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ĪSS PAMATOJUMS

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction was set up by means of 
Council Regulation (EEC) No 302/93 of 8 February 1993 establishing a European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction for the purpose of providing the Community and its 
Member States with objective, reliable and comparable information concerning drugs and 
drug addiction. In 2003 the Commission submitted a new draft version of that Regulation 
(COM(2003) 808). Article 308 was selected as the legal basis (as it had been in the case of the 
original Regulation). The European Parliament was consulted in respect of the draft, although 
after several months of discussion within the relevant Council working party it was decided 
that the legal basis would be changed to Article 152, which provides for the codecision 
procedure. Hence the Commission decided to submit this new revised proposal 
(COM(2005)399) so that Parliament could be properly consulted on the matter.

The purpose of the proposal is to 'beef up' the Centre, in particular in order to enable new 
trends in drug use to be taken into consideration (including the combination of legally 
permitted and legally banned psychoactive substances) and in order to enable the Centre to 
adapt to new circumstances following the enlargement of the EU. The proposal should also 
eliminate the number of ambiguities which were detected after the original Council regulation 
came into force.

However, in order to ensure that the Centre genuinely operates effectively, some of the 
provisions contained in the proposal need to be amended in some way. The Centre should not 
be concerned solely with gathering, analysing and processing data relating to drug issues;
rather, it should also be concerned with the systematic evaluation of drug policies (at both EU 
and Member-State level) and of trends in drug consumption. That would make it easier for the 
Member States to learn from one another and to exchange experiences in their efforts to 
combat drug addiction.  

A further requirement is that there should be more intensive cooperation between the Centre 
and non-EU countries, at least in terms of the systematic gathering and analysis of data 
relating to drug issues, not least in view of the fact that most drugs enter the European Union 
from non-EU (frequently neighbouring) countries.

The Centre must also devise common criteria and standard data-collection methods to be used 
by all the parties involved, since that is the only way of ensuring that data relating to drug 
issues are objective, reliable and above all comparable. Furthermore, the exchange of 
information between the Centre and Europol concerning drugs and crimes committed in 
connection with drug use would be beneficial to both parties.

The European Parliament should be more involved in the Centre's activities and should be 
properly informed regarding its work. Hence when the Centre's three-year work programme is 
being drawn up, not only the Commission's opinion should be taken into consideration - the 
European Parliament should be asked for its opinion, too. Parliament should also have one 
representative on the Executive Committee (an independent expert designated by Parliament).

In order to ensure that the Commission does not have excessive influence over the Centre's 
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work, a mere ¾ majority should be sufficient for the Management Board to adopt important 
decisions (concerning, for example, the Centre's annual and three-year programme) in cases 
where the Commission expresses its disagreement.

The Director of the Centre should be nominated in the same way as the directors of other 
Community bodies. Hence he or she should be nominated by the Executive Committee from a 
list of candidates proposed by the Commission after a public competition and an invitation to 
take part therein have been announced in the Official Journal and in one major daily 
newspaper in each Member State. This method of nominating a director is also more 
transparent and a public competition would attract a greater number of potential candidates.

The Centre should expand its remit to include the monitoring of anabolic-steroid abuse. If 
anabolic steroids are abused they cause serious, long-lasting and frequently irreversible 
damage to health. In the future the Centre should also cover the problems of alcohol and 
tobacco abuse, since there are close parallels between the problems associated with drug 
abuse and those associated with alcohol and tobacco abuse. In the case of alcohol and tobacco 
consumers there is a significantly increased relative risk of drug addiction and people 
frequently switch from alcohol and tobacco to drugs, or vice versa.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Turklāt jāņem vērā arī nelegāla un 
neatbilstoša anabolisko steroīdu lietošana, 
kas var nopietni ietekmēt fizisko un garīgo 
veselību. 

Or. en

Pamatojums

Anaboliskie steroīdi ir svarīgākā vīriešu dzimumhormona testosterona sintētiskais veids. Tos 
var parakstīt slimību ārstēšanai, bet šajā gadījumā devas ir mazākas nekā tās devas, ko lieto 
spēka palielināšanai. Neatbilstoši lietojot anaboliskos steroīdus, tie var negatīvi ietekmēt 
veselību, izraisot smagas, ilgstošas un neatgriezeniskas sekas:  pāragrus infarktus, triekas 
lēkmes, aknu audzējus, nieru darbības traucējumus un psihiskas problēmas. Centram 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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jāpārrauga steroīdu lietošana, jo tos lieto ne tikai profesionāli sportisti. 

Grozījums Nr. 2
7.b apsvērums (jauns)

(7.b) Centram jāuzdod arī  dalībvalstu 
dažādās politikas izvērtēšana narkotiku 
jomā, lai sekmētu labākās prakses 
izplatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij jāapgūst citu dalībvalstu pieredze cīņā pret narkotiku ļaunprātīgu 
lietošanu. Centrs varētu to veicināt, dodot novērtējumu politikai narkotiku jomā dažādās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3
18. apsvērums

Jāveic regulārs EMCDDA darbības ārējais 
novērtējums un, ja vajadzīgs, attiecīgi 
jāpielāgo šī regula.

Jāveic EMCDDA darbības ārējais 
novērtējums reizi trīs gados un, ja vajadzīgs, 
attiecīgi jāpielāgo šī regula.

Or. en

Pamatojums

EMCDDA darbs pamatojas uz trīs gadu darba programmām (skat. 9. panta 4. punktu). Būtu 
loģiski veikt ārēju novērtēšanu katra perioda pēdējā gada laikā, lai iegūtu izejas datus jaunas 
programmas sagatavošanai. Skatīt arī 15. grozījumu.

Grozījums Nr. 4
1. panta 4. punkts

4. Neskarot 2. panta d) punkta 
iv) apakšpunktu, Centrs nevar veikt 

svītrots
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pasākumus, kas jebkādā veidā pārsniedz 
informācijas sniegšanu un tās apstrādi.

Or. en

Pamatojums

Centram ne tikai jāsavāc un jāapstrādā informācija, bet arī sistemātiski jānovērtē politika 
narkotiku jomā un patēriņa tendence, lai sekmētu politikas veidošanu un labākās prakses 
izplatīšanu.

Grozījums Nr. 5
2. panta (a) (i) punkts

(i) apkopojot, reģistrējot un analizējot 
informāciju, tostarp datus, ko iegūst 
pētījumos, no dalībvalstu paziņojumiem, kā 
arī Kopienas, nevalstisko organizāciju 
informāciju un kompetentu starptautisko 
organizāciju sniegtos datus; šī datu 
apkopošana, reģistrācija un analīze attiecas 
arī uz datiem par jaunām tendencēm vairāku 
narkotiku vienlaicīgā lietošanā, ieskaitot 
legālo un nelegālo psihoaktīvo vielu 
kombinētu lietošanu;

(i) apkopojot, reģistrējot un analizējot 
informāciju, tostarp datus, ko iegūst 
pētījumos, no dalībvalstu un ārpuskopienas 
valstu paziņojumiem, kā arī Kopienas, 
nevalstisko organizāciju informāciju un 
kompetentu starptautisko organizāciju 
sniegtos datus; šī datu apkopošana, 
reģistrācija un analīze attiecas arī uz datiem 
par jaunām tendencēm vairāku narkotiku 
vienlaicīgā lietošanā, ieskaitot legālo un 
nelegālo psihoaktīvo vielu kombinētu 
lietošanu un nelegālu anabolisko steroīdu 
lietošanu;

Or. en

Pamatojums

Daudzu Eiropas Savienībā nonākušo narkotiku izcelsmes vieta ir kaimiņvalstis. Centram 
regulāri  jāvāc un jāanalizē dati vismaz no tām ārpuskopienas valstīm, kas piedalās centra 
darbā. Turklāt, ievērojot  nopietnās sekas, ko veselībai rada nelegāla un neatbilstoša 
anabolisko steroīdu lietošana, ir svarīgi, lai centrs novērotu arī to lietošanu.

Grozījums Nr. 6
2. panta (b) (i) punkts

(i) nodrošinot uzlabotu datu salīdzināmību, 
objektivitāti un ticamību Eiropas līmenī, 

(i) nodrošinot uzlabotu datu salīdzināmību, 
objektivitāti un ticamību Eiropas līmenī, 
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nosakot rādītājus un nesaistošus kopējus 
kritērijus, kuru ievērošanu centrs var ieteikt, 
lai panāktu dalībvalstīs un Kopienā 
izmantoto vērtēšanas metožu lielāku 
vienveidību; jo īpaši centram ir jāizstrādā 
līdzekļi un instrumenti, lai atbalstītu valstu 
politikas uzraudzību un novērtēšanu 
dalībvalstīs un Eiropas Savienības politiku 
uzraudzību un novērtēšanu Eiropas 
Komisijā;

nosakot rādītājus un kopējus kritērijus, kuru 
ievērošanu centrs var ieteikt, lai panāktu 
dalībvalstīs un Kopienā izmantoto 
vērtēšanas metožu lielāku vienveidību; jo 
īpaši centram ir jāizstrādā līdzekļi un 
instrumenti, lai atbalstītu valstu politikas 
uzraudzību un novērtēšanu dalībvalstīs un 
Eiropas Savienības politiku uzraudzību un 
novērtēšanu Eiropas Komisijā; pamatojoties 
uz savāktajiem datiem un dažādās politikas 
novērtējumu narkotiku jomā, centrs 
konsultē dalībvalstis attiecībā uz labāko 
praksi.

Or. en

Pamatojums

Datu vākšanas kopēju kritēriju un statistikas metožu noteikšana ir ļoti svarīga, lai 
nodrošinātu centra darba ticamību. Centram jākonsultē dalībvalstis attiecībā uz labāko 
praksi, pamatojoties uz savākto un izvērtēto informāciju.

Grozījums Nr. 7
2. panta (ba) punkts (jauns)

(ba) sistemātiska politikas izvērtēšana 
narkotiku jomā un patēriņa tendenču 
izvērtēšana, lai sekmētu politikas veidošanu 
un labākās prakses izplatīšanu
(i) valsts politikas un stratēģiju izvērtēšana 
narkotiku jomā, tostarp tiesību aktu 
izvērtēšana, pamatojoties uz savāktajiem 
datiem un noteiktajiem rādītājiem,
(ii) patēriņa un piedāvājuma tendenču 
izvērtēšana.
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Or. en

Pamatojums

Centram ne tikai jāvāc dati, bet tie arī jāizvērtē. Tas veicinātu politikas veidošanu gan ES, 
gan valsts līmenī.

Grozījums Nr. 8
2. panta (d) (ii a) punkts (jauns)

(iia) aktīva sadarbība ar Eiropas Policijas 
biroju, lai panāktu maksimālu efektivitāti 
narkotiku problēmas novērošanā;

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņa par narkotiku lietošanu un ar tām saistītajiem noziegumiem būtu 
lietderīga gan EMCDDA, gan Eiropas Policijas birojam.

Grozījums Nr. 9
9. panta 1. punkta 4. daļa

Katram Administratīvās valdes loceklim var 
būt palīgs vai arī viņu var pārstāvēt kāds 
vietnieks. Pilntiesīga locekļa, kuram ir 
tiesības balsot, prombūtnē vietnieks var 
īstenot šīs tiesības.

Katru Administratīvās valdes locekli var 
pārstāvēt kāds aizstājējs. Pilntiesīga locekļa, 
kuram ir tiesības balsot, prombūtnē 
aizstājējs var īstenot šīs tiesības. 
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Or. en

Pamatojums

Aizstājēja lomas precizēšana, kā arī tās formulējums.

Grozījums Nr. 10
9.panta 4. punkts

4. Administratīvā valde pieņem trīs gadu 
darba programmu, pamatojoties uz centra 
direktora iesniegto projektu, pēc apspriedēm 
ar zinātnisko komiteju un Komisijas 
atzinumu uzklausīšanas un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. 

4. Administratīvā valde pieņem trīs gadu 
darba programmu, pamatojoties uz centra 
direktora iesniegto projektu, pēc apspriedēm 
ar zinātnisko komiteju un Komisijas un 
Eiropas Parlamentu atzinumu 
uzklausīšanas un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 11
9. panta 6. punkts

6. Ja Komisija nepiekrīt trīs gadu 
programmai vai gada darba programmai, 
Administratīvā valde pieņem tās ar 4/5 balsu 
vairākumu. 

6. Ja Komisija nepiekrīt trīs gadu
programmai vai gada darba programmai, 
Administratīvā valde pieņem tās ar 3/4 balsu 
vairākumu.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pārstāvības robežvērtība piešķirtu Komisijai nevajadzīgi lielu ietekmi uz Centra 
darbu.

Grozījums Nr. 12
10.panta 1. punkts

1. Administratīvajai valdei palīdz 
izpildkomiteja. Izpildkomiteju veido 
Administratīvās valdes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks un divi Komisijas 
pārstāvji. Direktors piedalās tās sapulcēs bez 
balsstiesībām. 

1. Administratīvajai valdei palīdz 
izpildkomiteja. Izpildkomiteju veido 
Administratīvās valdes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, viens Eiropas 
Parlamenta iecelts neatkarīgs eksperts un  
viens Komisijas pārstāvis. Direktors 
piedalās tās sapulcēs bez balsstiesībām.

Or. en

Pamatojums

Vienu no izpildkomitejas neatkarīgajiem ekspertiem, kurai ir svarīgs uzdevums sagatavošanās 
jomā, jāieceļ Eiropas Parlamentam. Šis risinājums garantētu, ka Parlaments būtu pienācīgi 
informēts par Centra darbu. Turklāt būtu pietiekami, ja šajā komitejā būtu viens Komisijas 
pārstāvis.

Grozījums Nr. 13
11.panta 1. punkts

1. Centru vada direktors, ko ieceļ 
Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma uz pieciem gadiem; pēc 
Komisijas priekšlikuma, veicot novērtējumu, 
šo periodu var vienreiz pagarināt ne 
vairāk kā uz pieciem gadiem.

1. Centru vada direktors, ko ieceļ 
Administratīvā valde uz pieciem gadiem, 
pamatojoties uz kandidātu sarakstu, ko 
ierosinājusi Komisija pēc atklāta konkursa, 
kas noticis pēc šāda konkursa 
izsludināšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā 
Vēstnesī un vienā no nozīmīgākajiem 
laikrakstiem katrā dalībvalstī, pēc 
Komisijas priekšlikuma, Administratīvajai 
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valdei veicot novērtējumu, šo periodu var 
vienreiz pagarināt ne vairāk kā uz pieciem 
gadiem.

Novērtējumā Komisija jo īpaši izskata: Novērtējumā Administratīvā valde jo īpaši 
izskata:

- pirmā pilnvaru termiņa laikā sasniegtos 
rezultātus un veidu, kā tie sasniegti;

- pirmā pilnvaru termiņa laikā sasniegtos 
rezultātus un veidu, kā tie sasniegti;

- centra pienākumus un prasības 
turpmākajos gados.

- centra pienākumus un prasības 
turpmākajos gados.

Novērtējumu nekavējoties iesniedz 
Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums pēdējā laikā ir izmantots dažādās regulās par Kopienas aģentūru 
izveidošanu (Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūra, Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs). Pieteikumu iesniegšanas un kandidātu izvēles procedūrai jābūt cik vien 
iespējams pārredzamai, lai pievērstu iespējamo kandidātu uzmanību. Administratīvajai valdei 
kā iestādei, kas ieceļ amatā, jāveic direktora darba novērtēšana. Attiecīgos gadījumos 
lēmums par direktora amata laika  pagarināšanu jāpieņem tikai pēc novērtēšanas. Tā kā 
novērtējums attiecas uz personu, kas ieņem publisku amatu, kā arī tā ir saistīta ar Kopienas 
aģentūru, ir svarīgi, ka Komisijai un Eiropas Parlamentam ir iespējams iepazīties ar to.

Grozījums Nr. 14
11. panta 2. punkts

2. Pēc iecelšanas pirmajam pilnvaru 
termiņam no maksimāli diviem termiņiem 
Administratīvās valdes izvirzīto direktora 
amata kandidātu bez kavēšanās var uzaicināt
sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
atbildēt uz tā locekļu jautājumiem.

2. Pēc iecelšanas pirmajam pilnvaru 
termiņam no maksimāli diviem termiņiem 
Administratīvās valdes izvirzīto direktora 
amata kandidātu bez kavēšanās uzaicina 
sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
atbildēt uz tā locekļu jautājumiem.
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Or. en

Pamatojums

Direktora kandidātam obligāti jāuzstājas Parlamenta priekšā pirms galīgās iecelšanas amatā 
tāpat, kā tas ir attiecībā uz citām decentralizētām aģentūrām.

Grozījums Nr. 15
20. panta 2. punkts

Šādas sadarbības pamatā ir darba 
vienošanās, ko savā starpā noslēdz iepriekš 
minētās iestādes un organizācijas. Šīs 
vienošanās noslēdz Administratīvā valde, 
pamatojoties uz direktora iesniegto projektu, 
pēc tam, kad Komisija ir sniegusi savu 
atzinumu. Ja Komisija iebilst pret šiem 
pasākumiem, Administratīvajai valdei tie 
jāpieņem ar 4/5 balsu vairākumu.

Šādas sadarbības pamatā ir darba 
vienošanās, ko savā starpā noslēdz iepriekš 
minētās iestādes un organizācijas. Šīs 
vienošanās noslēdz Administratīvā valde, 
pamatojoties uz direktora iesniegto projektu, 
pēc tam, kad Komisija ir sniegusi savu 
atzinumu. Ja Komisija iebilst pret šiem 
pasākumiem, Administratīvajai valdei tie 
jāpieņem ar 3/4 balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Šis lēmuma pieņemšanai vajadzīgais kvorums, Komisijai pieņemot noraidījumu, ir 
nevajadzīgi liels.

Grozījums Nr. 16
23. panta 1. punkts

Komisija uzsāk centra ārēju novērtēšanu 
reizi sešos gados tā, lai tā atbilstu centra 
divām triju gadu programmām. Šis 
novērtējums attiecas arī uz Reitox sistēmu. 
Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Administratīvajai valdei. 

Komisija uzsāk centra ārēju novērtēšanu 
reizi trijos gados tā, lai tā atbilstu centra 
katrai triju gadu programmai. Šis 
novērtējums attiecas arī uz Reitox sistēmu. 
Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Administratīvajai valdei. 
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Or. en

Pamatojums

Sešu gadu novērtēšanas periods ir pārāk ilgs, jo aģentūras  darbības vide ļoti strauji attīstās. 
Būtu  atbilstošāk Centra darbu novērtēt biežāk, priekšroku dodot novērtēšanai katras darba 
programmas pēdējā gada laikā.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma A daļas 2. punkta 1. un 2. apakšpunkts

(1) narkotiku problēmas uzraudzība, jo īpaši, 
izmantojot epidemioloģiskos vai citus 
rādītājus, un jaunu tendenču uzraudzība, jo
īpaši to, kas saistītas ar vairāku narkotiku 
lietošanu;
(2) to risinājumu uzraudzība, ko piemēro ar 
narkotikām saistītajām problēmām;

(1) narkotiku problēmas, tostarp anabolisko 
steroīdu lietošanas, uzraudzība, jo īpaši 
izmantojot epidemioloģiskos vai citus 
rādītājus, un jaunu tendenču uzraudzība, jo 
īpaši to, kas saistītas ar vairāku narkotiku 
lietošanu; 

(2) to risinājumu uzraudzība, ko piemēro ar 
narkotikām saistītajām problēmām, un 
pasākumu novērtēšana, lai noteiktu labāko 
praksi;

Or. en

Pamatojums

Anabolisko steroīdu ļaunprātīgas lietošanas novērtēšanai jāietilpst Centra uzdevumos. Arī 
pašreizējās politikas novērtēšanai narkotiku jomā jābūt vienai no prioritārajām EMCDDA 
darbības jomām.


