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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving werd met Verordening 
(EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving opgericht. Doel was de Gemeenschap en 
haar lidstaten van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over drugs en 
drugsverslaving te voorzien. In 2003 diende de Commissie een nieuwe ontwerptekst voor 
deze verordening in (COM(2003)808). Als rechtsgrondslag werd net als in de oorspronkelijke 
verordening artikel 308 gekozen. Het Parlement werd over dit voorstel geraadpleegd, maar na 
een aantal maanden van discussie in de bevoegde werkgroep van de Raad werd besloten de 
rechtsgrondslag te wijzigen in artikel 152, dat voorziet in de medebeslissingsprocedure. Als 
gevolg hiervan diende de Commissie dit nieuwe, herwerkte voorstel (COM(2005)399) in, om 
een correcte raadpleging van het Parlement over de tekst mogelijk te maken. 

Dit voorstel is bedoeld om de positie van het Waarnemingscentrum te verstevigen, met name 
teneinde rekening met nieuwe trends op het gebied van druggebruik, zoals de combinatie van 
legale en illegale psychoactieve stoffen, te kunnen houden en het Waarnemingscentrum aan 
de nieuwe omstandigheden sinds de uitbreiding van de EU te kunnen aanpassen. Met het 
voorstel kunnen ook een aantal onduidelijkheden worden weggewerkt die na de 
inwerkingtreding van de oorspronkelijke verordening van de Raad aan het licht zijn gekomen. 

Om te verkrijgen dat het Waarnemingscentrum werkelijk efficiënt werkt, moeten een aantal 
bepalingen van het voorstel evenwel worden aangevuld of gewijzigd. Het 
Waarnemingscentrum mag zich niet louter bezighouden met de verzameling, analyse en 
verwerking van gegevens over de drugsproblematiek, maar moet ook meer moeten focussen 
op een systematische evaluatie van het drugsbeleid (zowel op Europees als op nationaal
niveau) en van de trends die zich op het gebied van drugsconsumptie voordoen. Op die 
manier kunnen de lidstaten beter van elkaar leren en onderling ervaringen op het gebied van 
de strijd tegen drugsverslaving uitwisselen. 

Voorts is intensievere samenwerking van het Waarnemingscentrum met andere landen dan de 
lidstaten nodig, op zijn minst voor een systematische verzameling en analyse van gegevens
over de drugsproblematiek, onder andere omdat het merendeel van de drugs de Europese Unie 
precies binnenkomt uit andere landen, vaak buurlanden. 

Het Waarnemingscentrum moet ook gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijke 
methodologie voor de verzameling van gegevens voor alle betrokkenen opstellen, omdat 
alleen op die manier objectiviteit, betrouwbaarheid en vooral vergelijkbaarheid van de 
gegevens over de drugsproblematiek kunnen worden verkregen. Ook uitwisseling van 
informatie tussen het Waarnemingscentrum en Europol over drugs en strafbare daden die in 
samenhang met drugsgebruik zijn gepleegd, is voor beide partijen voordelig. 

Het Parlement moet nauwer bij de werking van het Waarnemingscentrum worden betrokken
en er moet voor worden gezorgd dat het Parlement correct over de activiteiten van het 
Waarnemingscentrum wordt geïnformeerd. Bijgevolg moet bij de opstelling van het 
driejarenwerkplan van het Waarnemingscentrum niet alleen rekening worden gehouden met 
het advies van de Commissie, maar ook om het advies worden gevraagd van het Parlement. 
Voorts moet het Parlement een vertegenwoordiger krijgen in het uitvoerend comité (een 
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onafhankelijk deskundige die door het Parlement wordt benoemd).

Om te voorkomen dat de Commissie te veel invloed op de werking van het 
Waarnemingscentrum krijgt, moet voor de goedkeuring van belangrijke besluiten door de 
raad van bestuur (bijvoorbeeld over het driejarenwerkprogramma en het jaarprogramma van 
het Waarnemingscentrum) een loutere drievierde meerderheid van de stemmen volstaan, als 
de Commissie een negatief advies heeft uitgebracht. 

De benoeming van de directeur van het Waarnemingscentrum moet op dezelfde manier 
gebeuren als die van de directeurs van de andere communautaire organen. Hij moet dus 
worden benoemd door het uitvoerend comité, uit een kandidatenlijst die door de Commissie 
wordt voorgesteld na de uitschrijving van een openbaar examen en een uitnodiging tot 
deelname hieraan in het Publicatieblad en een groot dagblad in elke lidstaat. Deze 
benoemingswijze is tegelijk transparanter en met een openbaar examen wordt ook een groter 
aantal mogelijke kandidaten bereikt. 

Het Waarnemingscentrum moet zijn werkingsgebied uitbreiden met de controle van misbruik 
van anabole steroïden. Als anabole steroïden worden misbruikt, veroorzaken zij ernstige, 
langdurige en vaak onomkeerbare schade aan de gezondheid. Het Waarnemingscentrum moet 
in de toekomst ook aandacht besteden aan de problematiek van alcohol- en tabaksgebruik. De 
problematiek van drugsgebruik en die van alcohol- en tabaksgebruik liggen dicht bij elkaar. 
Bij consumenten van alcohol en tabak neemt het relatieve risico van drugsverslaving 
aanzienlijk toe en vaak wordt van alcohol en tabak overgeschakeld op drugs en omgekeerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Er moet ook rekening worden 
gehouden met illegaal en oneigenlijk 
gebruik van anabole steroïden, dat ernstige 
gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid kan hebben.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Anabole steroïden zijn een synthetische versie van het belangrijkste mannelijke
geslachtshormoon, testosteron. Zij kunnen worden voorgeschreven om ziekten te behandelen, 
maar de doses liggen in dat geval veel lager dan bij gebruik voor prestatieverbetering. Als 
anabole steroïden op oneigenlijke manier worden gebruikt, kunnen zij ernstige, langdurige en 
vaak onomkeerbare negatieve gevolgen voor de gezondheid veroorzaken, zoals voortijdige 
hartaanvallen, beroertes, levertumoren, falende nieren en psychische problemen. Het 
Waarnemingscentrum moet het gebruik van steroïden controleren, aangezien dit niet tot 
beroepsatleten beperkt blijft.

Amendement 2
Overweging 7 ter (nieuw)

(7 ter) Het Waarnemingscentrum moet ook 
de taak toevertrouwd krijgen de 
verschillende keuzes op het gebied van
drugsbeleid in de lidstaten te evalueren, om 
de verspreiding van beste praktijken te 
vergemakkelijken. 

Motivering

De lidstaten moeten van elkaars ervaring met de strijd tegen drugsmisbruik leren. Het 
Waarnemingscentrum moet dit vergemakkelijken, door de impact van verschillende 
beleidskeuzes te evalueren.

Amendement 3
Overweging 18

(18) De werkzaamheden van het EWDD 
moeten regelmatig worden onderworpen aan 
een externe evaluatie, op basis waarvan deze 
verordening zo nodig moet worden 
gewijzigd.

(18) De werkzaamheden van het EWDD 
moeten om de drie jaar worden 
onderworpen aan een externe evaluatie, op 
basis waarvan deze verordening zo nodig 
moet worden gewijzigd.

Motivering

De werkzaamheden van het EWDD zullen zijn gebaseerd op driejarenwerkprogramma's 
(artikel 9, lid 4). Dan is het logisch een externe evaluatie te maken in het laatste jaar van elke 
periode, om over gegevens voor de voorbereiding van het volgende programma te beschikken. 
Zie ook amendement 15.

Amendement 4
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Artikel 1, lid 4

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, 
onder d), punt (iv), kan het 
Waarnemingscentrum geen maatregelen 
treffen die verder reiken dan 
informatieverstrekking en -verwerking.

schrappen

Motivering

Het Waarnemingscentrum mag niet louter informatie verzamelen en verwerken, maar moet 
ook systematisch drugsbeleidskeuzes en consumptietrends evalueren, om het maken van 
beleidskeuzes en de verspreiding van beste praktijken te vergemakkelijken.

Amendement 5
Artikel 2, letter a), punt (i)

(i) het verzamelt, registreert en analyseert 
gegevens, met inbegrip van 
onderzoeksresultaten, die door de lidstaten 
verstrekt worden of die afkomstig zijn van 
communautaire of nationale niet-
gouvernementele bronnen of van de 
bevoegde internationale organisaties; het 
verzamelen, registreren en analyseren heeft 
ook betrekking op gegevens over nieuwe 
trends op het gebied van polydruggebruik, 
met inbegrip van het gecombineerde gebruik 
van legale en illegale psychoactieve stoffen;

(i) het verzamelt, registreert en analyseert 
gegevens, met inbegrip van 
onderzoeksresultaten, die door de lidstaten 
en niet-communautaire landen verstrekt 
worden of die afkomstig zijn van 
communautaire of nationale niet-
gouvernementele bronnen of van de 
bevoegde internationale organisaties; het 
verzamelen, registreren en analyseren heeft 
ook betrekking op gegevens over nieuwe 
trends op het gebied van polydruggebruik, 
met inbegrip van het gecombineerde gebruik 
van legale en illegale psychoactieve stoffen, 
en over illegaal gebruik van anabole 
steroïden;

Motivering

Vele drugs komen de Europese Unie binnen uit buurlanden. Het Waarnemingscentrum moet 
systematisch gegevens verzamelen en analyseren, op zijn minst uit de niet-communautaire 
landen die bij het werk van het Waarnemingscentrum zijn betrokken. Daarnaast is het, gelet 
op de ernstige gevolgen van illegaal en oneigenlijk gebruik van anabole steroïden voor de 
gezondheid, belangrijk dat het gebruik hiervan ook door het Waarnemingscentrum wordt 
gecontroleerd. 

Amendement 6
Artikel 2, letter b), punt (i)
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(i) het bewerkstelligt een betere 
vergelijkbaarheid en een grotere objectiviteit 
en betrouwbaarheid van de gegevens op 
Europees niveau door gemeenschappelijke 
indicatoren en criteria te definiëren, die niet 
dwingend van aard zijn maar waarvan het 
Waarnemingscentrum de inachtneming kan 
aanbevelen met het oog op een betere 
samenhang tussen de door de lidstaten en de 
Gemeenschap gebruikte meetmethoden; het 
Waarnemingscentrum ontwikkelt met name 
middelen en instrumenten aan de hand 
waarvan de lidstaten gemakkelijker op hun 
nationale beleid kunnen toezien en dit 
evalueren en aan de hand waarvan de 
Europese Commissie gemakkelijker op het 
beleid van de Unie kan toezien en dit 
evalueren;

(i) het bewerkstelligt een betere 
vergelijkbaarheid en een grotere objectiviteit 
en betrouwbaarheid van de gegevens op 
Europees niveau door gemeenschappelijke 
indicatoren en criteria te definiëren, waarvan 
het Waarnemingscentrum de inachtneming 
kan aanbevelen met het oog op een betere 
samenhang tussen de door de lidstaten en de 
Gemeenschap gebruikte meetmethoden; het 
Waarnemingscentrum ontwikkelt met name 
middelen en instrumenten om de lidstaten te 
helpen op hun nationale beleid toe te zien en 
dit te evalueren en de Commissie te helpen 
op het beleid van de Unie toe te zien en dit 
te evalueren; op grond van de verzamelde 
gegevens en de evaluatie van de diverse 
drugsbeleidskeuzes, adviseert het 
Waarnemingscentrum de lidstaten ook over 
beste praktijken.

Motivering

De vaststelling van gemeenschappelijke criteria en statistische methoden voor de verzameling 
van gegevens zijn voor de geloofwaardigheid van het werk van het Waarnemingscentrum van 
vitaal belang. Het Waarnemingscentrum moet de lidstaten op grond van de verzamelde en 
geëvalueerde informatie adviseren over beste praktijken.

Amendement 7
Artikel 2, letter B bis) (nieuw)

B bis) Systematische evaluatie van 
drugsbeleidskeuzes en 
drugsconsumptietrends, om het maken van 
beleidskeuzes en de verspreiding van beste 
praktijken te vergemakkelijken: 
(i) evaluatie van nationale keuzes en 
strategieën op het gebied van drugsbeleid, 
met inbegrip van wetgeving, op grond van 
verzamelde gegevens en vastgestelde 
indicatoren,
(ii) evaluatie van trends op het gebied van
consumptie en aanbod. 
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Motivering

Het Waarnemingscentrum mag niet louter gegevens verzamelen, maar moet deze ook 
evalueren. Hiermee wordt het maken van beleidskeuzes zowel op EU- als op nationaal niveau 
vergemakkelijkt.

Amendement 8
Artikel 2, letter D), punt (11 bis) (nieuw)

(11 bis) het werkt actief samen met 
Europol, met het oog op maximale 
efficiëntie bij de monitoring van de 
drugsproblematiek. 

Motivering

Onderlinge uitwisseling van informatie over druggebruik en drugsgerelateerde misdaad is 
zowel voor het EWDD als voor Europol voordelig.

Amendement 9
Artikel 9, lid 1, alinea 4

Ieder lid van de raad van bestuur mag door 
een plaatsvervangend lid worden bijgestaan 
of vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van 
een gewoon lid met stemrecht, mag dit recht 
door het plaatsvervangende lid worden 
uitgeoefend.

Ieder lid van de raad van bestuur mag door 
een plaatsvervanger worden 
vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van een 
gewoon lid met stemrecht, mag dit recht 
door de plaatsvervanger worden 
uitgeoefend.

Motivering

Om de rol van de plaatsvervanger te verduidelijken en voor een duidelijkere formulering. 

Amendement 10
Artikel 9, lid 4

4. De raad van bestuur stelt, aan de hand van 
een door de directeur van het 
Waarnemingscentrum ingediend ontwerp, na 
raadpleging van het wetenschappelijk comité 
en na advies van de Commissie een driejarig 
werkprogramma vast, dat wordt ingediend 
bij het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

4. De raad van bestuur stelt, aan de hand van 
een door de directeur van het 
Waarnemingscentrum ingediend ontwerp, na 
raadpleging van het wetenschappelijk comité 
en na advies van de Commissie en het 
Europees Parlement een driejarig 
werkprogramma vast, dat wordt ingediend 
bij het Europees Parlement, de Raad en de 
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Commissie.

Motivering

Het Europees Parlement moet vóór de goedkeuring van het werkprogramma worden 
geraadpleegd.

Amendement 11
Artikel 9, lid 6

6. Ingeval de Commissie het niet eens is met 
het driejarige of het jaarlijkse 
werkprogramma, worden deze programma’s 
door de raad van bestuur met een viervijfde
meerderheid goedgekeurd.

6. Ingeval de Commissie het niet eens is met 
het driejarige of het jaarlijkse 
werkprogramma, worden deze programma’s 
door de raad van bestuur met een drievierde
meerderheid goedgekeurd.

Motivering

Met de meerderheid waarin het Commissievoorstel voorziet, zou de Commissie onnodig veel 
zeggenschap over het werk van het Waarnemingscentrum krijgen.

Amendement 12
Artikel 10, lid 1

1. De raad van bestuur wordt bijgestaan door 
een uitvoerend comité. Het uitvoerend 
comité bestaat uit de voorzitter en de vice-
voorzitter van de raad van bestuur, en twee
vertegenwoordigers van de Commissie. De 
directeur neemt aan de vergaderingen van 
het comité deel zonder stemrecht. 

1. De raad van bestuur wordt bijgestaan door 
een uitvoerend comité. Het uitvoerend 
comité bestaat uit de voorzitter en de vice-
voorzitter van de raad van bestuur, een van 
de door het Europees Parlement
aangewezen onafhankelijke deskundigen 
en een vertegenwoordiger van de 
Commissie. De directeur neemt aan de 
vergaderingen van het comité deel zonder 
stemrecht. 

Motivering

Een van de door het Europees Parlement aangewezen onafhankelijke deskundigen moet lid 
zijn van het uitvoerend comité, dat een belangrijke voorbereidende functie heeft. Op die 
manier is gegarandeerd dat het Parlement naar behoren over het werk van het 
Waarnemingscentrum wordt geïnformeerd. Daarnaast is één vertegenwoordiger van de 
Commissie in het comité voldoende. 

Amendement 13
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Artikel 11, lid 1

1. Het Waarnemingscentrum staat onder 
leiding van een directeur die voor een 
periode van vijf jaar op voordracht van de 
Commissie door de raad van bestuur wordt 
benoemd; deze ambtstermijn kan op voorstel 
van de Commissie en na evaluatie eenmaal 
met een periode van niet meer dan vijf jaar 
worden verlengd.

1. Het Waarnemingscentrum staat onder 
leiding van een directeur die op basis van
een lijst van kandidaten die de Commissie
opstelt na een open sollicitatieprocedure 
waarvoor in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en in een grote krant in elke 
lidstaat een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling is verschenen
voor een periode van vijf jaar door de raad 
van bestuur wordt benoemd; deze 
ambtstermijn kan op voorstel van de 
Commissie en na evaluatie door de raad van 
bestuur eenmaal met een periode van niet 
meer dan vijf jaar worden verlengd.

In de evaluatie beoordeelt de Commissie met 
name de volgende punten:

In de evaluatie beoordeelt de raad van 
bestuur met name de volgende punten:

- de in de eerste ambtstermijn behaalde 
resultaten en de wijze waarop die zijn 
bereikt;

- de in de eerste ambtstermijn behaalde 
resultaten en de wijze waarop die zijn 
bereikt;

- de taken en eisen waaraan het 
Waarnemingscentrum de komende jaren 
moet voldoen.

- de taken en eisen waaraan het 
Waarnemingscentrum de komende jaren 
moet voldoen.

De evaluatie wordt onverwijld voorgelegd 
aan de Commissie en het Europees 
Parlement. 

Motivering

Deze formulering is recent in diverse verordeningen tot oprichting van een communautair 
agentschap gebruikt (Europees Geneesmiddelenbureau, Europees Centrum voor 
ziektepreventie en –bestrijding). De sollicitatie- en selectieprocedure moet zo transparant 
mogelijk zijn, opdat alle mogelijke kandidaten worden bereikt. De raad van bestuur moet als 
tot aanstelling bevoegd gezag het werk van de directeur evalueren. Het besluit om de 
ambtstermijn van de directeur te verlengen, mag pas na de evaluatie worden genomen, als 
zulks wenselijk is. Aangezien de evaluatie betrekking heeft op een persoon die een openbaar 
ambt bekleedt en op een communautair agentschap, moet zij aan de Commissie en het 
Europees Parlement worden voorgelegd.

Amendement 14
Artikel 11, lid 2

2. Bij benoeming voor een eerste 
ambtstermijn, van ten hoogste twee 

2. Bij benoeming voor een eerste 
ambtstermijn, van ten hoogste twee 
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ambtstermijnen, kan de door de raad van 
bestuur voor de functie van directeur 
voorgedragen kandidaat onverwijld worden
verzocht een verklaring voor het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
leden van die instelling te beantwoorden.

ambtstermijnen, wordt de door de raad van 
bestuur voor de functie van directeur 
voorgedragen kandidaat onverwijld verzocht 
een verklaring voor het Europees Parlement 
af te leggen en vragen van de leden van die 
instelling te beantwoorden.

Motivering

De voorgedragen directeur moet verplicht voor het Parlement verschijnen vóór de definitieve 
benoeming, zoals het geval is bij andere gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 15
Artikel 20, alinea 2

Deze samenwerking moet gebaseerd zijn op 
werkafspraken met voornoemde instanties 
en organisaties. Deze regelingen worden 
door de raad van bestuur, na advies van de 
Commissie, goedgekeurd op basis van een 
door de directeur ingediend ontwerp. Indien 
de Commissie het niet eens is met deze 
afspraken, worden deze door de raad van 
bestuur met een viervijfde meerderheid 
goedgekeurd.

Deze samenwerking moet gebaseerd zijn op 
werkafspraken met voornoemde instanties 
en organisaties. Deze regelingen worden 
door de raad van bestuur, na advies van de 
Commissie, goedgekeurd op basis van een 
door de directeur ingediend ontwerp. Indien 
de Commissie het niet eens is met deze 
afspraken, worden deze door de raad van 
bestuur met een drievierde meerderheid 
goedgekeurd.

Motivering

De meerderheid die voor een besluit wordt vereist, als de Commissie niet akkoord gaat, is in 
het Commissievoorstel onnodig groot.

Amendement 16
Artikel 23, alinea

De Commissie geeft opdracht voor een 
externe evaluatie van het 
Waarnemingscentrum die om de zes jaar 
moet worden verricht, zodat zij samenvalt 
met de voltooiing van twee driejarige
werkprogramma’s van het 
Waarnemingscentrum. Deze evaluatie moet 
ook betrekking hebben op het Reitox-
systeem. De Commissie legt het 
evaluatieverslag voor aan het Europees 
Parlement, de Raad en de raad van bestuur.

De Commissie geeft opdracht voor een 
externe evaluatie van het 
Waarnemingscentrum die om de drie jaar 
moet worden verricht, zodat zij samenvalt 
met de voltooiing van elk driejarig
werkprogramma van het 
Waarnemingscentrum. Deze evaluatie moet 
ook betrekking hebben op het Reitox-
systeem. De Commissie legt het 
evaluatieverslag voor aan het Europees 
Parlement, de Raad en de raad van bestuur.
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Motivering

Een evaluatiecyclus van zes jaar is te lang, omdat de werkomgeving van het 
Waarnemingscentrum snel evolueert. Wenselijk is dat het werk van het Waarnemingscentrum 
vaker wordt geëvalueerd, bij voorkeur in het laatste jaar van elk werkprogramma.

Amendement 17
Bijlage I, Deel A, lid 2, punten 1 en 2

(1) het volgen van de stand van zaken met 
betrekking tot de drugsproblematiek, met 
name aan de hand van epidemiologische of 
andere indicatoren en het volgen van nieuwe 
trends, in het bijzonder die waarbij sprake is 
van polydruggebruik;

(1) het volgen van de stand van zaken met 
betrekking tot de drugsproblematiek, met 
inbegrip van het gebruik van anabole 
steroïden, met name aan de hand van 
epidemiologische of andere indicatoren en 
het volgen van nieuwe trends, in het 
bijzonder die waarbij sprake is van 
polydruggebruik;

(2) het volgen van de antwoorden die 
worden geformuleerd op drugsgerelateerde 
problemen;

(2) het volgen van de antwoorden die 
worden geformuleerd op drugsgerelateerde 
problemen en het evalueren van de 
maatregelen, met het oog op de selectie van 
beste praktijken;

Motivering

Controle van misbruik van anabole steroïden moet een taak van het Waarnemingscentrum 
zijn. Evaluatie van de keuzes die op het gebied van drugsbeleid worden gemaakt, moet tot de 
prioritaire acties van het EWDD behoren.


