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KRÓTKIE UZASADNIENIE 
(w języku angielskim)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction was set up by means of 
Council Regulation (EEC) No 302/93 of 8 January 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, balanced 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 had been the case with 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 involves 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 bolster the standing of 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 conditions following the enlargement of the EU. The proposal should 
also eliminate the number of ambiguities which were discovered/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 of data concerning drug-related 
problems; rather, it should be concerned also 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 more intensive cooperation between the Centre and non-Member 
States, at least at the level of the systematic gathering and analysis of data concerning drugs-
related problems, not least in view of the fact that most drugs enter the EU from non-Member 
(frequently neighbouring) States..

The Centre must also devise common criteria and standard data-collection methods to be used 
by all the arties concerned, since that is the only way of ensuring that data concerning drug-
related problems are objective, reliable and above all comparable. Furthermore, the exchange 
of information between the Centre and Europol concerning drugs and criminal acts/crimes 
committed in connection with drugs 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 the 
European Parliament).
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In order to ensure that the Commission does not have excessive influence over the Centre's 
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 has 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 steroids. 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 risk of drug addiction and people frequently switch from alcohol 
and tobacco to drugs, or vice versa.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

7a. Należy także wziąć pod uwagę 
nielegalne i niewłaściwe stosowanie 
steroidów anabolicznych, które może mieć 
poważne skutki dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego.

Uzasadnienie

Steroidy anaboliczne są to syntetyczne pochodne testosteronu, męskiego hormonu płciowego. 
Mogą one być przepisywane w celu leczenia chorób, lecz dawki są wówczas o wiele niższe, 
niż te stosowane w celu zwiększenia wydajności organizmu. Niewłaściwie stosowane mogą 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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powodować groźne, długotrwałe i często nieodwracalne skutki dla organizmu, takie jak zawał 
serca w młodym wieku, udary, nowotwory wątroby, niewydolność nerek oraz zaburzenia 
psychiczne.  Centrum powinno monitorować stosowanie steroidów, ponieważ nie jest ono 
ograniczone do zawodowych kulturystów.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7b (nowy)

7b. Centrum powinno także zajmować się 
oceną różnych polityk dotyczących 
narkotyków w państwach członkowskich w 
celu ułatwienia rozpowszechniania 
najlepszej praktyki.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z doświadczenia innych państw w zwalczaniu 
narkomanii. Centrum może to ułatwić poprzez ocenę skuteczności różnych polityk.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 18

(18) Należy regularnie przeprowadzać 
ocenę zewnętrzną prac ECMNiN oraz w 
razie potrzeby wprowadzić stosowne zmiany 
do niniejszego rozporządzenia.

(18) Należy co trzy lata przeprowadzać 
ocenę zewnętrzną prac ECMNiN oraz w 
razie potrzeby wprowadzić stosowne zmiany 
do niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Działalność ECMNiN będzie oparta na trzyletnich programach pracy (patrz art. 9 ust. 4). 
Logiczne byłoby przeprowadzanie zewnętrznej oceny w ostatnim roku każdego okresu, aby 
wnieść wkład w przygotowanie nowego programu. Patrz także poprawka 15.

Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 2 lit. d) ppkt (iv), 
Centrum nie może podejmować żadnych 
środków, które wykraczają poza sferę 
informacji i ich przetwarzania.

skreślony

Uzasadnienie

Centrum powinno głównie gromadzić i przetwarzać informacje, lecz także dokonywać 
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systematycznej oceny polityki w zakresie narkotyków oraz tendencji dotyczących zażywania 
narkotyków w celu ułatwienia opracowywania polityki i upowszechniania najlepszej praktyki.

Poprawka 5
Artykuł 2 punkt a) litera i)

(i) gromadzenie, zapisywanie i analizowanie 
informacji, w tym danych będących 
wynikiem badań, przekazywanych przez 
Państwa Członkowskie oraz pochodzących 
od Wspólnoty, krajowych organizacji 
pozarządowych i właściwych organizacji 
międzynarodowych; prace gromadzenia, 
zapisywania i analizowania obejmują 
również dane dotyczące pojawiających się 
tendencji w zażywaniu różnego rodzaju 
narkotyków jednocześnie, w tym 
połączonego zażywania legalnych i 
nielegalnych substancji psychoaktywnych;

(i) gromadzenie, zapisywanie i analizowanie 
informacji, w tym danych będących 
wynikiem badań, przekazywanych przez 
Państwa Członkowski i kraje spoza 
Wspólnoty oraz pochodzących od 
Wspólnoty, krajowych organizacji 
pozarządowych i właściwych organizacji 
międzynarodowych; prace gromadzenia, 
zapisywania i analizowania obejmują 
również dane dotyczące pojawiających się 
tendencji w zażywaniu różnego rodzaju 
narkotyków jednocześnie, w tym 
połączonego zażywania legalnych i 
nielegalnych substancji psychoaktywnych 
oraz nielegalnego stosowania steroidów 
anabolicznych;

Uzasadnienie

Wiele narkotyków napływających do Unii Europejskiej pochodzi z krajów sąsiadujących. 
Centrum powinno systematycznie gromadzić i analizować dane pochodzące przynajmniej z
tych krajów spoza UE, które współpracują z Centrum. Ponadto uwzględniając poważne skutki 
zdrowotne nielegalnego i niewłaściwego stosowania steroidów anabolicznych, ważne jest, 
aby ich stosowanie było również monitorowane przez Centrum.

Poprawka 6
Artykuł 2 punkt b) litera i)

(i) zapewnienie lepszej porównywalności, 
obiektywności i wiarygodności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalanie 
wskaźników i wspólnych, niewiążących
kryteriów, z którymi zgodność może być 
zalecana przez Centrum w celu większej 
jednolitości metod pomiarowych 
stosowanych przez Państwa Członkowskie i 
Wspólnotę; Centrum opracowuje w 
szczególności narzędzia i instrumenty, aby 
ułatwić Państwom Członkowskim 

(i) zapewnienie lepszej porównywalności, 
obiektywności i wiarygodności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalanie 
wskaźników i wspólnych kryteriów, z 
którymi zgodność może być zalecana przez 
Centrum w celu większej jednolitości metod 
pomiarowych stosowanych przez Państwa 
Członkowskie i Wspólnotę; Centrum 
opracowuje w szczególności narzędzia i 
instrumenty, aby ułatwić Państwom 
Członkowskim monitorowanie i ocenę ich 
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monitorowanie i ocenę ich polityk 
krajowych, a Komisji Europejskiej 
monitorowanie i ocenę polityk Unii;

polityk krajowych, a Komisji Europejskiej 
monitorowanie i ocenę polityk Unii; na 
postawie zgromadzonych danych i oceny 
różnych polityk dotyczących narkotyków, 
Centrum powinno także doradzać 
państwom członkowskim w sprawie 
najlepszej praktyki.

Uzasadnienie

Ustanowienie wspólnych kryteriów i metod statystycznych dla gromadzenia danych maja 
istotne znaczenie dla wiarygodności pracy Centrum.  Opierając się na zebranych i 
ocenionych informacjach, Centrum powinno doradzać państwom członkowskim w zakresie 
najlepszej praktyki.

Poprawka 7
Artykuł 2 punkt ba) (nowy)

ba) systematyczna ocena polityk 
dotyczących narkotyków i tendencji w 
zakresie zażywanych substancji w celu 
ułatwienia procesu opracowania polityki i 
upowszechniania najlepszej praktyki,
i) ocena krajowej polityki i strategii 
dotyczących narkotyków, w tym 
prawodawstwa, na podstawie 
zgromadzonych danych i ustanowionych 
wskaźników,
ii) ocena tendencji dotyczących zażywania i 
podaży narkotyków.

Uzasadnienie

Centrum powinno nie tylko gromadzić dane, lecz także dokonywać ich oceny. Umożliwiłoby to 
opracowywanie polityki zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Poprawka 8
Artykuł 2 punkt d litera iia) (nowa)

iia) czynna współpraca z Europolem w celu 
zapewnienia maksymalnej skuteczności 
monitorowania narkomanii;
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Uzasadnienie

Wymiana informacji dotyczących narkomanii i przestępstw związanych z narkotykami byłaby 
korzystna zarówno dla ECMNiN, jak i Europolu.

Poprawka 9
Artykuł 9 ustęp 1 akapit 4

Każdy członek zarządu może być wspierany
lub zastępowany przez zastępcę. W 
przypadku nieobecności członka, który ma 
prawo głosu, prawo to może wykorzystać 
jego zastępca.

Każdy członek zarządu może być 
reprezentowany przez swojego zastępcę. W 
przypadku nieobecności członka, który ma 
prawo głosu, prawo to może wykonać jego 
zastępca.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie roli zastępcy oraz sprecyzowanie treści.

Poprawka 10
Artykuł 9 ustęp 4

4. Zarząd przyjmuje trzyletni program 
działania na podstawie projektu 
przedstawionego przez dyrektora Centrum, 
po konsultacji z komitetem naukowym i po 
uzyskaniu opinii Komisji, oraz przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji.

4. Zarząd przyjmuje trzyletni program 
działania na podstawie projektu 
przedstawionego przez dyrektora Centrum, 
po konsultacji z komitetem naukowym i po 
uzyskaniu opinii Komisji i Parlamentu 
Europejskiego, oraz przekazuje go
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka 11
Artykuł 9 ustęp 6

6. W przypadku gdy Komisja wyrazi 
dezaprobatę w stosunku do trzyletniego lub 
rocznego programu pracy, zarząd przyjmuje 
te programy większością czterech piątych
głosów.

6. W przypadku, gdy Komisja wyrazi 
dezaprobatę w stosunku do trzyletniego lub 
rocznego programu pracy, zarząd przyjmuje 
te programy większością 3/4 głosów.
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Uzasadnienie

Zaproponowany próg dałby Komisji zbyt mocne prawo sprzeciwu wobec pracy Centrum.

Poprawka 12
Artykuł 10 ustęp 1

1. Zarząd jest wspomagany przez komitet 
wykonawczy. W skład komitetu 
wykonawczego wchodzą przewodniczący i 
wiceprzewodniczący zarządu oraz dwóch 
przedstawicieli Komisji. Dyrektor bierze 
udział w posiedzeniach komitetu, bez prawa 
głosu.

1. Zarząd jest wspomagany przez komitet 
wykonawczy. W skład komitetu 
wykonawczego wchodzą przewodniczący i 
wiceprzewodniczący zarządu, jeden z 
niezależnych ekspertów powołanych przez 
Parlament Europejski oraz jeden 
przedstawiciel Komisji. Dyrektor bierze 
udział w posiedzeniach komitetu, bez prawa 
głosu.

Uzasadnienie

Jeden z niezależnych ekspertów powołanych przez Parlament Europejski powinien być 
członkiem komitetu wykonawczego, który pełni istotną funkcję przygotowawczą. Rozwiązanie 
to zapewniłoby, że Parlament będzie należycie informowany o pracy Centrum. Ponadto 
wystarczy jeden przedstawiciel Komisji w komitecie. 

Poprawka 13
Artykuł 11 ustęp 1

1. Na czele Centrum stoi dyrektor 
mianowany przez zarząd na wniosek 
Komisji na okres pięciu lat, który na 
wniosek Komisji oraz po poddaniu ocenie 
może zostać przedłużony jednorazowo o nie 
więcej niż pięć lat.

1. Na czele Centrum stoi dyrektor 
mianowany przez zarząd na podstawie listy 
kandydatów proponowanych przez Komisję 
i wyłonionych w otwartym konkursie, w 
wyniku zaproszenia do składania 
kandydatur ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz w 
największej gazecie w każdym państwie 
członkowskim, na okres pięciu lat, który na 
wniosek Komisji oraz po poddaniu ocenie 
przez zarząd może zostać przedłużony 
jednorazowo o nie więcej niż pięć lat.

Komisja ocenia w szczególności: Zarząd ocenia w szczególności:
- Wyniki uzyskane w okresie sprawowania 
pierwszego mandatu oraz sposób ich 
osiągnięcia;

- Wyniki uzyskane w okresie sprawowania 
pierwszego mandatu oraz sposób ich 
osiągnięcia;

- Obowiązki i wymogi Centrum na - Obowiązki i wymogi Centrum na 
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nadchodzące lata. nadchodzące lata.

Ocena ta powinna być niezwłocznie 
przekazana Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu.

Uzasadnienie

Formuła ta została w ostatnim czasie zastosowana w różnych przepisach ustanawiających 
agencje wspólnotowe (Europejską agencję ds. oceny produktów medycznych (EMEA), 
Centrum ds. zapobiegania i kontroli chorób). Procedura składania dokumentów i selekcji 
powinna być jak najbardziej przejrzysta w celu przyciągnięcia u wszystkich potencjalnych 
kandydatów. Zarząd jako organ nominujący powinien dokonać oceny pracy dyrektora. 
Ewentualna decyzja o przedłużeniu kadencji dyrektora powinna być podjęta dopiero po 
ocenie.  Biorąc pod uwagę, że ocena dotyczy osoby sprawującej władzę publiczną i agencji 
Wspólnoty, istotne jest jej udostępnienie Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 14
Artykuł 11 ustęp 2

2. Przy wyznaczaniu na sprawowanie 
pierwszego z maksymalnie dwóch 
mandatów, kandydat mianowany przez 
zarząd na stanowisko dyrektora może zostać 
wezwany do bezzwłocznego złożenia 
oświadczenia przed Parlamentem 
Europejskim oraz do odpowiedzi na pytania 
zadane przez członków tej instytucji.

2. Przy wyznaczaniu na sprawowanie 
pierwszego z maksymalnie dwóch 
mandatów, kandydat mianowany przez 
zarząd na stanowisko dyrektora musi zostać 
wezwany do bezzwłocznego złożenia 
oświadczenia przed Parlamentem 
Europejskim oraz do odpowiedzi na pytania 
zadane przez członków tej instytucji.

Uzasadnienie

Wezwanie nominowanego dyrektora przed Parlament przed ostatecznym powołaniem go na to 
stanowisko powinno być obowiązkowe, jak w przypadku innych zdecentralizowanych agencji.

Poprawka 15
Artykuł 20 ustęp 2

Tego rodzaju współpraca powinna opierać 
się na uzgodnieniach roboczych zawartych z 
wyżej wymienionymi organami i 
organizacjami. Porozumienia te przyjmuje 
zarząd w oparciu o projekt przedłożony 
przez dyrektora i po uzyskaniu opinii 
Komisji. W przypadku gdy Komisja wyrazi 
dezaprobatę w stosunku do tych 
porozumień, zarząd przyjmuje je 

Tego rodzaju współpraca powinna opierać 
się na uzgodnieniach roboczych zawartych z 
wyżej wymienionymi organami i 
organizacjami. Porozumienia te przyjmuje 
zarząd w oparciu o projekt przedłożony 
przez dyrektora i po uzyskaniu opinii 
Komisji. W przypadku, gdy Komisja wyrazi 
dezaprobatę w stosunku do tych 
porozumień, zarząd przyjmuje je 
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większością czterech piątych głosów. większością 3/4 głosów.

Uzasadnienie

Próg dla podejmowania decyzji w przypadku sprzeciwy Komisji jest zbyt wysoki.

Poprawka 16
Artykuł 23 ustęp 1

Co sześć lat Komisja zapoczątkowuje 
zewnętrzną ocenę Centrum, tak aby jej 
przeprowadzenie zbiegło się z ukończeniem 
dwóch trzyletnich programów pracy 
Centrum. Ocena ta powinna również 
obejmować system Reitox. Komisja 
przekazuje sprawozdanie z oceny 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
zarządowi.

Co trzy lata Komisja zapoczątkowuje 
zewnętrzną ocenę Centrum, tak aby jej 
przeprowadzenie zbiegło się z ukończeniem 
każdego trzyletniego programu pracy 
Centrum. Ocena ta powinna również 
obejmować system Reitox. Komisja 
przekazuje sprawozdanie z oceny 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
zarządowi.

Uzasadnienie

Sześcioletni cykl oceny jest zbyt długi wobec zmieniającego się w dużym tempie środowiska 
funkcjonowania Agencji.  Korzystniejsza byłaby częstsza ocena pracy Centrum, najlepiej w 
ciągu ostatniego roku każdego programu pracy.

Poprawka 17
Załącznik 1 część A ustęp 2 punkty 1 i 2

1) monitorowanie stanu problemów 
związanych z narkotykami, w szczególności 
przy wykorzystaniu wskaźników 
epidemiologicznych i innych, oraz 
monitorowanie pojawiających się tendencji, 
w szczególności wiążących się z 
zażywaniem różnego rodzaju narkotyków 
jednocześnie;

1) monitorowanie stanu problemów 
związanych z narkotykami, w tym 
stosowania steroidów anabolicznych, a w 
szczególności przy wykorzystaniu 
wskaźników epidemiologicznych i innych, 
oraz monitorowanie pojawiających się 
tendencji, w szczególności wiążących się z 
zażywaniem różnego rodzaju narkotyków 
jednocześnie;

2) monitorowanie rozwiązań zastosowanych 
w odniesieniu do problemów związanych z 
narkotykami;

2) monitorowanie rozwiązań zastosowanych 
w odniesieniu do problemów związanych z 
narkotykami oraz ocena środków w celu 
określenia najlepszej praktyki;

Uzasadnienie

Monitorowanie nadużywania steroidów anabolicznych powinno należeć do obowiązków 
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Centrum. Także ocena obecnych polityk dotyczących narkotyków powinna być jednym z 
priorytetowych obszarów działania ECMNiN. 


