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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk inrättades genom 
rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt 
centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk i syfte att förse gemenskapen och 
dess medlemsstater med objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om narkotika och 
narkotikamissbruk. År 2005 lade kommissionen fram ett nytt förslag till förordning 
(KOM(2005)0808). Artikel 308 valdes som rättslig grund (precis som i den ursprungliga 
förordningen). Europaparlamentet hördes i samband med förslaget, men efter flera månaders 
diskussioner inom den behöriga rådsarbetsgruppen beslutades att den rättsliga grunden skulle 
ändras till artikel 152, där det föreskrivs medbeslutandeförfarande. Kommissionen beslutade 
därför att lägga fram detta nya omarbetade förslag (KOM(2005)0399) för att kunna 
genomföra ett vederbörligt samråd med parlamentet i ärendet.

Syftet med förslaget är att förstärka centrumet för att särskilt kunna beakta nya trender i 
narkotikaanvändningen, bland annat blandmissbruk av lagliga och olagliga psykoaktiva 
ämnen, och för att kunna anpassa centrumet till de nya förhållanden som råder efter EU:s 
utvidgning. Förslaget bör också undanröja den mängd oklarheter som upptäcktes efter det att 
rådets ursprungliga förordning trädde i kraft.

För att säkerställa att centrumet verkligen fungerar effektivt måste vissa av bestämmelserna i 
förslaget ändras något. Centrumet bör inte enbart samla in, analysera och behandla uppgifter 
som rör narkotikafrågor, utan även göra systematiska utvärderingar av narkotikapolitiken (på 
både EU- och medlemsstatsnivå) och trender i narkotikaanvändningen. Detta skulle göra det 
enklare för medlemsstaterna att lära sig av varandra och utbyta erfarenheter i sina 
ansträngningar att bekämpa narkotikamissbruk.

Ett ytterligare krav är att samarbetet mellan centrumet och tredjeländer intensifieras, 
åtminstone i fråga om att systematiskt samla in och analysera uppgifter som rör 
narkotikafrågor, detta särskilt mot bakgrund av att större delen av den narkotika som förs in i 
Europeiska unionen kommer från tredjeländer (ofta grannländer).

Centrumet måste också utarbeta allmänna kriterier och standardmetoder för insamling av 
uppgifter som skall användas av alla berörda parter eftersom det är det enda sättet att se till att 
uppgifter som rör narkotikafrågor är objektiva, tillförlitliga och framför allt jämförbara. 
Uppgiftsutbyte mellan centrumet och Europol i fråga om narkotika och brott som begås i 
samband med narkotikaanvändning skulle vara till fördel för båda parterna.

Europaparlamentet bör vara mer delaktigt i centrumets verksamhet och hållas vederbörligt 
informerat om dess arbete. När centrumets treårsprogram utarbetas bör därför inte bara 
kommissionens yttrande beaktas utan även ett yttrande från parlamentet bör begäras. 
Parlamentet bör även ha en företrädare i den verkställande kommittén (en oberoende expert 
som utses av parlamentet).

För att se till att kommissionen inte får ett alltför stort inflytande över centrumets arbete bör 
det räcka med tre fjärdedels majoritet för att styrelsen skall kunna anta viktiga beslut (om 
exempelvis centrumets treårsprogram eller årliga arbetsprogram) om kommissionen inte 
samtycker.
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Centrumets direktör bör utses på samma sätt som direktörerna för andra gemenskapsorgan. 
Han eller hon bör därför utses av den verkställande kommittén på grundval av en förteckning
över kandidater som kommissionen föreslår efter ett öppet uttagningsförfarande, efter det att 
en inbjudan till intresseanmälan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning 
och i en större dagstidning i varje enskild medlemsstat. Detta sätt att utse en direktör ger 
dessutom mer insyn och ett öppet uttagningsförfarande skulle locka fler potentiella 
kandidater.

Centrumet bör utvidga sitt mandat till att även omfatta övervakning av missbruk av anabola 
steroider. Missbruk av anabola steroider medför allvarliga, långvariga och i många fall 
bestående skador på hälsan. I framtiden borde centrumet även behandla problem som rör 
alkohol- och tobaksmissbruk eftersom det finns nära paralleller mellan problem som 
förknippas med narkotikamissbruk och problem som förknippas med alkohol- och 
tobaksmissbruk. Alkohol- och tobaksanvändare löper en betydligt högre relativ risk att bli 
narkotikaberoende och människor går ofta över från alkohol och tobak till droger, och tvärt 
om.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7a (nytt)

(7a) Hänsyn bör också tas till olaglig och 
olämplig användning av anabola steroider 
som kan få allvarliga konsekvenser för den 
fysiska och mentala hälsan.

Motivering

Anabola steroider är syntetiska varianter av det i första hand manliga könshormonet 
testosteron. De kan användas som läkemedel för att behandla sjukdomar, men doserna är då 
mycket lägre än de som används för att öka prestationsförmågan. Om de används på 
olämpligt sätt kan de leda till allvarliga, långvariga och ofta bestående negativa 
konsekvenser för hälsan, till exempel för tidiga hjärtinfarkter, stroke, levertumörer, njursvikt, 
och psykiatriska problem. Centrumet bör övervaka användningen av steroider eftersom 
användningen inte bara begränsas till professionella idrottsmän.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 7b (nytt)

(7b) Centrumet bör även få i uppgift att 
utvärdera narkotikapolitiken i de olika 
medlemsstaterna för att underlätta 
spridningen av välfungerande lösningar.

Motivering

Medlemsstaterna bör dra nytta av varandras erfarenheter av att bekämpa narkotikamissbruk. 
Centrumet skulle kunna underlätta detta genom att utvärdera effekterna av olika slags politik.

Ändringsförslag 3
Skäl 18

(18) ECNN:s arbete bör regelbundet
utvärderas externt, och på grundval av denna 
utvärdering bör denna förordning i 
förekommande fall kunna ändras. 

(18) ECNN:s arbete bör vart tredje år
utvärderas externt, och på grundval av denna 
utvärdering bör denna förordning i 
förekommande fall kunna ändras. 

Motivering

ECNN:s arbete kommer att grunda sig på treårsprogram (se artikel 9.4). Det skulle därför 
vara logiskt att genomföra en extern utvärdering under det sista året i varje period för att få 
underlag för det nya programmet. Se även ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 4

4. Centrumet får inte vidta några åtgärder 
som ligger utanför området information 
och informationsbehandling, dock utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 2 d iv.

utgår

Motivering

Centrumet bör inte bara samla in och behandla information utan även systematiskt utvärdera 
narkotikapolitiken och trenderna i användningen för att underlätta utformningen av politiken 
och spridningen av välfungerande lösningar.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led a, led i
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i) Samla in, registrera och analysera 
information, inbegripet forskningsresultat 
som tillhandahållits av medlemsstaterna, 
gemenskapen, icke-statliga nationella källor 
eller behöriga internationella organisationer. 
Verksamheten med att samla in, registrera 
och analysera information skall även omfatta 
uppgifter om nya trender när det gäller 
blandmissbruk, inbegripet kombinerat 
missbruk av lagliga och olagliga,
psykoaktiva ämnen.

i) Samla in, registrera och analysera 
information, inbegripet forskningsresultat 
som tillhandahållits av medlemsstaterna,
tredjeländer, gemenskapen, icke-statliga 
nationella källor eller behöriga 
internationella organisationer. Verksamheten 
med att samla in, registrera och analysera 
information skall även omfatta uppgifter om 
nya trender när det gäller blandmissbruk, 
inbegripet kombinerat missbruk av lagliga 
och olagliga psykoaktiva ämnen, och om 
olaglig användning av anabola steroider.

Motivering

Mycket av den narkotika som förs in i Europeiska unionen kommer från grannländerna. 
Centrumet bör systematiskt samla in och analysera uppgifter från åtminstone de tredjeländer 
som deltar i dess arbete. Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som olaglig och 
olämplig användning av anabola steroider har för hälsan är det viktigt att centrumet även 
övervakar denna användning.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, led b, led i

i) Se till att förbättra jämförbarhet, 
objektivitet och tillförlitlighet hos data på 
Europanivå genom att fastställa riktmärken 
och allmänna kriterier av icke-bindande 
natur, och rekommendera berörda parter att 
följa dessa, i syfte att åstadkomma en större 
samstämmighet mellan medlemsstaternas 
och gemenskapens mätmetoder. Framför allt 
skall centrumet ta fram verktyg och 
instrument som underlättar 
medlemsstaternas övervakning och 
utvärdering av respektive lands nationella 
politik samt Europeiska kommissionens 
övervakning och utvärdering av unionens 
politik.

i) Se till att förbättra jämförbarhet, 
objektivitet och tillförlitlighet hos data på 
Europanivå genom att fastställa riktmärken 
och allmänna kriterier, och rekommendera 
berörda parter att följa dessa, i syfte att 
åstadkomma en större samstämmighet 
mellan medlemsstaternas och gemenskapens 
mätmetoder. Framför allt skall centrumet ta 
fram verktyg och instrument som underlättar 
medlemsstaternas övervakning och 
utvärdering av respektive lands nationella 
politik samt Europeiska kommissionens 
övervakning och utvärdering av unionens 
politik; med utgångspunkt från de 
uppgifter som samlats in och utvärderingen 
av olika slags narkotikapolitik skall 
centrumet också ge råd till 
medlemsstaterna om välfungerande 
lösningar.
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Motivering

Att fastställa gemensamma kriterier och statistiska metoder för insamling av uppgifter är 
mycket viktigt för att centrumets arbete skall vara trovärdigt. Centrumet skall ge råd till 
medlemsstaterna om välfungerande lösningar på grundval av de uppgifter som samlats in och 
utvärderats.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, led ba (nytt)

ba) Systematisk utvärdering av 
narkotikapolitik och trender i 
användningen för att underlätta 
utformningen av politiken och spridningen 
av välfungerande lösningar
i) Utvärdera nationell narkotikapolitik och 
nationella strategier, däribland lagstiftning, 
på grundval av insamlade uppgifter och 
fastställda indikatorer. 
ii) Utvärdera trender i användning och 
utbud.

Motivering

Centrumet bör inte bara samla in uppgifter utan även utvärdera dem. Detta skulle underlätta 
utformningen av politiken på både EU-nivå och nationell nivå.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, led d, led iia (nytt)

iia) Bedriva ett aktivt samarbete med 
Europol för att övervaka 
narkotikaproblemet så effektivt som 
möjligt.

Motivering

Att utbyta uppgifter om narkotikaanvändning och narkotikarelaterad brottslighet skulle vara 
till fördel för både ECNN och Europol.

Ändringsförslag 9
Artikel 9, punkt 1, stycke 4
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Varje ledamot av styrelsen får biträdas av en 
suppleant. Suppleanten skall ha rätt att rösta 
för den ordinarie ledamoten med rösträtt i 
ledamotens frånvaro.

Varje ledamot av styrelsen får företrädas av 
en suppleant. Suppleanten skall ha rätt att 
rösta för den ordinarie ledamoten med 
rösträtt i ledamotens frånvaro.

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas suppleantens roll. ”Alternative member” byts ut mot 
”alternate” i den engelska versionen.

Ändringsförslag 10
Artikel 9, punkt 4

4. Styrelsen skall anta ett treårigt program 
för arbetet med utgångspunkt från ett utkast 
som lagts fram av direktören för centrumet 
efter samråd med den vetenskapliga 
kommittén och yttrande från kommissionen 
och skall översända programmet till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Styrelsen skall anta ett treårigt program 
för arbetet med utgångspunkt från ett utkast 
som lagts fram av direktören för centrumet 
efter samråd med den vetenskapliga 
kommittén och yttrande från kommissionen
och Europaparlamentet, och skall 
översända programmet till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Motivering

Europaparlamentet bör höras innan treårsprogrammet antas.

Ändringsförslag 11
Artikel 9, punkt 6

6. Om kommissionen reserverar sig mot 
treårsprogrammet eller det årliga 
arbetsprogrammet, skall styrelsen anta 
programmen med fyra femtedels majoritet.

6. Om kommissionen reserverar sig mot 
treårsprogrammet eller det årliga 
arbetsprogrammet, skall styrelsen anta 
programmen med tre fjärdedels majoritet.

Motivering

Det föreslagna tröskelvärdet skulle ge kommissionen ett onödigt starkt inflytande över 
centrumets arbete.

Ändringsförslag 12
Artikel 10, punkt 1

1. Styrelsen skall biträdas av en 1. Styrelsen skall biträdas av en 
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verkställande kommitté. Den skall bestå av 
styrelsens ordförande och vice ordförande 
och av två företrädare för kommissionen. 
Direktören skall delta i kommitténs möten, 
dock utan rösträtt.

verkställande kommitté. Den skall bestå av 
styrelsens ordförande och vice ordförande, 
en av de oberoende experter som utsetts av 
Europaparlamentet och av en företrädare 
för kommissionen. Direktören skall delta i 
kommitténs möten, dock utan rösträtt.

Motivering

En av de oberoende experter som Europaparlamentet utsett bör vara medlem i den 
verkställande kommittén, som har en viktig förberedande funktion. Den här lösningen skulle 
garantera att parlamentet informeras ordentligt om centrumets verksamhet. Dessutom skulle 
det räcka med en företrädare för kommissionen i den här kommittén. 

Ändringsförslag 13
Artikel 11, punkt 1

1. Centrumet skall ledas av en direktör som 
skall utses av styrelsen på förslag från 
kommissionen. Han skall utses för en period 
på fem år som, på förslag från 
kommissionen och efter en utvärdering, kan 
förlängas en gång med högst fem år.

1. Centrumet skall ledas av en direktör som 
skall utses av styrelsen på grundval av en 
förteckning över kandidater som 
kommissionen föreslår efter ett öppet 
uttagningsförfarande, efter det att en 
inbjudan till intresseanmälan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i en större 
dagstidning i varje enskild medlemsstat. 
Han skall utses för en period på fem år som, 
på förslag från kommissionen och efter en 
utvärdering av styrelsen, kan förlängas en 
gång med högst fem år.

I sin utvärdering skall kommissionen bland 
annat bedöma

I sin utvärdering skall styrelsen bland annat 
bedöma

- de resultat som uppnåddes under den första 
mandatperioden och det sätt på vilket de 
uppnåddes,

- de resultat som uppnåddes under den första 
mandatperioden och det sätt på vilket de 
uppnåddes,

- centrumets skyldigheter och behov under 
kommande år.

- centrumets skyldigheter och behov under 
kommande år.

Utvärderingen skall omgående översändas
till kommissionen och Europaparlamentet.

Motivering

Den här ordalydelsen har använts i flera förordningar på senare tid om inrättande av 
gemenskapsorgan (bl.a. EMEA och centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar). 
Ansöknings- och urvalsförfarandet bör vara så öppet som möjligt, så att man fångar alla
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potentiella kandidaters uppmärksamhet. Styrelsen bör som utnämnande myndighet genomföra 
utvärderingen av direktörens arbete. Beslutet att, om så är lämpligt, förlänga direktörens 
mandatperiod bör inte fattas förrän efter utvärderingen. Eftersom utvärderingen berör såväl 
en person som innehar offentlig tjänst som ett gemenskapsorgan är det viktigt att den kommer 
till kommissionens och Europaparlamentets kännedom.

Ändringsförslag 14
Artikel 11, punkt 2

2. Efter sin utnämning till den första av 
högst två mandatperioder kan styrelsens 
kandidat till direktörstjänsten omgående 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
parlamentets ledamöter.

2. Efter sin utnämning till den första av 
högst två mandatperioder skall styrelsens 
kandidat till direktörstjänsten omgående 
uppmanas att göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
parlamentets ledamöter.

Motivering

Den utnämnda kandidaten till direktörstjänsten bör vara tvungen att göra ett uttalande inför 
parlamentet innan han eller hon utnämns slutgiltigt, precis som är fallet för andra 
decentraliserade organ.

Ändringsförslag 15
Artikel 20, stycke 2

Samarbetet skall bygga på 
samarbetsarrangemang med de berörda 
myndigheterna och organisationerna. 
Styrelsen skall anta arrangemangen på 
grundval av ett utkast från direktören efter 
att ha inhämtat ett yttrande från 
kommissionen. Om kommissionen 
reserverar sig mot arrangemangen, skall 
styrelsen anta dem med fyra femtedels
majoritet.

Samarbetet skall bygga på 
samarbetsarrangemang med de berörda 
myndigheterna och organisationerna. 
Styrelsen skall anta arrangemangen på 
grundval av ett utkast från direktören efter 
att ha inhämtat ett yttrande från 
kommissionen. Om kommissionen 
reserverar sig mot arrangemangen, skall 
styrelsen anta dem med tre fjärdedels
majoritet.

Motivering

Tröskelvärdet för att kunna fatta ett beslut om kommissionen reserverar sig är onödigt högt.

Ändringsförslag 16
Artikel 23, stycke 1

Kommissionen skall vart sjätte år ta initiativ Kommissionen skall vart tredje år ta initiativ 
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till en extern utvärderingsstudie över 
centrumets verksamhet samtidigt med att 
centrumets treåriga arbetsprogram avslutas. 
Utvärderingen skall också omfatta Reitox-
systemet. Kommissionen skall överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet , 
rådet och styrelsen.

till en extern utvärderingsstudie över 
centrumets verksamhet samtidigt med att 
centrumets treåriga arbetsprogram avslutas. 
Utvärderingen skall också omfatta Reitox-
systemet. Kommissionen skall överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet, 
rådet och styrelsen.

Motivering

En utvärderingscykel på sex år är för lång eftersom centrumets verksamhetsmiljö utvecklas 
snabbt. Det skulle vara bättre att utvärdera centrumets arbete oftare, helst under det sista 
året för varje treårigt program.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, del A, stycke 2, punkterna 1 och 2

1. Uppföljning av narkotikaproblemet, 
särskilt genom epidemiologiska indikatorer 
eller andra indikatorer och uppföljning av 
nya trender, i synnerhet när det gäller 
blandmissbruk.

1. Uppföljning av narkotikaproblemet, bland 
annat användningen av anabola steroider,
särskilt genom epidemiologiska indikatorer 
eller andra indikatorer och uppföljning av 
nya trender, i synnerhet när det gäller 
blandmissbruk.

2. Uppföljning av åtgärder som har vidtagits 
för att avhjälpa narkotikarelaterade problem.

2. Uppföljning av åtgärder som har vidtagits 
för att avhjälpa narkotikarelaterade problem
och utvärdering av åtgärder för att 
identifiera välfungerande lösningar.

Motivering

Uppföljning av missbruk av anabola steroider bör höra till centrumets uppgifter. 
Utvärderingen av nuvarande narkotikapolitik bör vara ett prioriterat område för ECNN.


