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I. INDLEDNING 
 
A.  Nøgleelementerne i EU's narkotikastrategi efter 1999, som er beskrevet i en rapport til Det 
Europæiske Råd (7930/2/98 LIMITE CORDROGUE 26 SAN 80 PESC 118 EUROPOL 70), blev 
godkendt på Det Europæiske Råds møde i juni 1998 i Cardiff. Det Europæiske Råd i Cardiff 
opfordrede ligeledes til, at der bliver udarbejdet en samlet plan. 
 
Efterfølgende opfordrede Det Europæiske Råd i december 1998 i Wien på baggrund af EU's 
narkotikastrategi (1995-1999) (9012/99 CORDROGUE 33) institutionerne til at videreudvikle en 
integreret og afbalanceret narkotikastrategi for perioden efter 1999 under hensyntagen til de nye 
muligheder, Amsterdam-traktaten giver. Ifølge Det Europæiske Råd bør der i den for-bindelse fuldt 
ud gøres brug af ekspertisen i Det Europæiske Overvågningscenter for Narko-tika (EONN) og 
Narkotikamisbrug og af Europol. 
På denne baggrund og i overensstemmelse med disse retningslinjer har Kommissionen fore-lagt 
Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget sin meddelelse 
om Den Europæiske Unions handlingsplan vedrørende bekæmpelse af narkotika-misbrug (2000-
2004). 
 
Der er behov for den nye strategi mod narkotika, fordi EU's nuværende narkotikastrategi ud-løber 
ved udgangen af 1999. Amsterdam-traktaten har skabt talrige nye muligheder, som skal undersøges 
og udnyttes både på det narkotikapolitiske område som led i sundhedsbeskyttelse og inden for 
politi- og toldsamarbejdet samt det retlige samarbejde. 
 
Det Europæiske Råd understregede på det særlige møde i oktober 1999 i Tammerfors betyd-ningen 
af, at narkotikaproblemet behandles samlet. Det opfordrede Rådet til at vedtage den europæiske 
narkotikabekæmpelsesstrategi 2000-2004 inden mødet i Det Europæiske Råd i Helsingfors.  
 
På grundlag af Det Europæiske Råds retningslinjer, tidligere formandskabers arbejde, 
Kom-missionens meddelelse samt bidrag til Kommissionens meddelelse fra medlemsstaterne og 



 

 

forskellige arbejdsgrupper under Rådet fremlægger formandskabet dette forslag til EU's 
nar-kotikastrategi (2000-2004) under behørig hensyntagen til Parlamentets og de ovennævnte 
institutioners og organers synspunkter, idet det bemærkes, at disse institutioner og organer fuldt ud 
vil blive involveret i strategiens gennemførelsesfase. 
 
B. Den nuvæ rende narkotikasituation samt de foranstaltninger og resultater, der er henholdsvis 
truffet og nået som led i indsatsen mod narkotika på EU-plan og medlemsstatsplan, er beskre-vet i 
EONN's årsberetning om situationen med hensyn til narkotikaproblemer i EU og i Euro-pols 
situationsrapport om narkotikafremstilling og ulovlig narkotikahandel i EU. 
 
Selv om de alvorligste sundhedsproblemer skyldes brugen af opiater (navnlig heroin), amfe-tamin, 
kokain og blandingsmisbrug, er cannabis stadig den mest udbredte form for ulovlig narkotika. 
De nye former for syntetisk narkotika samt overførelsen af smitte gennem intravenøs indta-gelse af 
narkotika kræver konstant opmærksomhed. Organiseret kriminalitet spiller en stadig mere 
dominerende rolle i fremstilling af og ulovlig handel med narkotika og kræver øget told- og 
politisamarbejde samt retligt samarbejde og navnlig en indsats mod hvidvaskning af penge. 
 
De lokale og regionale myndigheder samt lokalsamfundene spiller en vigtig rolle i planlæg-ningen 
og gennemførelsen af EU's narkotikastrategi. 
 
II. DE NYE MULIGHEDER I AMSTERDAM-TRAKTATEN 
 
Ifølge EF-traktatens artikel 152 skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fast-læggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter. Der henvises 
særligt til narkotika, idet Fællesskabet i medfør af artiklen supplerer medlemsstaternes indsats for at 
begrænse narkotikarelaterede skader, herunder oplysning og forebyggelse. 
 
Afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union udgør en ny ramme for samarbejde om ret-lige og 
indre anliggender. Artikel 29 beskriver Unionens mål som værende at give borgerne et højt 
tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette mål skal nås ved at 
forebygge og bekæmpe kriminalitet. Ulovlig handel med narkotika nævnes i denne sammenhæng.  
 
Ifølge artikel 31 skal fælles handling vedrørende retligt samarbejde i kriminalsager omfatte gradvis 
vedtagelse af foranstaltninger til fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle 
handlinger, og for straffene for organiseret kriminalitet, terrorisme og ulovlig nar-kotikahandel. 
 
Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdam-traktatens bestemmelser om 
indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres, blev 
vedtaget på samlingen i Det Europæiske Råd i Wien i december 1998 (jf. dok. 13844/98 JAI 41) og 
indeholder en tidsplan for retshåndhævelsesforanstaltninger og strafferetligt sam-arbejde, som skal 
godkendes mellem to og fem år efter traktatens ratificering. Dette bidrager til et forbedret 
samarbejde om operationel retshåndhævelse. Et af hovedformålene er at for-bedre samarbejdet 
mellem de retsforfølgende myndigheder og efterforskningsmyndighederne, f.eks. ved at skabe et 
netværk mellem de retlige myndigheder. 
Iværksættelsen af konventionen om toldinformationssystemet og Napoli-II-konventionen vil 
ligeledes forbedre udvekslingen af informationer og samarbejdet om retshåndhævelse. 
 
De nye muligheder, der er opstået med Amsterdam-traktaten, omfatter følgende: 
1. nødvendigheden af at sikre sundhedsbeskyttelse i alle Fællesskabets politikker og 
akti-viteter, 
2. gennemførelse af bredere, tværfaglige aktiviteter på narkotikaområdet, 



 

 

3. aktionerne på folkesundhedsområdet skal generelt gå i retning af at forbedre 
folkesund-heden, forebygge sygdom og forebygge farer for folkesundheden, 
4. forskning i årsagerne til og forebyggelse af de største trusler mod sundheden og 
heri-gennem bedre udnyttelse af Fællesskabets forskningsprogrammer, 
5. samarbejde gennem initiativer, som sigter mod at udveksle erfaringer og bedste metoder 
med henblik på at bekæmpe social udstødelse, 
6. støtte til samarbejde på EU-niveau mellem medlemsstaternes politi, toldvæsen og andre 
retshåndhævende myndigheder, 
7. at sætte Europol i stand til inden for en periode på fem år efter Amsterdam-traktatens 
ikrafttræden at lette og støtte forberedelserne og tilskynde til koordination mellem medlemsstaterne, 
8. at fremme anvendelse af nye efterforskningsteknikker, samarbejde mellem 
medlems-staternes retshåndhævende myndigheder samt forskning i og dokumentation vedrørende 
narkotikarelateret kriminalitet, 
9. at bidrage til at styrke gældende ret på området retlige og indre anliggender, hvilket især er 
vigtigt i forbindelse med udvidelsesprocessen, 
10. at overveje, på hvilke betingelser de retshåndhævende myndigheder og de retlige 
myn-digheder kan operere i en anden stat i samarbejde og efter aftale med myndighederne i denne 
stat, navnlig i overensstemmelse med Schengen-konventionen, 
11. at lette og fremskynde det retlige samarbejde om straffesager. 
 
De mål, der er fastsat i Amsterdam-traktaten, blev styrket af Det Europæiske Råd i Tammer-fors. 
Det Europæiske Råd opfordrede til, at der oprettes fælles efterforskningshold med hen-blik på at 
bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og at der tages konkrete skridt til at be-kæmpe 
hvidvaskning af penge, herunder indbyrdes tilnærmelse af strafferetten og strafferets-plejen 
vedrørende hvidvaskning af penge. 
III. PRINCIPPERNE OG MÅLENE FOR EU'S STRATEGI MOD NARKOTIKA 
(2000-2004) 
 
I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er de overordnede mål for EU's strategi mod 
narkotika (2000-2004) følgende: 
1. at sikre, at narkotika fortsat er et højt prioriteret tema i EU's interne og eksterne aktivi-teter; 
2. at sikre, at alle aktioner til bekæmpelse af narkotika evalueres; 
3. videreføre EU's globale, tværfaglige, integrerede og afbalancerede strategi, ifølge hvil-ken 
begrænsning af udbud og efterspørgsel er elementer, der understøtter hinanden, så-dan som det er 
blevet understreget på den særlige samling om narkotika under De For-enede Nationers 
Generalforsamling (UNGASS); 
4. at opprioritere forebyggelse af narkotikamisbrug og begrænsning af efterspørgslen, navnlig 
tilgangen af nye misbrugere, samt begrænsning af skadelige virkninger af nar-kotikamisbrug; 
5. at styrke bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, ulovlig handel med narkotika og hermed 
forbunden organiseret kriminalitet samt andre former for narkotikakriminalitet og styrke politi- og 
toldsamarbejdet og det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne; 
6. at tilskynde til et samarbejde mellem flere myndigheder og inddragelse af det civile 
samfund; 
7. fuldt ud at udnytte de nye muligheder, som Amsterdam-traktaten frembyder, navnlig 
artiklerne om sundhedsbeskyttelse og narkotikakontrol, politisamarbejde og retligt sam-arbejde 
samt de fælles mindstestandarder for lovgivningen. Artikel 31, litra e), bestem-mer, at der gradvis 
skal vedtages foranstaltninger til fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle 
handlinger, og for straffene for organi seret kriminalitet, terro-risme og ulovlig narkotikahandel; 
8. at sikre indsamling, analyse og formidling af objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger om narkotikaproblemet i EU med støtte fra EONN og Europol; 
9. gradvis at integrere ansøgerlandene og intensivere det internationale samarbejde med andre 
lande og internationale organisationer; 



 

 

10. at fremme internationalt samarbejde, at integrere narkotikabekæmpelse i EU's 
udvik-lingssamarbejde og at støtte FN's og især UNDCP's bestræbelser på at udvikle det 
inter-nationale samarbejde på grundlag af de principper, der blev vedtaget på UNGASS i juni 1998; 
11. at understrege, at en vellykket gennemførelse af den strategi og de aktioner, der er om-talt i 
denne strategi, forudsætter passende ressourcer. 
Hovedmålene for EU's strategi mod narkotika er  
1. i løbet af 5 år at opnå en betydelig begrænsning af udbredelsen af narkotikamisbrug og af 
tilgangen af nye stofmisbrugere, navnlig blandt unge under 18 år; 
2. i løbet af 5 år at opnå en betydelig begrænsning af de narkotikarelaterede sundhedsska-der 
(HIV, hepatitis B og C, TB osv.) og antallet af narkotikarelaterede dødsfald; 
3. i væsentlig grad at øge antallet af narkotikamisbrugere, hvis behandling er lykkedes; 
4. i løbet af 5 år at opnå en betydelig begrænsning af den mængde ulovlig narkotika, der er til 
rådighed; 
5. i løbet af 5 år at opnå en betydelig begrænsning af antallet af narkotikarelaterede 
for-brydelser; 
6. i løbet af 5 år at opnå en betydelig begrænsning af omfanget af hvidvaskning af penge og 
ulovlig handel med prækursorer. 
 
IV. EU-STRATEGIENS HOVEDTRÆK 
 
Den europæiske strategi er afbalanceret, tværfaglig og integreret; den tager i overensstem-melse 
med ånden i de tekster, som blev vedtaget i 1998 inden for rammerne af UNGASS-erklæringen om 
retningslinjer for begrænsning af narkotikaefterspørgsel og den hertil knyt-tede handlingsplan, sigte 
på 
a) at begrænse efterspørgselen efter narkotika gennem forebyggelse, navnlig blandt unge, 
behandling og rehabilitering, og mindskelse af skadevirkningerne, 
b) at hindre forsyningen med narkotika gennem retshåndhævende aktioner, hvor 
opmærk-somheden især rettes mod politi- og toldsamarbejdet samt det retlige samarbejde og 
be-kæmpelsen af narkotikarelateret organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge. 
c) at begrænse ulovlig dyrkning gennem aktioner som f.eks. fremme af alternativ udvik-ling; 
d) at fremme det internationale samarbejde. 
Disse foranstaltninger skal komplettere og styrke hinanden. 
 
Samarbejdet mellem medlemsstaterne om narkotikapolitikker bør fremmes, herunder udveks-ling af 
oplysninger mellem de ansvarlige myndigheder.  
Problemerne i forbindelse med narkotikamisbrug skal ses i sammenhæng med mere generelle 
sociale handicaps såsom fattigdom, afsavn, arbejdsløshed, hjemløshed og social udstødelse. Øget so 
cial velfærd, især støtte til familier og dem, der befinder sig i en meget vanskelig situ-ation, vil 
udgøre et effektivt værn mod narkotikaproblemer. 
 
Tackling af narkotikaproblemet er et prioriteret tema i samarbejdet inden for offentlig vel-færd, 
sundhed og uddannelse, retlige og indre anliggender samt i forbindelserne med tredje-lande og 
relevante internationale fora. Dette forhold afspejler problemets horisontale karakter. 
 
Forebyggelse af narkotikamisbrug og -forsyning bør derfor involvere repræsentanter for alle 
relevante myndigheder og for det civile samfund. De forskellige aktører på forebyggelses-området 
bør etablere et tæt samarbejde. Dette kræver en markant politik med aktiv deltagelse af flere 
myndigheder og enighed om strategier, foranstaltninger og mål samt bevidsthed om de gensidige 
fordele ved et sådant samarbejde. Social- og sundhedssektorerne samt skole-systemet og de 
retshåndhævende myndigheder bør arbejde tæt sammen for at sikre passende tilbud til personer, der 
har en narkotikadom, og anden forebyggende indsats. 
 



 

 

Borgerne, herunder risikogrupperne selv, spiller en overordentlig vigtig rolle i indsatsen mod 
narkotika. Ikke-statslige organisationer har en lang tradition for at skabe offentlig opmærk-somhed 
og at opdrage unge mennesker samt for at hjælpe narkotikamisbrugere og deres fami-lier og at 
håndtere de problemer, der knytter sig til narkotikamisbrug. De er ofte bane-brydende med hensyn 
til at udvikle ideer og metoder til vort arbejde. Borgenes deltagelse er ligeledes nødvendig for at 
sikre EU-strategiens gennemsigtighed, eftersom udvikling af en narkotikapolitik forudsætter en 
særlig interesse i en åben, ærlig og kritisk drøftelse. Den euro-pæiske narkotikastrategi vil blive 
udviklet og iværksæt i tæt samarbejde med det civile sam-fund. Det internationale ikke-statslige 
netværk og aktiviteter i byer, som er konfronteret med narkotikaproblemet, vil blive støttet. 
 
Det internationale samarbejde baserer sig på principperne om fælles ansvar og partnerskab og 
gennemføres i tilknytning til de internationale konventioner. Narkotikaproblemet anskues i 
sammenhæng med en hel række velfærdsspørgsmål, som knytter sig til de sociale og økono-miske 
aspekter af en bæredygtig udvikling. 
V. INITIATIVER TIL BEGRÆNSNING AF EFTERSPØRGSLEN 
 
A. Metode til begrænsning af efterspørgslen 
 
Den Europæiske Union fortsætter sin indsats for at begrænse efterspørgslen efter narkotika på 
grundlag af erfaringerne fra gennemførelsen af midtvejsevalueringen af det første EF-
handlingsprogram vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug. 
 
Ifølge Amsterdam-traktaten skal der iværksættes brede tværfaglige aktiviteter på narkotika-området. 
I medfør af artikel 152 supplerer Fællesskabet medlemsstaternes indsats for at be-grænse 
narkotikarelaterede skader, herunder oplysning og forebyggelse. 
 
Erklæringen om retningslinjer for begrænsning af narkotikaefterspørgslen, som blev vedtaget i 1998 
i UNGASS, omfatter alle forebyggelsesområder, fra tilskyndelse til at undlade at påbe-gynde et 
misbrug til begrænsning af narkotikamisbrugets negative sundhedsmæssige og sociale 
konsekvenser. Disse retningslinjer og handlingsplanen for begrænsning af efter-spørgslen skal 
gennemføres fuldt ud af alle medlemsstater. 
 
Der vil ligeledes skulle arbejdes med spørgsmålet om kørsel under påvirkning af ulovlig nar-kotika 
eller medicin; der skal navnlig tilvejebringes videnskabeligt belæg for, at der er forbin-delse mellem 
narkotika og trafikulykker, for at gøre det muligt for medlemsstaterne at udvikle resultatbaserede 
strategier til at behandle dette problem og fremme udvekslingen af erfaringer i forbindelse med 
løsningen af dette problem. 
 
Medtagelsen af strategier for forebyggelse af narkotikamisbrug og behandlingen af syg-domme, 
som skyldes brug af lovlig og ulovlig narkotika, bør være en integrerende del af Fællesskabets 
sundhedspolitikker. 
 
Det er nødvendigt at udvikle og iværksætte forebyggende aktioner og strategier for alle 
aldersgrupper, navnlig børn og unge. Sådanne aktioner bør, i stedet for udelukkende at foku-sere på 
ulovlig narkotika, rettes mod risikoadfærd og afhængighed generelt og omfatte aspekter af misbrug 
af alkohol, medicin, stoffer, der anvendes til doping i sport samt tobak. 
Børn skal gøres bevidste om de farer, der er forbundet med brugen af narkotika, alkohol og tobak, 
før de konfronteres med disse stoffer. Børn og unge har brug for både viden og fær-digheder for at 
være i stand til at foretage ansvarlige valg med hensyn til deres adfærd. En indsats over for de unge 
og andre målgrupper bør inddrage de unges egne bidrag for at sikre lige indflydelse og støtte. 
 



 

 

Der bør tilbydes børn og unge positive alternativer og fritidsaktiviteter. Forældre, undervisere og 
andre voksne må være klar over den stærke indflydelse, som de nødvendigvis udøver gen-nem 
deres egen adfærd og holdninger. Tidlig opdagelse af børns og unges risikoadfærd og eventuelle 
bagvedliggende problemer samt en passende indsats for at støtte dem og deres fa-milier, før der har 
fundet et narkotikamisbrug sted, er en effektiv forebyggelsesmetode. Pro-grammer for forældre, 
navnlig i områder, hvor narkotikamisbrug er meget udbredt, er også gavnlige. 
 
Offentligheden bør informeres om virkningerne af social udstødelse især set i lyset af 
narkoti-kaproblemet. Der bør udarbejdes mediekampagner, der støtter lokale og praktiske 
initiativer. 
 
Forebyggelse bør ses som et bredt tværadministrativt spørgsmål, der involverer alle samfun-dets 
aktører, og man bør fremme yderligere samarbejde og udvikling af fælles strategier og projekter 
mellem forskellige myndigheder samt forskningsbaseret udformning af efter-spørgselsbegrænsende 
strategier og aktiviteter. Uddannelse af fagfolk fra social-, sundheds- og undervisningssektoren samt 
fra de retshåndhævende myndigheder og sportsverdenen er en forudsætning for en effektiv indsats. 
 
Blandingsmisbrug, ofte ledsaget af alkohol og andre stoffer, og narkotikamisbrug i forbin-delse med 
psykiske problemer bør håndteres bedre. Der findes et stigende antal aldrende 
nar-kotikamisbrugere, som har behov for særlig opmærksomhed i forbindelse med begrænsning af 
narkotikarelaterede sundhedsskader. 
 
Der bør udvikles forebyggelsesforanstaltninger til brug i fængsler, og der bør yderligere iværksættes 
alternativer til fængsling samt faciliteter for fanger, der er narkomaner. 
Man bør fremme udveksling af information om foranstaltninger til modvirkning af 
narko-tikamisbrugets skadelige sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte let tilgængelige tjenesteydelser, hvis medlemsstaterne finder det 
hensigtsmæssigt, og foranstaltninger for at modvirke narkotikamisbrugernes udstødelse af 
samfundet. Man bør ligeledes sikre udveksling af information på behandlingsområdet vedrørende 
erfaringer og de bedste metoder i forbindelse med programmer for bl.a. 
narkotikasubstitutionsstoffer. 
 
B. Specifikke emner  
 
For at begrænse brugen og skadevirkningerne af nye former for syntetisk narkotika er der navnlig 
behov for følgende: forskning i de risici, der er forbundet med ny syntetisk narkotika, og 
brugsmønstre, forebyggelse af misbrug og mindskelse af skadelige følger samt udbredelse af 
relevant information til offentligheden. 
 
De nye informationsteknologier som f.eks. Internettet er effektive redskaber til udveksling af 
synspunkter og information. Det er også en mulighed, når det drejer sig om at henvende sig til unge 
mennesker og inddrage dem direkte i forebyggende aktiviteter, som medlemsstaterne allerede har 
gode erfaringer med. Brugen af Internettet til at give objektiv, pålidelig og pæda-gogisk information 
om narkotika, og de skadelige virkninger af brugen af narkotika bør fremmes og lettes. 
 
VI. INITIATIVER TIL BEGRÆNSNING AF UDBUDDET 
 
A. Indfaldsvinkelen til organiseret narkotikakriminalitet 
 
En effektiv bekæmpelse af den internationale organiserede narkotikahandel kræver øget og 
forbedret retshåndhævelse og retligt samarbejde mellem medlemsstaterne og med tredjelande. 
 



 

 

Den organiserede narkotikahandels internationale karakter kræver en dynamisk og koordine-ret 
reaktion fra alle medlemsstater, som ikke kun tager hensyn til de nationale strategier, men som også 
søger at blive en integreret, tværfaglig EU-strategi. En sådan strategi kræver en ind-sats på flere 
niveauer. 
På strategisk plan er der behov for en pålidelig vurdering af de enkelte organiserede krimi-nelle 
gruppers rolle og det omfang, hvori de forskellige geografiske niveauer i Den Europæi-ske Union er 
forbundet med hinanden, og f.eks. narkotikahandelens funktioner som helhed. Dette kræver 
operationelle og empiriske oplysninger om lovovertrædernes profil, motiver og måder at operere på, 
de ulovlige markeders dynamik, transportruter, omfanget af og tenden-serne i den organiserede 
kriminalitet og dens indvirkning på samfundet. Vurderingen bør foretages og ajourføres periodisk, 
helst af Europol, med inddragelse af akademiske og viden-skabelige kredse.  
 
Endvidere er der behov for forskning i, hvor effektiv bekæmpelsen af organiseret 
narko-tikakriminalitet, herunder handel med narkotika, er. Der bør udvikles kriminalitetsindikatorer 
og politiske indikatorer for at vurdere de fremskridt, som gøres med kontrol og forebyggelse af 
organiseret kriminalitet. Også her bør videnskabsmænd spille en rolle. 
 
Der er også behov for en integreret og tværfaglig EU-strategi for at sikre, at der anvendes 
be-grænsede ressourcer i medlemsstaterne med henblik på at nå de bedst mulige resultater i 
be-kæmpelsen af den internationale organiserede kriminalitet. 
 
Ud fra et retshåndhævelsessynspunkt bør strategien ved gennemførelse af Den Europæiske Unions 
projektbaserede retshåndhævelsesstrategi tages i anvendelse over for den tværnatio-nale 
organiserede kriminalitet som fastsat i dokument CRIMORG 167. Denne strategi tager hensyn til 
samarbejdsmetoderne inden for retlige og indre anliggende, jf. Amsterdam-traktaten: tættere 
samarbejde mellem medlemsstaternes politi, toldmyndighederne og andre kompetente 
myndigheder, både direkte og gennem Europol, tættere samarbejde mellem ret-lige og andre 
kompetente myndigheder og om nødvendigt indbyrdes tilnærmelse af medlems-staternes 
strafferetlige regler. 
 
I den henseende er der som led i det europæiske retlige netværk oprettet kontaktpunkter i hver 
medlemsstat, som står til rådighed for de retlige myndigheder med bistand i forbindelse med 
anmodninger om gensidig retshjælp. I fremtiden vil netværket muligvis blive knyttet til Euro-pol. 
Oprettelsen af Eurojust, som blev besluttet af Det Europæiske Råd i Tammerfors, vil også blive et 
vigtigt instrument til at lette de retlige myndigheders samarbejde og koordination. 
Integrationen af Schengen-reglerne på narkotikaområdet vil udgøre et vigtigt element, som tager 
hensyn til de operationelle aktiviteter og foranstaltninger, som gennemføres i Schengen-regi. Der vil 
i denne forbindelse blive taget hensyn til de ordninger, hvorefter retshåndhæ-vende personale fra en 
medlemsstat kan operere på en anden stats område som fastsat i Schengen-aftalen. 
 
Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors udgør et godt grundlag for den prakti-ske 
udvikling af samarbejdet mellem politi-, toldmyndighederne og de retlige myndigheder om 
narkotikarelaterede spørgsmål. Den fulde integration af Schengen-reglerne vil understrege 
betydningen af en effektiv kontrol med Unionens fremtidige ydre grænser. 
 
B. Specifikke emner 
 
B.1. Hvidvaskning af penge 
 
Ifølge konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors er hvidvaskning af penge en meget 
central del af den organiserede kriminalitet. Det Europæiske Råd vedtog en række for-anstaltninger 



 

 

for at intensivere bekæmpelsen heraf for at sikre, at der tages konkrete skridt til at opspore, 
indefryse, beslaglægge og konfiskere udbyttet fra strafbare forhold. 
 
Medlemsstaterne viderefører deres indsats mod hvidvaskning af penge og tilstræber at sikre, at den 
finansielle sektor lever op til sit ansvar i henhold til Rådets direktiv af 1991. Men hen-blik på at 
tilnærme lovgivningerne til hinanden for så vidt angår hvidvaskningsforbrydelser og bestemmelser 
om konfiskation og for at styrke samarbejdet i denne forbindelse blev der i de-cember 1998 
vedtaget en fælles aktion. 
 
Deltagelsen i FATF og Europarådet og i Octopusprogrammet om bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og korruption viser, at EU er rede til at spille en vigtig rolle i den samordnede 
internationale indsats på dette område. Punkt 51-58 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
Tammerfors viser, at der gives nye impulser til bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. 
Indsatsen for at begrænse hvidvaskning af penge vil blive intensiveret ved 
1. hurtig vedtagelse og efterfølgende iværksættelse af de nyligt foreslåede ændringer af 
direktivet om hvidvaskning af penge med henblik på at ajourføre og udvide anvendel-sesområdet 
for 1991-direktivet, 
2. at bistå lande og regioner uden for EU med at udvikle deres systemer til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og at skærpe kontrollen med hvidvaskning af penge gennem EU's støtte til 
projekter vedrørende teknisk bistand på dette område og i tæt samarbejde med Den Finansielle 
Aktionsgruppe og FN's bestræbelser, 
3. at give høj prioritet til indsatsen mod hvidvaskning af penge i nuværende og kommende 
bistands- og samarbejdsprogrammer, især Tacis og Phare, 
4. at udvikle et system til analyse og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes 
finansielle efterretningsenheder. Uanset de bestemmelser om tavshedspligt, der gælder for bank- og 
anden handelsmæssig virksomhed, skal de retlige myndigheder såvel som FIU have ret til, med 
forbehold af retlig kontrol, at modtage oplysninger, når sådanne oplysninger er nødvendige for at 
undersøge sager med hvidvaskning af penge, 
5. som ønsket af Det Europæiske Råd i Tammerfors at udvide Europols kompetence til at 
omfatte hvidvaskning af penge generelt, uanset hvilken type overtrædelse udbyttet stammer fra. 
 
B.2. Kontrol med anvendelsen af kemiske prækursorer  
 
Prækursorer er et vigtigt område af udbudsbegrænsningsaspektet af narkotikaproblemet, da de er 
uundværlige for fremstillingen af narkotika. Handelen med mange af disse kemikalier er meget 
udbredt, og de er almindeligt brugt i lovlige farmaceutiske og industrielle processer, men en lille del 
af denne omfattende handel anvendes til fremstilling af ulovlig narkotika. Det internationale 
retsgrundlag for kontrol med kemiske prækursorer er artikel 12 i FN's konven-tion af 1988 om 
ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, som Det Europæiske Fællesskab er part i. 
Internt i Fællesskabet gennemfører Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 (ændret) og Rådets 
direktiv 92/109/EØF (ændret) bestemmelserne i konventionen ved at op-rette systemer til kontrol 
med handelen gennem udstedelse af licenser, registrering og eks-porttilladelser. 
Ud over de 22 registrerede kemiske stoffer, som nu kontrolleres, findes der et stigende antal ikke-
registrerede prækursorer, som anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika, navnlig syntetisk 
narkotika. Det er hverken praktisk eller effektivt at underkaste dette stigende antal kemikalier, som i 
øvrigt hele tiden ændrer sig, en streng formel kontrol, og man er derfor ved at udtænke nye fleksible 
systemer. Der er ved at blive indført frivillige kontrolmekanismer for de nye kemikalier og øget 
samarbejde med de relevante fagkredse gennem en stærkere fælles-skabsstrategi og udarbejdelse af 
retningslinjer for at øge bevidstheden om de nye kemikalier og for at bistå industrien med at 
indkredse og anmelde mistænkelige transaktioner.  
 



 

 

Bilaterale aftaler med tredjelande om kontrol med prækursorer sikrer en fortsat dialog og et bedre 
samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at bekæmpe ulovlig anven-delse. 
Drøftelserne om relevante mekanismer til forbedring af kontrollen med prækursorerne fortsætter 
med de associerede lande. 
 
B.3. Ny syntetisk narkotika 
 
Fremkomsten af ny syntetisk narkotika har gjort det nødvendigt at finde ud af, hvordan man kan 
reagere hurtigt, når der opstår nye stoffer og forbrugstendenser. Videreudvikling af denne evne samt 
udvikling af en mere effektiv informationsindsamling og -styring vil udgøre de væsentligste 
udfordringer på dette område. 
 
Indtil nu har den fælles aktion af juni 1997, hvor Europol og EONN spiller en særlig rolle, og som 
skabte varslingssystemet for ny syntetisk narkotika, været et lovende og effektivt værktøj i 
bestræbelserne på at løse dette problem, og sådanne mekanismer bør styrkes. 
 
Der er behov for yderligere foranstaltninger til at øge effektiviteten af indsatsen mod ulovlig handel 
med ny syntetisk narkotika, for så vidt angår 
vurdering og eventuel forbedring af den fælles aktion, 
samarbejde om bekæmpelse af ulovlig fremstilling og handel, herunder et forbedret samar-bejde 
mellem de nationale myndigheder og industrien,  
internationalt samarbejde med særlig vægt på ansøgerlandene, 
B.4 Udviklingssamarbejde og alternativ udvikling 
 
Som led i ansvarsdelingen mener EU, at et internationalt samarbejde, der tager sigte på social og 
økonomisk udvikling i udviklingslandene, navnlig dem, der er involveret i dyrkningen af ulovlige 
afgrøder (opiumsvalmuer, coca og cannabis), er et vigtigt bidrag til verdensomspæn-dende 
narkotikakontrolpolitikker. Udviklingssamarbejdet skal bistå befolkningsgrupper, der opgiver 
ulovlige afgrøder, med at skabe alternative indkomstkilder. Særlig vigtige i denne forbindelse er 
programmer for alternativ udvikling i lande, der fremstiller ulovlige narkoti-kaplanter, i samarbejde 
med UNDCP, når det er hensigtsmæssigt. 
 
B.5. Anvendelse af nye kommunikationssystemer 
 
Uden at ville begrænse lovlig brug af Internettet, bl.a. til fri udveksling af synspunkter om narkotika 
og narkotikapolitikker, må forsøg på at udnytte det til ulovlige narkotikarelaterede formål dog 
imødegås. De ulovlige formål omfatter især ulovlig markedsføring af narkotika samt oplysninger, 
materiale og udstyr, der fremmer ulovlig narkotikafremstilling. Kontrol-myndighedernes 
bestræbelser på at bekæmpe ulovlig handel med narkotika via Internettet bør intensiveres. 
 
VII. INTERNATIONALE INITIATIVER 
 
Narkotikaproblemets globale karakter kræver et intensiveret internationalt samarbejde. Man bør 
navnlig ikke undervurdere dets destabiliserende virkning på de lokale økonomier, ikke mindst 
korruption. Den fælles trussel, som ulovlig narkotika udgør for alle lande, kræver, at indsatsen mod 
narkotika fortsat står højt på den internationale dagsorden; dette omfatter fore-byggelse af 
narkotikamisbrug og begrænsning af narkotikaens skadelige virkninger samt be-kæmpelse af 
ulovlig dyrkning, fremstilling og forarbejdning af samt handel med narkotika og dens prækursorer. 
Anden relateret organiseret kriminalitet som f.eks. hvidvaskning af penge skal ligeledes bekæmpes. 
 



 

 

Da det internationale samfund vedtog den politiske erklæring på UNGASS, tilsluttede det sig 
principperne om ansvarsdeling og en afbalanceret strategi og forpligtede sig til at arbejde for at 
begrænse både efterspørgslen efter og forsyningen med ulovlig narkotika. 
I EU ses det internationale samarbejde om bekæmpelse af narkotikaproblemet som en del af EU's 
samlede bestræbelser på at fremme social og økonomisk udvikling; indsatsen mod nar-kotika skal 
integreres i den almindelige udvikling. Det, at partnerlandene er ansvarlige for projekterne, at 
projekterne er bæredygtige, og at menneskerettighederne respekteres, skal være et grundlæggende 
princip i alt samarbejde. 
 
Medens Det Europæiske Råd i Wien i december 1998 erklærede Latinamerika og Caribien samt 
Centralasien for prioriterede regioner, bør EU-samarbejdet på narkotikaområdet også målrettes mod 
de associerede lande, mod andre lande i Central- og Østeuropa (herunder Balkan-landene), Syd- og 
Vestasien, SADC-landene og andre dele af Afrika, navnlig Nord- og Vestafrika. Samarbejdet med 
industrilandene skal forbedres både bilateralt og i multilate-rale fora. 
 
EU vil intensivere sine bestræbelser på internationalt plan ved 
1. at iværksætte de forskellige handlingsplaner og rækker af foranstaltninger, der er vedta-get 
på UNGASS, i samarbejde med De Forenede Nationers internationale narkotika-kontrolprogram 
(UNDCP); 
2. at intensivere sit samarbejde med internationale og regionale organisationer, især med 
Verdenssundhedsorganisationen og andre FN-organisationer samt med Europarådet; 
3. at integrere sine bestræbelser på at løse narkotikaproblemet i de bredere målsætninger for 
EU's eksterne forbindelser, herunder udviklingssamarbejde, i forskellige multilate-rale og regionale 
sammenhænge samt gennem bilateral indsats; 
4. at gøre fuld brug af instrumenterne under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
herunder politisk dialog, fælles holdninger og fælles aktioner, fælles strategier samt af 
handelspolitiske instrumenter og teknisk og finansiel bistand; 
5. at intensivere samarbejdet med tredjelande om begrænsning af efterspørgslen og udbud-det 
samt om retlige og indre anliggender; her vil der blive behov for en samlet indsats fra alle relevante 
myndigheder med en særlig rolle til Europol; 
6. at udforme en narkotikastrategi med specifikke mål, som er i overensstemmelse med 
integrationsprocessen i de associerede lande i Central- og Østeuropa. 
 
VIII. INFORMATION OG EVALUERING 
 
EU's narkotikastrategi skal baseres på en regelmæssig vurdering af arten og omfanget af 
nar-kotikaspørgsmålet og dets konsekvenser samt på viden erhvervet gennem forskning og 
erfa-ringer fra tidligere programmer. Denne strategi skal også evalueres. 
 
Den regelmæssige vurdering, der foretages af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug (EONN) og Europol, udgør værdifulde kilder til at identifi-cere nye tendenser og 
til at øge kendskabet på EU-niveau til narkotikaspørgsmål. EONN skal udvikle endnu tættere 
forbindelser med medlemsstaterne via de nationale kontaktpunkter 
 
EONN har til opgave at indsamle, analysere, sammenligne og videregive eksisterende data om 
narkotikaspørgsmål. Det er overordentligt vigtigt at sikre, at EONN modtager og giver oplysninger 
af højeste kvalitet. 
 
Aktioner 
1. Det er en af EONN's vigtigste opgaver at forbedre dataenes sammenlignelighed. De 
na-tionale kontaktpunkter vil komme til at spille en væsentlig rolle i denne forbindelse. 



 

 

2. Der er behov for tiltagende harmonisering af centrale epidemiologiske indikatorer 
ved-rørende narkotikamisbrugets udbredelse og sundhedsmæssige konsekvenser. 
3. De nationale myndigheder bør intensivere deres indsats over for dette problem med støtte 
fra politisk hold og fra institutionernes side. 
4. Der bør udvikles en systematisk og videnskabelig evaluering af de efterspørgsels- og 
udbudsbegrænsende aktiviteter. 
5. passende vurdering af EF-lovgivningen og dens gennemførelse i forbindelse med kon-trol 
med handlen med prækursorer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen har hidtil ikke givet tilstrækkeligt høj prioritet til evalue-ring af 
aktiviteter til narkotikabekæmpelse. Dette bør ændres, og evaluering skal være en inte-grerende del 
af EU-strategien. Hvor det er muligt, bør programmerne evalueres af uafhængige eksperter. I 
forbindelse med udarbejdelse af nye programmer, bør der tages hensyn til resul-taterne af disse 
evalueringer. På dette område har EONN udarbejdet og vil fortsat udarbejde retningslinjer for 
evaluering af efterspørgsels- og udbudsbegrænsende aktiviteter og modeller til politikvurdering. 
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