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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1920/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie Europejskiego CentrumMonitorowania Narkotyków iNarkomanii (wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 152,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na spotkaniu w Luksemburgu 28 i 29 czerwca 1991 r.
Rada Europejska zatwierdziła ustanowienie Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków. Taki organ, pod
nazwą Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (zwany dalej „Centrum”), został ustano-
wiony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 302/93 z dnia
8 lutego 1993 r (3)., które zostało kilkukrotnie zmienione
w istotny sposób (4). Ze względu na konieczność dalszych
zmian, celem zachowania przejrzystości, powinna zostać
sporządzona wersja przekształcona tego rozporządzenia.

(2) Rzeczowe, obiektywne, wiarygodne i porównywalne
informacje dotyczące narkotyków i narkomanii oraz ich
konsekwencji są konieczne na poziomie wspólnotowym
do pomocy Wspólnocie i państwom członkowskim
w uzyskaniu ogólnego obrazu problemu, a tym samym
zapewnieniu im dodatkowej wartości w przypadkach, gdy
w zakresie swoich kompetencji podejmują one środki lub
decydują w sprawie działań w celu walki z narkotykami.

(3) Problem narkotyków obejmuje wiele złożonych i blisko
powiązanych aspektów, które niełatwo oddzielić. Dlatego
należy powierzyć Centrum zadanie dostarczenia ogólnych
informacji, które pomogą Wspólnocie i państwom człon-
kowskim uzyskać ogólny obraz problemu narkotyków i
narkomanii. Zadanie to nie powinno przesądzać
o podziale kompetencji pomiędzy Wspólnotą i jej pań-
stwami członkowskimi w odniesieniu do przepisów usta-
wodawczych dotyczących podaży narkotyków i popytu
na nie.

(4) Decyzją nr 2367/2002/WE z dnia 16 grudnia 2002 r (5).
Parlament Europejski i Rada przyjęły wspólnotowy pro-
gram statystyczny na lata 2003-2007, który obejmuje
działania Wspólnoty dotyczące statystyki w dziedzinie
zdrowia i bezpieczeństwa.

(5) Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r.
w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli
nowych substancji psychoaktywnych (6) określa rolę Cen-
trum i jego komitetu naukowego w systemie szybkiej
wymiany informacji oraz w ocenie ryzyka związanego
z nowymi substancjami.

(6) Powinny zostać uwzględnione nowe sposoby zażywania,
w szczególności zażywanie różnego rodzaju narkotyków
łącznie, w przypadku którego nielegalne narkotyki zaży-
wane są w połączeniu z substancjami legalnymi lub
z lekami.

(7) Jednym z zadań Centrum powinno być informowanie
o najlepszych praktykach i wytycznych w państwach
członkowskich oraz ułatwianie wymiany takich praktyk
miedzy nimi.

(8) W swojej rezolucji z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
wdrożenia pięciu podstawowych wskaźników epidemio-
logicznych dotyczących narkotyków Rada wzywa pań-
stwa członkowskie do udostępnienia za pośrednictwem
krajowych punktów ogniskowych porównywalnych infor-
macji dotyczących tych wskaźników. Stosowanie tych
wskaźników przez państwa członkowskie jest warunkiem
wstępnym wykonywania przez Centrum swoich zadań
w sposób, jaki został określony w niniejszym
rozporządzeniu.

(1) Dz.U. C 69 z 21.3.2006, str. 22.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1651/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003,
str. 30).

(4) Patrz załącznik II.

(5) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją
nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

(6) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 32.
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(9) Wskazane jest, aby Komisja mogła bezpośrednio powie-
rzyć Centrum wprowadzenie w życie wspólnotowych pro-
jektów pomocy strukturalnej odnoszących się do
systemów informacji o narkotykach w państwach trze-
cich, takich jak państwa kandydujące lub państwa Bałka-
nów Zachodnich, na których uczestnictwo w programach
i agencjach wspólnotowych wyraziła zgodę Rada
Europejska.

(10) Sposób organizacji Centrum oraz jego metody pracy
powinny być odpowiednie do obiektywnego charakteru
oczekiwanych wyników, to jest porównywalności i zgod-
ności źródeł i metod związanych z informacjami
o narkotykach.

(11) Informacje gromadzone przez Centrum dotyczyć powinny
obszarów priorytetowych, których treść, zakres i sposoby
realizacji powinny zostać określone.

(12) Istnieją już krajowe, europejskie i międzynarodowe orga-
nizacje i instytucje dostarczające informacji tego rodzaju i
konieczne jest, by Centrum mogło realizować swoje zada-
nia w bliskiej współpracy z nimi.

(13) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobod-
nym przepływie takich danych (1) powinno mieć
zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez
Centrum.

(14) Centrum powinno również stosować zasady ogólne i
ograniczenia regulujące prawo dostępu do dokumentów
przewidziane w art. 255 Traktatu i określone w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji (2).

(15) Centrum powinno posiadać osobowość prawną.

(16) Z uwagi na jego wielkość, zarząd Centrum powinien być
wspomagany przez komitet wykonawczy.

(17) W celu zapewnienia, by Parlament Europejski był dobrze
poinformowany o sytuacji dotyczącej zjawiska narkoma-
nii w Unii Europejskiej, powinien mieć on prawo zwróce-
nia się z pytaniami do Dyrektora Centrum.

(18) Prace Centrum powinny być prowadzone w sposób przej-
rzysty, a zarządzanie nim powinno być zgodne ze wszyst-
kimi obowiązującymi zasadami dobrego zarządzania i
zwalczania nadużyć finansowych, w szczególności zgod-
nie z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym
dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3) oraz poro-
zumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 25 maja 1999
r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Euro-
pejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącym
wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europej-
ski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF) (4), do którego przystąpiło Centrum i do realizacji
którego przyjęło niezbędne przepisy wykonawcze.

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

(20) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą być
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon-
kowskie, natomiast z uwagi na rozmiary oraz skutki
niniejszego rozporządzenia możliwe jest lepsze ich osiąg-
nięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć
środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5
Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza
poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów.

(21) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo-
wych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności
w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejskie Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwane dalej
„Centrum”).

2. Celem Centrum jest dostarczanie Wspólnocie i państwom
członkowskim, w obszarach określonych w art. 3, rzeczowych,
obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na
poziomie europejskim, dotyczących narkotyków i narkomanii
oraz ich skutków.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(3) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
(4) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.
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3. Uzyskane lub przetworzone informacje statystyczne, doku-
mentacyjne oraz techniczne mają przyczyniać się do dostarcza-
nia Wspólnocie i państwom członkowskim ogólnego obrazu
problemu narkotyków i narkomanii ilekroć, w obszarach swo-
ich kompetencji, podejmują one środki lub decydują o działa-
niach. Element statystyczny tych informacji opracowywany jest
we współpracy z odpowiednimi organami statystycznymi,
w miarę potrzeby przy wykorzystaniu wspólnotowego pro-
gramu statystycznego w celu zapewnienia synergii i uniknięcia
powielania działań. Uwzględniane są inne dostępne na całym
świecie dane Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ).

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

5. Centrum nie gromadzi danych umożliwiających identyfika-
cję osób lub małych grup osób. Powstrzymuje się ono od przeka-
zywania informacji dotyczących szczegółowo określonych
przypadków.

Artykuł 2

Zadania

Dla osiągnięcia celu określonego w art. 1 Centrum realizuje
następujące zadania w zakresie swej działalności:

a) gromadzenie i analiza istniejących danych

(i) gromadzenie, zapisywanie i analizowanie informacji,
w tym danych będących wynikiem badań, przekazywa-
nych przez państwa członkowskie oraz pochodzących
od Wspólnoty, krajowych organizacji pozarządowych i
właściwych organizacji międzynarodowych, w tym
Europejskiego Urzędu Policji (Europolu); dostarczanie
informacji o najlepszych praktykach w państwach
członkowskich oraz ułatwienie wymiany między nimi
takich praktyk; prace w zakresie gromadzenia, zapisy-
wania, analizowania i informacji obejmują również dane
dotyczące pojawiających się tendencji w zażywaniu róż-
nego rodzaju narkotyków jednocześnie, w tym połączo-
nego zażywania legalnych i nielegalnych substancji
psychoaktywnych;

(ii) przeprowadzanie badań statystycznych, studiów przy-
gotowawczych i analiz możliwości wykonania oraz pro-
gramów pilotażowych niezbędnych do osiągnięcia jego
celów; organizowanie spotkań z ekspertami i w razie
potrzeby powoływanie w tym celu grup roboczych ad
hoc; opracowywanie i udostępnianie zasobów otwartej
dokumentacji naukowej i wspomaganie działalności
informacyjnej;

(iii) stworzenie systemu organizacyjno-technicznego umoż-
liwiającego uzyskiwanie informacji o podobnych lub
uzupełniających programach lub działaniach prowadzo-
nych przez państwa członkowskie;

(iv) utworzenie i koordynowanie systemu określonego
w art. 5 w porozumieniu i we współpracy z właściwymi
organami i organizacjami w państwach członkowskich;

(v) ułatwianie wymiany informacji między podejmującymi
decyzje, naukowcami, specjalistami i osobami działają-
cymi w dziedzinach związanych z narkotykami w orga-
nizacjach rządowych i pozarządowych;

b) poprawa metod porównywania danych

(i) zapewnienie lepszej porównywalności, obiektywności i
wiarygodności danych na poziomie europejskim
poprzez ustalanie wskaźników i wspólnych, niewiążą-
cych kryteriów, z którymi zgodność może być zalecana
przez Centrum w celu większej jednolitości metod
pomiarowych stosowanych przez państwa członkow-
skie i Wspólnotę; Centrum opracowuje w szczególności
narzędzia i instrumenty, aby ułatwić państwom człon-
kowskim monitorowanie i ocenę ich polityk krajowych,
a Komisji monitorowanie i ocenę polityk Unii;

(ii) ułatwianie i strukturyzacja wymiany informacji jako-
ściowych i ilościowych (bazy danych);

c) rozpowszechnianie danych

(i) udostępnianie opracowanych przez siebie informacji
Wspólnocie, państwom członkowskim i właściwym
organizacjom;

(ii) zapewnianie szerokiego upowszechniania prac realizo-
wanych w każdym państwie członkowskim i samej
Wspólnocie, a w odpowiednich przypadkach w pań-
stwach trzecich lub w ramach organizacji
międzynarodowych;

(iii) zapewnianie szerokiego upowszechnienia wiarygod-
nych jawnych danych, publikowanie przez Centrum
corocznego sprawozdania o problemach narkotyko-
wych na podstawie gromadzonych danych, w tym
danych dotyczących pojawiających się tendencji;

d) współpraca z organami i organizacjami europejskimi i
międzynarodowymi oraz państwami trzecimi

(i) przyczynianie się do poprawy koordynacji między dzia-
łaniami krajowymi i wspólnotowymi w tej dziedzinie;
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(ii) bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich
wynikających z przesyłania informacji w ramach posta-
nowień konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
narkotyków, wspieranie włączania danych o narkoty-
kach i narkomanii, zebranych w państwach członkow-
skich lub pochodzących ze Wspólnoty, do
międzynarodowych programów monitorowania i kon-
troli narkotyków, szczególnie tych ustanowionych
przez ONZ i jej wyspecjalizowane agencje;

(iii) czynna współpraca z Europolem w celu zapewnienia
maksymalnej skuteczności monitorowania problemu
narkotyków;

(iv) aktywna współpraca z organizacjami i organami okre-
ślonymi w art. 20;

(v) przekazywanie na wniosek Komisji oraz za zgodą
zarządu, o którym mowa w art. 9, swojej wiedzy facho-
wej określonym państwom trzecim, takim jak państwa
kandydujące i państwa Bałkanów Zachodnich oraz
pomaganie w tworzeniu i wzmacnianiu powiązań struk-
turalnych z siecią, o której mowa w art. 5, a także
w ustanawianiu i konsolidacji krajowych punktów
ogniskowych, o których mowa w tym artykule;

(e) obowiązek informowania

co do zasady, w przypadku stwierdzenia nowych zjawisk
lub zmian tendencji Centrum jest zobowiązane do informo-
wania o tym właściwych organów państw członkowskich.

Artykuł 3

Priorytetowe obszary działalności

Cel i zadania Centrum określone w art. 1 i 2 realizowane są
według porządku priorytetów wskazanego w załączniku I.

Artykuł 4

Sposób pracy

1. Centrum stopniowo realizuje swoje zdania w świetle celów
przyjętych w trzyletnim i rocznym programie pracy, o których
mowa w art. 9 ust. 4 i 5, z należytym uwzględnieniem dostęp-
nych środków.

2. Przy wykonywaniu swoich działań, w celu uniknięcia ich
powielania, Centrum uwzględnia działania prowadzone przez
inne istniejące lub przyszłe instytucje lub agencje, zwłaszcza
Europol, i zapewnia zwiększenie wartości wyników tych działań.

Artykuł 5

Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii
(Reitox)

1. Centrum posiada do swej dyspozycji Europejską Sieć Infor-
macji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox). Sieć ta składa się
z ośrodków – po jednym w każdym państwie członkowskim i
każdym państwie, które zawarło umowę zgodnie z art. 21, oraz
z punktu ogniskowego Komisji. Państwa te ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za wyznaczanie ośrodków krajowych.

2. Ośrodki krajowe są łącznikiem w kontaktach między pań-
stwami uczestniczącymi a Centrum. Przyczyniają się do ustale-
nia podstawowych wskaźników i danych, łącznie
z ustanowieniem wytycznych do celów ich wdrażania, aby uzys-
kać wiarygodne i porównywalne informacje na poziomie Unii
Europejskiej. Gromadzą one i analizują w sposób obiektywny na
poziomie krajowym, zbierając doświadczenia z różnych sekto-
rów - ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organów ści-
gania - we współpracy z ekspertami i krajowymi organizacjami
działającymi w obszarze polityki walki z narkotykami - wszelkie
istotne informacje dotyczące narkotyków i narkomanii, jak rów-
nież polityk i zastosowanych rozwiązań. Dostarczają w szczegól-
ności danych odnoszących się do pięciu wskaźników
epidemiologicznych określonych przez Centrum.

Każde państwo członkowskie zapewnia przekazywanie przez
jego przedstawicieli w sieci Reitox informacji określonych
w art. 4 ust. 1 decyzji 2005/387/WSiSW.

Ośrodki krajowe mogą również dostarczać Centrum informacji
dotyczących nowych tendencji w zażywaniu istniejących sub-
stancji psychoaktywnych lub nowych połączeń substancji psy-
choaktywnych, które stwarzają potencjalne ryzyko dla zdrowia
publicznego, jak również informacji dotyczących możliwych
środków odnoszących się do zdrowia publicznego.

3. Organy krajowe zapewniają gromadzenie i analizowanie
przez swoje ośrodki danych na poziomie krajowym na podsta-
wie wytycznych przyjętych w porozumieniu z Centrum.

4. Szczególne zadania powierzone ośrodkom krajowym są
zamieszczane w trzyletnim programie Centrum, o którym mowa
w art. 9 ust. 4.

5. W pełni przestrzegając nadrzędnego charakteru ośrodków
krajowych oraz w ścisłej współpracy z nimi, Centrum może
korzystać z dodatkowych źródeł informacji i wiedzy specjali-
stycznej w dziedzinie narkotyków i narkomanii.
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Artykuł 6

Ochrona i poufność danych

1. Dane o narkotykach i narkomanii przekazywane Centrum
lub przez Centrum mogą być publikowane z zastrzeżeniem
zgodności ze wspólnotowym i krajowymi przepisami o upo-
wszechnianiu i poufności informacji. Dane osobowe nie mogą
być publikowane ani udostępniane publicznie.

Państwa członkowskie oraz ośrodki krajowe nie mają obowiązku
przekazywania informacji uznanych za poufne zgodnie ze ich
prawem krajowym.

2. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma zastosowanie do
Centrum.

Artykuł 7

Dostęp do dokumentów

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma zastosowanie do
dokumentów znajdujących się w posiadaniu Centrum.

2. Zarząd, o którym mowa w art. 9, przyjmuje uzgodnienia
dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3. Decyzje podjęte przez Centrum na mocy art. 8 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do
Rzecznika Praw Obywatelskich lub mogą stanowić przedmiot
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich, na warunkach określonych odpowiednio
w art. 195 i 230 Traktatu.

Artykuł 8

Zdolność do czynności prawnych i siedziba

1. Centrum posiada osobowość prawną. W każdym z państw
członkowskich posiada ono zdolność do czynności prawnych
o najszerszym zakresie przyznawaną przez prawo krajowe oso-
bom prawnym. Może ono zwłaszcza nabywać lub rozporządzać
mieniem ruchomym i nieruchomościami oraz być stroną postę-
powania sądowego.

2. Siedziba Centrum znajduje się w Lizbonie.

Artykuł 9

Zarząd

1. Centrum posiada zarząd, w skład którego wchodzi po jed-
nym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, dwóch
przedstawicieli Komisji, dwóch niezależnych ekspertów posiada-
jących szczególną wiedzę w dziedzinie narkotyków, wyznacza-
nych przez Parlament Europejski, jak również po jednym
przedstawicielu z każdego państwa, które zawarło umowę zgod-
nie z art. 21.

Każdemu członkowi zarządu przysługuje jeden głos, z wyjątkiem
przedstawicieli państw, które zawarły umowy zgodnie z art. 21,
którym nie przysługuje prawo głosu.

Decyzje zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich
głosów członków, którym przysługuje prawo głosu, z wyjątkiem
przypadków określonych w ust. 6 niniejszego artykułu oraz
w art. 20.

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

Zarząd może zapraszać na posiedzenia przedstawicieli organiza-
cji międzynarodowych, z którymi Centrum współpracuje na pod-
stawie art. 20, w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

2. Zarząd wybiera spośród swych członków przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego na okres trzech lat. Ich mandaty
są odnawialne jeden raz.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący są uprawnieni do udziału
w głosowaniu.

Zarząd przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia zarządu. Zarząd
odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz do roku. Dyrek-
tor Centrum, o którym mowa w art. 11, uczestniczy w posiedze-
niach zarządu bez prawa głosu oraz zapewnia, zgodnie z art. 11
ust. 3, obsługę sekretariatu zarządu.

4. Zarząd przyjmuje trzyletni program pracy na podstawie
projektu przedstawionego przez Dyrektora, po konsultacji
z komitetem naukowym, o którym mowa w art. 13, i po uzys-
kaniu opinii Komisji, oraz przekazuje go Parlamentowi Europej-
skiemu, Radzie i Komisji.

5. W ramach trzyletniego programu pracy zarząd każdego
roku przyjmuje roczny program pracy Centrum na podstawie
projektu przedstawionego przez Dyrektora, po konsultacji
z komitetem naukowym i po uzyskaniu opinii Komisji. Program
pracy zostaje przekazany Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
Komisji. W ciągu roku może być on dostosowywany w tym
samym trybie.

6. W przypadku, gdy Komisja wyrazi dezaprobatę w stosunku
do trzyletniego lub rocznego programu pracy, zarząd przyjmuje
te programy większością trzech czwartych głosów członków,
którym przysługuje prawo głosu.

7. Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Cen-
trum i przesyła je do dnia 15 czerwca Parlamentowi Europej-
skiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz
państwom członkowskim.
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8. Centrum przesyła corocznie organowi budżetowemu
wszelkie informacje mające znaczenie dla wyników procedur
oceny.

Artykuł 10

Komitet wykonawczy

1. Zarząd jest wspomagany przez komitet wykonawczy.
W skład komitetu wykonawczego wchodzą przewodniczący i
wiceprzewodniczący zarządu, dwóch innych członków zarządu,
reprezentujących państwa członkowskie i mianowanych przez
zarząd oraz dwóch przedstawicieli Komisji. Dyrektor bierze
udział w posiedzeniach komitetu wykonawczego.

2. Komitet wykonawczy odbywa posiedzenia co najmniej dwa
razy do roku oraz w przypadku wystąpienia konieczności przy-
gotowania decyzji zarządu oraz pomagania i doradzania Dyrek-
torowi. Komitet podejmuje w imieniu zarządu decyzje
w sprawach przewidzianych w rozporządzeniu finansowym
przyjętym zgodnie z art. 15 ust. 10, które nie są zarezerwowane
dla zarządu na mocy niniejszego rozporządzenia. Decyzje podej-
mowane są jednomyślnie.

Artykuł 11

Dyrektor

1. Na czele Centrum stoi Dyrektor mianowany przez zarząd
na wniosek Komisji na okres pięciu lat; jego mandat jest
odnawialny.

2. Przed mianowaniem na pierwszą z maksymalnie dwóch
kadencji, kandydat wybrany przez zarząd na stanowisko Dyrek-
tora zostaje niezwłocznie wezwany do złożenia oświadczenia
przed Parlamentem Europejskim oraz do udzielenia odpowiedzi
na pytania zadane przez posłów.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

a) przygotowywanie i wykonywanie decyzji i programów
zatwierdzanych przez zarząd,

b) bieżące zarządzanie,

c) przygotowywanie programów pracy Centrum,

d) przygotowanie wstępnego preliminarza dochodów i wydat-
ków Centrum i wykonanie budżetu,

e) przygotowywanie i publikację sprawozdań określonych
w niniejszym rozporządzeniu,

f) zarządzanie wszelkimi sprawami kadrowymi, w szczegól-
ności zaś wykonywanie uprawnień nadanych organowi
powołującemu,

g) określenie struktury organizacyjnej Centrum i przedstawie-
nie jej zarządowi do zatwierdzenia,

h) wykonywanie zadań określonych w art. 1 i 2,

i) przeprowadzanie regularnej oceny pracy Centrum.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za swoje działania przed
zarządem.

5. Dyrektor jest przedstawicielem prawnym Centrum.

Artykuł 12

Wysłuchanie Dyrektora i przewodniczącego zarządu
przez Parlament Europejski

Co roku Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
ogólne sprawozdanie z działalności Centrum. Parlament Europej-
ski może również wystąpić o wysłuchanie Dyrektora i przewod-
niczącego zarządu w związku z dowolnym tematem dotyczącym
działalności Centrum.

Artykuł 13

Komitet naukowy

1. Komitet naukowy pomaga w pracach zarządu i Dyrektora,
wydaje opinię w przypadkach przewidzianych w niniejszym
rozporządzeniu w sprawach naukowych dotyczących działalno-
ści Centrum, które zarząd lub Dyrektor mogą mu przedłożyć.

Opinie komitetu naukowego są publikowane.

2. Komitet naukowy składa się z nie więcej niż piętnastu zna-
nych naukowców, powołanych przez zarząd z uwagi na ich
wysoki poziom naukowy oraz ich niezależność, w następstwie
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaprosze-
nia do wyrażenia zainteresowania. Procedura wyboru zapewnia,
by zakres specjalności członków komitetu naukowego obejmo-
wał najistotniejsze dziedziny naukowe powiązane z problemami
narkotyków i narkomanii.

Członkowie komitetu naukowego są powoływani jako osoby
prywatne i wyrażają swoje opinie zachowując całkowitą nieza-
leżność od państw członkowskich i instytucji Wspólnoty.

Komitet naukowy bierze pod uwagę różne stanowiska wyrażone
w opiniach krajowych ekspertów, jeśli są one dostępne, przed
wydaniem opinii.

Do celów wykonania decyzji 2005/387/WSiSW, komitet
naukowy może zostać rozszerzony zgodnie z procedurą okre-
śloną w art. 6 ust. 2 tej decyzji.
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3. Członkowie zasiadają w komitecie przez okres trzech lat,
a ich mandat jest odnawialny.

4. Komitet naukowy wybiera przewodniczącego na trzyletnią
kadencję. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu co naj-
mniej raz w roku.

Artykuł 14

Przygotowanie budżetu

1. W odniesieniu do każdego roku budżetowego, który
pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przygotowuje się prelimi-
narz wszystkich przychodów i wydatków Centrum oraz wyka-
zuje się je w budżecie Centrum.

2. Przychody i wydatki wykazane w budżecie równoważą się.

3. Przychody Centrum, bez uszczerbku dla innych źródeł,
składają się z subwencji wspólnotowej przewidzianej w budże-
cie ogólnym Unii Europejskiej (Sekcja - Komisja), płatności za
świadczone usługi oraz wszelkich wkładów finansowych organi-
zacji i organów oraz państw trzecich, o których mowa odpo-
wiednio w art. 20 i 21.

4. Wydatki Centrum obejmują:

a) wynagrodzenie personelu, wydatki administracyjne i infra-
strukturalne, koszty operacyjne;

b) wydatki na wspieranie ośrodków Reitox.

5. Każdego roku zarząd opracowuje, na podstawie projektu
sporządzonego przez Dyrektora, preliminarz dochodów i wydat-
ków Centrum na następny rok budżetowy. Preliminarz, który
obejmuje projekt wykazu etatów, przekazywany jest przez zarząd
Komisji do dnia 31 marca, wraz z programem pracy Centrum.
Preliminarz przekazywany jest przez Komisję Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie (zwanymi dalej „władzą budżetową”)
wraz z wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

6. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstęp-
nego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej oszacowania,
które uznaje za niezbędne do sporządzenia wykazu etatów oraz
kwoty subwencji pokrywanych z budżetu ogólnego, które przed-
kłada władzy budżetowej zgodnie z art. 272 Traktatu.

7. Władza budżetowa zatwierdza środki na subwencje dla
Centrum oraz przyjmuje wykaz etatów Centrum.

8. Budżet Centrum jest przyjmowany przez zarząd. Staje się
on ostateczny po ostatecznym przyjęciu ogólnego budżetu Unii
Europejskiej. W stosownych przypadkach jest on odpowiednio
dostosowywany.

9. Zarząd jak najszybciej powiadamia władzę budżetową
o swoim zamiarze realizacji jakiegokolwiek projektu, który może
mieć istotne następstwa finansowe dla finansowania budżetu,
w szczególności wszelkich projektów odnoszących się do nieru-
chomości, takich jak najem lub nabycie budynków. Zarząd
powiadamia o tym Komisję.

W przypadku, gdy jeden z organów władzy budżetowej powia-
domił o swoim zamiarze wydania opinii, przesyła on swoją opi-
nię zarządowi w okresie sześciu tygodni od daty powiadomienia
o projekcie.

Artykuł 15

Wykonanie budżetu

1. Dyrektor wykonuje budżet Centrum.

2. Do dnia 1 marca następującego po każdym roku budżeto-
wym księgowy Centrum przekazuje księgowemu Komisji tym-
czasowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
w sprawie zarządzania budżetowego i finansowego w odniesie-
niu do tego roku budżetowego. Księgowy Komisji konsoliduje
tymczasowe sprawozdania instytucji i organów zdecentralizowa-
nych zgodnie z art. 128 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą-
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-
nego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „ogólnym
rozporządzeniem finansowym”).

3. Do dnia 31 marca następującego po każdym roku budże-
towym księgowy Komisji przekazuje Trybunałowi Obrachunko-
wemu tymczasowe sprawozdanie finansowe Centrum, wraz ze
sprawozdaniem w sprawie zarządzania budżetowego i finanso-
wego w odniesieniu do danego roku budżetowego. Sprawozda-
nie w sprawie zarządzania budżetowego i finansowego
w odniesieniu do danego roku budżetowego jest również prze-
kazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Dyrektor, po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunko-
wego w sprawie tymczasowego sprawozdania finansowego Cen-
trum, na mocy art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego
sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozda-
nie finansowe Centrum i przesyła je zarządowi w celu uzyskania
jego opinii.

5. Zarząd wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozda-
nia finansowego Centrum.

6. Do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżeto-
wego Dyrektor przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie,
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ostateczne sprawozda-
nie finansowe wraz z opinią zarządu.

Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

7. Do dnia 30 września Dyrektor przesyła Trybunałowi
Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Swoją odpowiedź
przesyła również zarządowi.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
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8. Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego
wniosek, wszelkie informacje wymagane dla właściwego zasto-
sowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budże-
towy, zgodnie z art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia
finansowego.

9. Parlament Europejski, zgodnie z zaleceniem Rady stano-
wiącej kwalifikowaną większością głosów, przed dniem 30 kwiet-
nia roku N + 2 udziela absolutorium Dyrektorowi w odniesieniu
do wykonania budżetu na rok N.

10. Zarząd przyjmuje zasady finansowe mające zastosowanie
do Centrum po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją. Nie
mogą one odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom)
nr 2343/2002 (1) w sprawie ramowego rozporządzenia finanso-
wego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, chyba że jest to
szczególnie wymagane w odniesieniu do działalności Centrum
oraz po uzyskaniu wcześniejszej zgody Komisji.

Artykuł 16

Zwalczanie nadużyć finansowych

1. W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innej
nielegalnej działalności przynoszącej szkody interesom finanso-
wym Wspólnot, w odniesieniu do Centrum stosuje się bez ogra-
niczeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999.

2. Decyzje dotyczące finansowania oraz umów wykonaw-
czych i wynikających z nich instrumentów wyraźnie zastrzegają,
że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą przeprowadzić, jeśli
jest to konieczne, kontrole na miejscu w siedzibach podmiotów
korzystających ze środków finansowych Centrum.

Artykuł 17

Przywileje i immunitety

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Euro-
pejskich stosuje się do Centrum.

Artykuł 18

Regulamin pracowniczy

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich,
warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europej-
skich oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty
w odniesieniu do stosowania tego regulaminu pracowniczego i
warunków zatrudnienia mają zastosowanie do pracowników
Centrum.

Przy zatrudnienie pracowników z państw trzecich w następstwie
zawarcia umów, o których mowa w art. 21, Centrum musi
w każdym przypadku stosować się do regulaminu pracowni-
czego i warunków zatrudnienia, o których mowa w akapicie
pierwszym niniejszego artykułu.

Centrum wykonuje w odniesieniu do swego personelu kompe-
tencje nadane organowi powołującemu.

Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje odpowiednie
przepisy wykonawcze zgodnie z art. 110 regulaminu pracowni-
czego oraz warunkami zatrudnienia, o których mowa w akapi-
cie pierwszym niniejszego artykułu.

Zarząd może przyjąć przepisy umożliwiające zatrudnianie przez
Centrum oddelegowanych ekspertów krajowych z innych pań-
stw członkowskich.

Artykuł 19

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność umowna Centrum podlega prawu wła-
ściwemu dla danej umowy. Trybunał Sprawiedliwości jest wła-
ściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej znajdującej się
w umowach zawieranych przez Centrum.

2. W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Centrum
naprawia, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw
państw członkowskich, szkody wyrządzone przez Centrum lub
jego pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. Trybunał
Sprawiedliwości jest właściwy w sprawach dotyczących odszko-
dowań za wszelkie takie szkody.

3. Odpowiedzialność osobistą pracowników wobec Centrum
regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do pracow-
ników Centrum.

Artykuł 20

Współpraca z innymi organizacjami i organami

Bez uszczerbku dla stosunków, jakie Komisja może utrzymywać
na podstawie art. 302 Traktatu, Centrum aktywnie dąży do pod-
jęcia współpracy z organizacjami międzynarodowymi i innymi,
szczególnie europejskimi, rządowymi i pozarządowymi orga-
nami właściwymi w sprawach narkotyków.

Tego rodzaju współpraca powinna opierać się na uzgodnieniach
roboczych zawartych z organami i organizacjami, o których
mowa w akapicie pierwszym. Porozumienia te przyjmuje zarząd
w oparciu o projekt przedłożony przez Dyrektora, po uzyskaniu
opinii Komisji. W przypadku, gdy Komisja wyrazi dezaprobatę
w stosunku do tych porozumień, zarząd przyjmuje je większo-
ścią trzech czwartych głosów członków, którym przysługuje
prawo głosu.(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
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Artykuł 21

Udział państw trzecich

Centrum jest otwarte na udział państw trzecich, które podzielają
zainteresowanie Wspólnoty i jej państw członkowskich celami i
pracą Centrum, na postawie umów zawieranych między nimi
a Wspólnotą na podstawie art. 300 Traktatu.

Artykuł 22

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy w sprawach wniesionych
przeciwko Centrum, zgodnie z art. 230 Traktatu.

Artykuł 23

Sprawozdanie z oceny

Co sześć lat Komisja wszczyna zewnętrzną ocenę Centrum, tak
aby jej przeprowadzenie zbiegło się z ukończeniem dwóch trzy-
letnich programów pracy Centrum. Ocena ta powinna obejmo-
wać również system Reitox. Komisja przekazuje sprawozdanie
z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi.

W związku z tym Komisja przedstawia, jeśli uzna to za stosow-
ne, wniosek w sprawie przeglądu przepisów niniejszego rozpo-
rządzenia w świetle zmian odnoszących się do agencji
regulacyjnych, zgodnie z procedurą określoną w art. 251
Traktatu.

Artykuł 24

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 302/93 niniejszym traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są jako
odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgod-
nie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III.

Artykuł 25

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dwudziestym dniu
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

W imieniu Rady
M. PEKKARINEN
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

A. Prace Centrum prowadzone są z uwzględnieniem odpowiednich kompetencji Wspólnoty i jej państw członkowskich
w dziedzinie narkotyków, zgodnie z ich określeniem w Traktacie. Obejmują one rożne aspekty narkotyków i zjawi-
ska narkomanii oraz zastosowane rozwiązania. Podejmując tego rodzaju działania, Centrum postępuje zgodnie ze
strategiami w zakresie narkotyków i planami działań przyjętymi przez Unię Europejską.

Działania Centrum skupiają się na następujących obszarach priorytetowych:

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;

2) monitorowanie rozwiązań zastosowanych w odniesieniu do problemów związanych z narkotykami; dostarcza-
nie informacji o najlepszych praktykach w państwach członkowskich oraz ułatwienie wymiany między nimi
takich praktyk;

3) ocena ryzyka wiążącego się z nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz utrzymywanie systemu szybkiej
wymiany informacji dotyczących ich zażywania, a także odnoszących się do nowych sposobów zażywania ist-
niejących substancji psychoaktywnych;

4) opracowywanie narzędzi i instrumentów, aby ułatwić państwom członkowskim monitorowanie i ocenę ich poli-
tyk krajowych, a Komisji Europejskiej monitorowanie i ocenę polityk Unii Europejskiej.

B. Komisja udostępnia Centrum, w celu upowszechnienia, informacje i dane statystyczne, które posiada zgodnie z jej
kompetencjami.
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ZAŁĄCZNIK II

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I KOLEJNE ZMIANY

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3294/94 Dz.U. L 341 z 30.12.1994, str. 7.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2220/2000 Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2003 Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 30.
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ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 Niniejsze rozporządzenie

Art. 1 Art. 1

— Art. 1 ust. 3 zdanie drugie i trzecie

Art. 2 lit. A) nagłówek Art. 2 lit. a) nagłówek

Art. 2 lit. A) pkt 1 Art. 2 lit. a) ppkt (i) zdanie pierwsze

— Art. 2 lit. a) ppkt (i) zdanie drugie i trzecie

Art. 2 lit. A) pkt 2-5 Art. 2 lit. a) ppkt (ii)-(v)

Art. 2 lit. B) nagłówek Art. 2 lit. b) nagłówek

Art. 2 lit. B) pkt 6 zdanie pierwsze Art. 2 lit. b) ppkt (i) zdanie pierwsze

— Art. 2 lit. b) ppkt (i) zdanie drugie

Art. 2 lit. B) pkt 7 Art. 2 lit. b) pkt (ii)

Art. 2 lit. C) nagłówek Art. 2 lit. c) nagłówek

Art. 2 lit. C) pkt 8-10 Art. 2 lit. c) ppkt (i)-(iii)

Art. 2 lit. D) nagłówek Art. 2 lit. d) nagłówek

Art. 2 lit. D) pkt. 11)-13) Art. 2 lit. d) ppkt (i), (ii) i (iv)

— Art. 2 lit. d) ppkt (iii) i (v)

— Art. 2 lit. e)

Art. 3 Art. 4

Art. 4 Art. 3

Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 1

— Art. 5 ust. 2, 3 i 4

Art. 5 ust. 4 Art. 5 ust. 5

Art. 6 ust. 2 i 3 Art. 6 ust. 1

— Art. 6 ust. 2

Art. 6a Art. 7

Art. 7 Art. 8

— Art. 8 nagłówek

— Art. 8 ust. 2

Art. 8 ust. 1 Art. 9 ust. 1 akapit pierwszy, czwarty i piąty

Art. 8 ust. 2 Art. 9 ust.1 akapit drugi i trzeci;
Art. 9 ust. 2;

Art. 9 ust. 3 zdanie drugie

— Art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze i trzecie

Art. 8 ust. 3 Art. 9 ust. 4

Art. 8 ust. 4 Art. 9 ust. 5 zdanie pierwsze i trzecie

— Art. 9 ust. 5 zdanie drugie

— Art. 9 ust. 6

Art. 8 ust. 5 i 6 Art. 9 ust. 7 i 8

— Art. 10

Art. 9 ust. 1 akapit pierwszy Art. 11 ust. 1
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Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 Niniejsze rozporządzenie

— Art. 11 ust. 2

Art. 9 ust. 1 akapit drugi Art. 11 ust. 3

Art. 9 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze do szóstego Art. 11 ust. 3 lit. a)-f), zdanie pierwsze

— Art. 11 ust. 3 lit. f) zdanie drugie

— Art. 11 ust. 3 lit. g)

Art. 9 ust. 1 akapit drugi, tiret siódme Art. 11 ust. 3 lit. h)

— Art. 11 ust. 3 lit. i)

Art. 9 ust. 2 i 3 Art. 11 ust. 4 i 5

— Art. 12

Art. 10 ust. 1 Art. 13 ust. 1

Art. 10 ust. 2 Art. 13 ust. 2 akapit pierwszy i czwarty

— Art. 13 ust. 2 akapit drugi i trzeci

Art. 10 ust. 3, 4 i 5 Art. 13 ust. 3 i 4

Art. 11 ust. 1-6 Art. 14 ust. 1-5

Art. 11 ust. 7-10 Art. 14 ust. 6-9

Art. 11a ust. 1-5 Art. 15a ust. 1-5

Art. 11a ust. 6 i 7 Art. 15 ust. 6

Art. 11a ust. 8-11 Art. 15 ust. 7-10

— Art. 16

Art. 12 Art. 20

— Art. 20 akapit drugi

Art. 13 ust. 1 Art. 21

Art 13 ust. 2 —

Art. 14 Art. 17

Art. 15 Art. 18 akapit pierwszy, trzeci i czwarty

— Art. 18 akapit drugi i piąty

Art. 16 Art. 19

Art. 17 Art. 22

Art. 18 Art. 23 akapit pierwszy, zdanie pierwsze i trzecie

— Art. 23 akapit pierwszy, zdanie drugie

— Art. 23 akapit drugi

— Art. 24

Art. 19 Art. 25

Załącznik lit. A. akapit pierwszy Załącznik I lit. A. akapit pierwszy, zdanie pierwsze

— Załącznik I lit. A. akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie

— Załącznik I lit. A. akapit drugi pkt 1-4

Załącznik lit. A. akapit drugi pkt 1-5 —

Załącznik lit. B. Załącznik I lit. B.

Załącznik lit. C. —

— Załącznik II

— Załącznik III
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