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Udkast til Rådets konklusioner om gennemførelsen af EU's
narkotikahandlingsplan 2013-2016 vedrørende
minimumskvalitetsstandarder inden for begrænsning af
narkotikaefterspørgslen i Den Europæiske Union

1.

Inden for begrænsning af narkotikaefterspørgslen er en af prioriteterne i EU's
narkotikastrategi 2013-2020 1 at udvikle og gennemføre kvalitetsstandarder på forskellige
områder af indsatsen til begrænsning af narkotikaefterspørgslen. Mere specifikt giver tiltag
nr. 9 under formål nr. 3 i EU's narkotikahandlingsplan 2013-2016, dok. 9963/13, Rådet, Den
Horisontale Narkotikagruppe, medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og EMCDDA til
opgave at "vedtage og indlede gennemførelsen af europæiske minimumskvalitetsstandarder,
der medvirker til at bygge bro mellem videnskab og praksis, for:

1

a)

forebyggelsesforanstaltninger af miljømæssig, almen, selektiv og individuel karakter

b)

foranstaltninger til tidlig påvisning og indgriben

c)

foranstaltninger til risiko- og skadesbegrænsning samt

d)

foranstaltninger til behandling, revalidering, social integration og restitution"
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2.

Under det italienske formandskab for Rådet blev der nedsat en høringsgruppe bestående af
eksperter, der har bidraget til udviklingen af de eksisterende standarder for reduktion af
narkotikaefterspørgslen, og interessenter, der arbejder på området, med henblik på at
udarbejde en liste over mulige minimumskvalitetsstandarder for forebyggelse, risiko- og
skadesbegrænsning, behandling, social integration og rehabilitering. Ekspertgruppen har taget
hensyn til de afsluttede og igangværende undersøgelser, konferencer og arrangementer om
emnet, navnlig EQUS-projektet (2011), som finansieres af Europa-Kommissionen, det
arbejde, der udføres af EMCDDA (2012) 2 og UNODC (2013) 3, samt de aktiviteter, der blev
gennemført af det græske formandskab, navnlig resultaterne af mødet mellem de nationale
narkotikakoordinatorer, der blev afholdt i juni 2014 i Athen.

3.

Listen over minimumskvalitetsstandarder inden for reduktion af narkotikaefterspørgslen, der
er udarbejdet af ovennævnte ekspertgruppe, blev fremlagt og drøftet på møder i Den
Horisontale Narkotikagruppe den 10. december 2014, den 13.-14. januar 2015, den 3.4. februar 2015 og den 25.-26. februar 2015. Dette dokument (dok. 10118/15 CORDROGUE
52) var tænkt som et teknisk dokument til forberedelse af Rådets konklusioner om emnet.

4.

Under det lettiske formandskab blev der forelagt et udkast til Rådets konklusioner om
gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan 2013-2016 vedrørende
minimumskvalitetsstandarder inden for begrænsning af narkotikaefterspørgslen i Den
Europæiske Union, som skitserer minimumskvalitetsstandarderne inden for forebyggelse,
risiko- og skadesbegrænsning, behandling, social integration og rehabilitering; udkastet blev
drøftet på møder i Den Horisontale Narkotikagruppe den 28.-29. april, den 22. maj og den
16. juni. Den 9.-10. juli 2015 færdigbehandlede gruppen teksten under det luxembourgske
formandskab.

5.

Coreper opfordres derfor til at bekræfte enigheden om teksten til udkastet til konklusioner,
således som den foreligger i dok. 10371/1/15 REV 1, og forelægge den for Rådet til
godkendelse.
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De europæiske kvalitetsstandarder inden for narkotikaforebyggelse på http://preventionstandards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
De internationale standarder for narkotikaforebyggelse på
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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