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Tervezet – A Tanács következtetései az EU 2013–2016-os kábítószer
elleni cselekvési tervének a kábítószer-kereslet Európai Unión belüli
csökkentése területén alkalmazandó, minőségre vonatkozó
minimumelőírások tekintetében történő végrehajtásáról

1.

A kábítószer-kereslet csökkentése területén a 2013–2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni
uniós stratégia 1 egyik prioritása a kábítószer-kereslet csökkentésének különböző területein
alkalmazandó, minőségre vonatkozó előírások kialakítása és végrehajtása. Konkrétabban, az
EU 2013–2016-os kábítószer elleni cselekvési tervének (9963/13) 3. számú céljához tartozó 9.
számú tevékenység értelmében a Tanácsnak, a kábítószerekkel foglalkozó horizontális
munkacsoportnak, a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak és az EMCDDA-nak „a
tudomány és a gyakorlat közötti szakadék áthidalását elősegítő, a minőségre vonatkozó uniós
minimumelőírásokat kell elfogadniuk, és meg kell kezdeniük azok alkalmazását az alábbiakat
illetően:
(a) környezeti, átfogó, szelektív és indikált megelőző intézkedések;
(b) a korai észlelésre és beavatkozásra irányuló intézkedések;
(c) kockázat- és ártalomcsökkentő intézkedések; valamint
(d) kezelési, rehabilitációs, társadalmi integrációs és a felépülést célzó intézkedések”.
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2.

A Tanács olasz elnöksége alatt a kábítószer-kereslet csökkentése területén jelenleg létező
előírások kialakításában közreműködő szakértők és a területen tevékenykedő érdekelt felek
részvételével konzultációs csoport alakult a megelőzés, a kockázat- és ártalomcsökkentés, a
kezelés, a társadalmi integráció és a felépülés terén alkalmazható, minőségre vonatkozó
előírások jegyzékének kialakítása érdekében. A szakértői csoport figyelembe vette a már
lezárult és a folyamatban lévő tanulmányokat, valamint a témában szervezett konferenciákat
és rendezvényeket , különösen az Európai Bizottság által finanszírozott EQUS projektet
(2011), az EMCDDA által 2012-ben 2 és a UNODC által 2013-ban 3 kidolgozott
dokumentumokat, továbbá a hellén elnökség alatt folytatott tevékenységeket, különösen a
nemzeti kábítószer-politikai koordinátorok 2014 júniusában Athénban tartott ülésének
eredményeit.

3.

A fent említett szakértői csoport összeállította és benyújtotta a kábítószerekkel foglalkozó
horizontális munkacsoportnak a kábítószer-kereslet csökkentése területén alkalmazandó,
minőségre vonatkozó minimumelőírások jegyzékét, amelynek vizsgálatával a munkacsoport a
2014. december 10-i, 2015. január 13–14-i, 2015. február 3–4-i és 2015. február 25–26-i
ülésén foglalkozott. A dokumentum (10118/15 CORDROGUE 52) célja az volt, hogy
szakértői dokumentumként szolgáljon a témáról szóló tanácsi következtetések elkészítéséhez.

4.

A lett elnökség alatt benyújtásra került az EU 2013–2016-os kábítószer elleni cselekvési
tervének a kábítószer-kereslet Európai Unión belüli csökkentése területén alkalmazandó,
minőségre vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi
következtetéstervezet, amely a megelőzés, a kockázat- és ártalomcsökkentés, a kezelés, a
társadalmi integráció és a felépülés terén alkalmazandó, minőségre vonatkozó előírásokat
vázolja fel. A következtetéstervezet vizsgálatával a kábítószerekkel foglalkozó horizontális
munkacsoport az április 28–29-i, a május 22-i és a június 16-i ülésén foglalkozott. A
munkacsoport a luxemburgi elnökség alatt, 2015. július 9–10-én véglegesítette a szöveget.

5.

Ennek megfelelően felkérjük a COREPER-t, hogy erősítse meg a következtetéstervezetnek a
10371/1/15 REV 1 dokumentumban foglalt szövegével kapcsolatos megállapodást, és a
tervezetet jóváhagyás céljából nyújtsa be a Tanácsnak.
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The European drug prevention quality standards, http://prevention-standards.eu/wpcontent/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
The International Standards on Drugs Use Prevention,
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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