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Ontwerpconclusies van de Raad over de uitvoering van het EU-actieplan
inzake drugs 2013-2016 betreffende minimumkwaliteitsnormen bij de
terugdringing van de vraag naar drugs in de Europese Unie

1.

Wat betreft de terugdringing van de vraag naar drugs, bestaat een van de prioriteiten van
de EU-drugsstrategie (2013-2020) 1 in het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsnormen
op verscheidene gebieden van de terugdringing van de vraag naar drugs. Met name luidt in
actie 9 van het EU-actieplan inzake drugs 2013-2016 (doc. 9963/13), onder doelstelling 3,
de opdracht voor de Raad, de Horizontale Groep drugs (HGD), de lidstaten, de Europese
Commissie en het EMCDDA "afspreken en beginnen met de toepassing van EU-minimumkwaliteitsnormen ter overbrugging van de kloof tussen wetenschap en praktijk voor:
(a) primaire, universele, selectieve en geïndiceerde preventiemaatregelen;
(b) maatregelen voor vroegtijdige opsporing en interventie;
(c) maatregelen ter beperking van risico en schade; en
(d) maatregelen voor behandeling, rehabilitatie, sociale integratie en herstel."
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2.

Onder Italiaans voorzitterschap van de Raad werd een overleggroep opgericht met
deskundigen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de bestaande normen inzake de
terugdringing van de vraag naar drugs en met belanghebbenden die op dit gebied werkzaam
zijn. Doel was het opstellen van een lijst van mogelijke minimumkwaliteitsnormen voor
preventie, vermindering van risico en schade, behandeling, sociale integratie en rehabilitatie.
De deskundigengroep heeft rekening gehouden met de afgeronde en lopende studies,
conferenties en evenementen over het thema, met name het door de Europese Commissie
gefinancierde EQUS-project (2011), de door het EMCDDA (2012) 2 en het UNODC (2013)
ontwikkelde werkzaamheden 3, en de door het Griekse voorzitterschap opgezette activiteiten,
in het bijzonder de uitkomst van de bijeenkomst van de nationale coördinatoren inzake drugs
die in juni 2014 in Athene plaatsvond.

3.

De door de bovengenoemde deskundigengroep opgestelde lijst van minimumkwaliteitsnormen bij de terugdringing van de vraag naar drugs, werd gepresenteerd en besproken
tijdens de vergaderingen van de HGD van 10 december 2014, 13-14 januari 2015,
3-4 februari 2015 en 25-26 februari 2015. Dat document (doc. 10118/15 CORDROGUE 52)
diende als technisch document voor de opstelling van Raadsconclusies over het onderwerp.

4.

Onder Lets voorzitterschap werden de ontwerpconclusies van de Raad over de uitvoering
van het EU-actieplan inzake drugs 2013-2016 betreffende minimumkwaliteitsnormen bij de
terugdringing van de vraag naar drugs in de Europese Unie, waarin de minimumkwaliteitsnormen inzake preventie, vermindering van risico en schade, behandeling, sociale integratie
en rehabilitatie worden uitgezet, gepresenteerd en besproken in de HGD op 28-29 april,
22 mei en 16 juni. Onder Luxemburgs voorzitterschap legde de groep op 9-10 juli 2015
de laatste hand aan de tekst.

5.

Het Coreper wordt derhalve verzocht de overeenstemming over de tekst van de ontwerpconclusies in document 10371/1/15 REV 1 te bevestigen en deze ter goedkeuring aan de Raad
voor te leggen.
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De Europese kwaliteitsnormen inzake drugspreventie (EN): http://preventionstandards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
De internationale normen voor de preventie van druggebruik (EN):
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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