
Европейски център за мониторинг 
на наркотиците и наркоманиите 

Солидната научна информация днес е от жизненоважно значение при
разглеждане на глобалното явление наркотици. Европейският център за
мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕMCDDA) е агенция на
Европейския съюз, създадена през 1993 г. с цел да предоставя такава
информация и да помага на Европа да разбере характера на
проблемите в областта на наркотиците и по-добре да отговори на тях.
Конкретно мисията на центъра е да предоставя на ЕС и неговите
държави-членки „значима, обективна, надеждна и съпоставима
информация на европейско равнище относно наркотиците и
наркоманиите и последиците от тях“.

ЕMCDDA има уникалната задача да събира, анализира и разпространява
информация за наркотиците в Европа и да посредничи за трансграничното
сътрудничество в областта на наблюдението на наркотиците. Към целевата
аудитория на ЕMCDDA спадат лица и институции на равнище ЕС и на
национално равнище, които подготвят и вземат политическите решения и
разчитат на сведенията на агенцията при формулирането на подходящи и
усъвършенствани национални стратегии и закони в областта на
наркотиците.

Като работи с мрежа от партньори във всяка държава-членка на ЕС, ЕMCDDA редовно следи за моментното
състояние на картината в областта на наркотиците в Европа. Сравнително по-нов фокус в работата на агенцията
е подобряването на наблюдението на новопоявили се тенденции на едновременна употреба на няколко вида
наркотици, включително съчетаването на законни с незаконни психоактивни вещества.

Основна задача в работата на агенцията е подобряването на съпоставимостта на информацията по проблема
с наркотиците в единна Европа и разработването на необходимите за тази цел методи и инструменти. След повече
от десетилетие работа с държавите-членки по разработването на системи и индикатори за събирането
и представянето на информация, днес ЕMCDDA предлага техническа помощ и предоставя ноу-хау на страните,
които не са членки на ЕС. 

Предоставянето на информация за научно основана практика в области, като превенция на употребата
на наркотици, лечение и намаляване на щетите, е категорично заложено в тригодишната работна програма
2007—2009 на ЕMCDDA. То отразява една от целите на плана за действие на ЕС в областта на наркотиците
(2005—2008 г.), насочена към „ефективното разпространяване на доказани добри практики“.

Работата на ЕMCDDA се базира на презумпцията, че надеждната информация е ключ към всяка ефективна
стратегия в областта на наркотиците. Въпреки че центърът не предлага какъвто и да е политически модел,
чрез своите анализи, инструменти и методи той оказва подчертано въздействие върху процеса на вземане
на решенията.

ЕMCDDA — вашият компетентен източник по проблемите на наркотиците в Европа

Зa EMCDDA

BG

„За да могат ефективно 
да отговорят на проблемите 
в областта на наркотиците,
отговорните за политическите
решения лица и институции 
и практиците в обединена 
Европа трябва да са уверени, 
че информацията, с която
работят, е едновременно
надеждна и съпоставима. Ролята
на EMCDDA е да предоставя на
тези лица такава информация
и да ги информира своевременно
за динамичното явление
наркотици.“

Wolfgang Götz, 
Директор на EMCDDA
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Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, 1149-045 Lisboa, Portugal
Тел. (351) 218 11 30 00 • Факс (351) 218 13 17 11
info@emcdda.europa.eu • http://www.emcdda.europa.eu

Мрежата Reitox — събиране на национални данни 

ЕMCDDA получава информация основно от Eвропейската информационна мрежа за наркотиците и наркомании
(Reitox), която се състои от специализирани в областта на наркотиците „Фокусни центрове“ в 25-те държави-
членки на ЕС, пpисъeдинявaщитe ce cтpaни и страните-кандидатки за членство в ЕС, Норвегия и Европейската
комисия. Фокусните центрове редовно предоставят на ЕMCDDA статистически данни, качествена информация
и годишни национални доклади за основните тенденции и новото в областта на наркотиците в техните страни,
предназначени за целите на анализа на равнище ЕС. 

Фокусните центрове са главният информационен посредник между ЕMCDDA и 25-те държави-членки и Норвегия.
България, Хърватия, Румъния и Турция участват в работата на агенцията и са се кандидатирали за членство
в ЕMCDDA. 

За пълния списък на данните за връзка с фокусните центрове, виж „Partners” на адрес http://www.emcdda.europa.eu

Мрежа за ранно предупреждение — оценка на риска при нови субстанции

Основнатa задача на ЕMCDDA е да събира и разпространява информация за употребата на вещества, които
се контролират по конвенциите на Обединените нации за наркотиците. Въпреки това, през последните години
центърът проявява по-голяма активност в наблюдението на нови субстанции, които не са включени в тези
конвенции, но могат да създадат здравни и социални рискове в нашите общества. 

Днес тази дейност се осъществява според условията, предвидени в специален нормативен инструмент, приет
от Съвета на Европейския съюз през 2005 г. „Решение на Съвета за обмен на информация, оценка на риска
и контрол на нови психоактивни вещества“ позволява на институциите на ЕС и държавите-членки да предприемат
действия срещу всички нови и потенциално опасни наркотични и психотропни вещества, които се появяват
на европейската сцена на наркотиците. Това се осъществява чрез триетапен подход — обмен на информация,
оценка на риска и контрол. Фокусните центрове от мрежата Reitox са главни действащи лица в мрежата за
ранно предупреждение, създадена да улеснява първия етап от този процес.

Подробности в брошурата „Мониторинг на новите наркотици" на адрес:
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=2171

ISBN 92-9168-217-9
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ЕMCDDA се стреми да предоставя на ЕС и неговите държави-членки висококачествени информационни услуги в
областта на наркотиците и наркоманиите в Европа. Агенцията прилага широкомащабна и целенасочена
комуникационна стратегия, която достига до европейските граждани на собствения им език, когато това е възможно. 

Агенцията издава редовни печатни публикации, като Годишен доклад за състоянието на проблема с наркотиците
в Европа, специализирани научни и тематични материали, брифинги, свързани с политиката по наркотиците,
и информационен бюлетин. Същевременно страницата на ЕMCDDA в Интернет http://www.emcdda.europa.eu е място,
където може да се намери пълният набор от продукти и услуги на агенцията. Сред ключовите й елементи са базите
данни в областта на наркотиците, публикации и доклади, материали за пресата и връзки към партньорски
организации по целия свят. 

Комуникация и разпространение

am609904_BG  27/10/06  15:11  Page 2


