
Observatorul European pentru 
Droguri şi Toxicomanie

În abordarea actuală a fenomenului global al drogurilor, existenţa unor date
ştiinţifice consistente reprezintă o condiţie esenţială. Observatorul European
pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) este o agenţie a Uniunii Europene,
înfiinţată în anul 1993, pentru a furniza astfel de date, pentru a ajuta Europa
să înţeleagă natura problemelor ei legate de droguri şi să răspundă adecvat
acestora. Misiunea specifică a agenţ iei este aceea de a oferi UE şi statelor
membre „informaţii relevante, obiective, credibile şi comparabile la nivel
european cu privire la droguri, toxicomanie şi consecinţele acestora”.

OEDT are menirea exclusivă de a colecta, analiza şi disemina informaţii cu
privire la situaţia drogurilor în Europa şi de a mijloci cooperarea
transfrontalieră în vederea monitorizării drogurilor. Publicul ţintă al OEDT este
constituit din factorii de decizie de la nivel comunitar şi naţional, care se
bazează pe informaţiile furnizate de agenţie în procesul de elaborare 
şi îmbunătăţire a strategiilor şi a actelor normative naţionale referitoare 
la droguri. 

Cooperând cu o reţea de parteneri din fiecare stat membru UE, OEDT analizează cu regularitate tabloul european al
drogurilor. Aceasta presupune o stare permanentă de vigilenţă, întrucât tiparele consumului, cererii şi ofertei drogurilor se
modifică continuu, solicitând de cele mai multe ori un răspuns dinamic. Eforturile recente ale agenţiei au fost canalizate în
direcţia îmbunătăţirii procesului de monitorizare a noilor tendinţe în ceea ce priveşte policonsumul de droguri, inclusiv
consumul de amestecuri de substanţe psihoactive licite şi ilicite.

Îmbunătăţirea comparabilităţii informaţiilor cu privire la droguri în Europa şi elaborarea metodelor şi instrumentelor
necesare realizării acestui deziderat sunt responsabilităţi centrale ale agenţiei. După o colaborare de peste 10 ani cu
statele membre în vederea dezvoltării sistemelor şi indicatorilor de colectare şi raportare a datelor, în prezent OEDT
poate oferi asistenţă tehnică şi poate transfera know-how ţărilor terţe. 

În programul de activitate pe trei ani al OEDT (2007–2009) este specificată fără echivoc sarcina agenţiei de a furniza
informaţii întemeiate pe experienţă ştiinţifică, în domenii precum prevenirea consumului de droguri, tratamentul
dependenţei de droguri şi reducerea efectelor nocive asociate consumului de droguri. Această răspundere reflectă un
obiectiv stabilit în planul de acţiune al UE privind drogurile (2005–2008), care exprimă nevoia unei mai bune
„diseminări post-evaluare a bunelor practici”.

În activitatea sa, OEDT porneşte de la ipoteza că informaţiile certe reprezintă elementul esenţial în procesul de elaborare
a unor strategii eficiente privind drogurile. Deşi nu este abilitată să propună modele de politici în domeniul drogurilor,
agenţia exercită o influenţă hotărâtoare asupra procesului decizional prin analizele, instrumentele şi metodele sale.

OEDT, punctul dumneavoastră de referinţă cu privire la droguri în Europa

Despre OEDT
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„Pentru a răspunde eficient
fenomenului drogurilor, factorii 
de decizie şi specialiştii din Europa
trebuie să se asigure că datele 
cu care lucrează sunt consistente
şi comparabile. Rolul OEDT este 
de a furniza astfel de date şi 
de a le actualiza în funcţie 
de evoluţiile permanente ale
fenomenului drogurilor”

Wolfgang Götz, 
Directorul OEDT
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Reţeaua Reitox — colectarea de date la nivel naţional 

OEDT obţine informaţii în principal de la reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi dependenţa de droguri
(Reitox), formată din „puncte focale” specializate în domeniul drogurilor din cele 25 de state membre UE, din ţările
candidate şi în curs de aderare la Uniunea Europeană, din Norvegia precum şi din cadrul Comisiei Europene. Punctele
focale transmit cu regularitate către OEDT, în vederea analizării la nivelul Uniunii Europene, statistici, informaţii calitative
şi rapoarte naţionale anuale cu privire la principalele tendinţe şi evoluţii ale situaţiei drogurilor în ţara respectivă. 
De asemenea, punctele focale sunt cele care diseminează la nivel naţional informaţii privind situaţia drogurilor în Europa.

Punctele focale reprezintă principala interfaţă de informare între OEDT şi cele 25 de state membre UE şi Norvegia.
Bulgaria, Croaţia, România şi Turcia participă la activităţile agenţiei şi au depus cereri de aderare la OEDT. 

Puteţi consulta lista completă a punctelor focale pe website-ul OEDT http://www.emcdda.europa.eu, rubrica „Parteneri”.

Reţeaua de avertizare rapidă — evaluarea riscurilor

Principala sarcină a OEDT este colectarea şi diseminarea datelor privind consumul substanţelor aflate sub control
conform convenţiilor privind drogurile emise de Organizaţia Naţiunilor Unite. Totuşi, agenţia a devenit în ultimii ani mai
activă în monitorizarea noilor substanţe nemenţionate în aceste convenţii, dar care pot prezenta riscuri de sănătate şi
sociale pentru comunitate. 

În prezent, această activitate este realizată în conformitate cu prevederile unui instrument legal specific, adoptat de
Consiliul Uniunii Europene în anul 2005. „Decizia Consiliului privind schimbul de informaţii, evaluarea riscului şi controlul
noilor substanţe psihoactive” permite instituţiilor UE şi statelor membre să acţioneze în cazul tuturor substanţelor narcotice
şi psihotrope noi şi potenţial periculoase, care apar pe piaţa drogurilor din Europa. Această activitate se realizează în
trei etape: schimbul de informaţii, evaluarea riscului, controlul. Punctele focale din cadrul Reitox sunt elementele cheie în
reţeaua de avertizare rapidă înfiinţată pentru a facilita prima etapă a acestui proces.

Pentru mai multe detalii, consultaţi pliantul „Monitoring new drugs”, la http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=2171.
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OEDT acţionează pentru a oferi Uniunii Europene şi statelor membre un serviciu de informare de înaltă calitate privind drogurile
şi toxicomania în Europa. Agenţia utilizează o strategie de comunicare extinsă, dar orientată, informându-i pe cetăţenii
europeni, pe cât posibil, în limba lor naţională. 

Agenţia editează cu regularitate publicaţii cum ar fi Raportul anual privind situaţia drogurilor în Europa, volume ştiinţifice şi
tematice de specialitate, informări privind politicile şi un buletin informativ. În acelaşi timp, website-ul OEDT
http://www.emcdda.europa.eu oferă calea de acces către întreaga gamă de produse şi servicii furnizate de agenţie.
Elementele cheie ale site-ului sunt bazele de date privind drogurile, publicaţiile, rapoartele, materialele de presă şi link-urile
către organizaţiile partenere din întreaga lume. 

Comunicare şi diseminare
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