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Vedr.: Europæisk pagt vedrørende bekæmpelse af international narkotikahandel − Afbrydelse 

af kokain- og heroinruter

På mødet den 14. april 2010 nåede Coreper til enighed om udkastet til en europæisk pagt ved-

rørende bekæmpelse af international narkotikahandel − Afbrydelse af kokain- og heroinruter, som 

det foreligger i dokument 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 6 + 

COR 1.

Det henstilles derfor til Rådet, at det godkender ovenstående pagt, som den foreligger i bilaget.
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BILAG

EUROPÆISK PAGT VEDRØRENDE BEKÆMPELSE AF INTERNATIONAL 

NARKOTIKAHANDEL − AFBRYDELSE AF KOKAIN- OG HEROINRUTER

Forbruget af narkotika og stigningen i narkotikahandelen giver fortsat anledning til bekymring i alle 

Den Europæiske Unions medlemsstater og institutioner. Det er et stort problem både hvad angår 

den offentlige orden og folkesundheden.

På baggrund af situationen inden for den internationale narkotikahandel kan følgende fastslås:

– Organiserede kriminelle netværk, der beskæftiger sig med narkotikahandel, er transnationale.

De formår at tilpasse sig til de bekæmpelsesforanstaltninger, der træffes af de enkelte stater. 

Den mest effektive respons skal findes på europæisk plan.

– EU's medlemsstater påvirkes forskelligt af narkotikahandel. De er alle enige om at deltage i 

bekæmpelsen af denne ulovlige handel ved at træffe specifikke foranstaltninger afhængigt af 

deres geografiske placering, de ressourcer, de råder over, og omfanget af de trusler, der navn-

lig rammer dem.

Disse forhold ligger til grund for Rådets beslutning om at indgå en europæisk pagt mod internatio-

nal narkotikahandel, der på nuværende stadium har fokus på kokain og heroin. Dette projekt er et 

første skridt, der i fremtiden bør bruges som model for bekæmpelsen af andre typer narkotika, især 

cannabis og syntetisk narkotika. Det er en integrerende del af retshåndhævelsesaspektet af EU's 

narkotikabekæmpelsesstrategi (der blev etableret i 2005) og EU's narkotikahandlingsplan for 2009-

2012, der tager sigte på en global, afbalanceret tilgang baseret på en samtidig reduktion af udbud og 

efterspørgsel. Det er en praktisk udmøntning af Stockholmprogrammet og EU's strategi for den 

indre sikkerhed, som Rådet har vedtaget.

Det skal gennemføres i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og den nationale lov-

givning, især om databeskyttelse.

*   *   *
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Den europæiske pagt vedrørende bekæmpelse af international narkotikahandel vil blive baseret på 

følgende principper:

1. Vi skal forpligte os til at styrke den politiske samordning mellem medlemsstaterne, Den 

Europæiske Unions institutioner og de relevante europæiske agenturer, navnlig Europol og 

Eurojust. Vort mål er at sikre sammenhæng i indsatsen mod narkotikahandel både i og uden 

for EU.

2. Vi skal udnytte vore ressourcer bedst muligt. Vi skal samle flere af medlemsstaternes spe-

cialiserede tjenester i operative netværk, der skal baseres på eksisterende multilaterale struk-

turer til informationsudveksling, herunder Europol og Eurojust inden for rammerne af deres 

respektive beføjelser. Vi skal i fornødent omfang udnytte de eksisterende ekspertgrupper på 

højt plan.

3. Vi skal fordele opgaverne inden for EU. På denne måde kan grupper af medlemsstater og 

Kommissionen forene deres indsats og i første række anvende deres ressourcer på den form 

for bekæmpelse, de er bedst rustet til, samtidig med at de nyder godt af deres partneres indsats 

over for andre former for ulovlig handel. F.eks. bør der drages nytte af medlemsstaternes er-

faring med at tackle kokainhandelen på den vestlige forsyningsvej og på tilsvarende måde 

hvad angår medlemsstaternes tackling af heroinhandelen på den østlige forsyningsvej.

4. Vi skal tage hensyn til situationen og behovene i oprindelses- og transitlandene og skal ar-

bejde i partnerskab med disse lande. Vi skal inddrage de væsentligste partnerlande uden for 

EU såvel som UNODC og Interpol. Vi skal derfor tage disse elementer med i vores overvejel-

ser, når vi fastlægger de europæiske politikker over for disse forskellige tredjelande. Dette 

samarbejde bør hænge sammen med og være i synergi med EU's eksterne og udvidelsesrelate-

rede politikker og strukturer.
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5. I første instans skal vi vælge at fokusere vores indsats mod kokain og heroin. Andre former 

for narkotika (syntetisk narkotika og cannabis) vil blive omfattet af fremtidige initiativer. Der 

vil i 2011 i fællesskab med Kommissionen blive lanceret et lignende initiativ vedrørende 

syntetisk narkotika, således at der kan fastlægges en fælles tilgang blandt de mest berørte 

stater, især for så vidt angår informationsdeling og specialiseret uddannelse, for at bekæmpe 

den ulovlige anvendelse af kemiske prækursorer og intensivere det regionale samarbejde 

mellem medlemsstaterne og partnerskabet med relevante tredjelande. Det vil endvidere blive 

overvejet at tage et lignende initiativ vedrørende håndtering af cannabis.

6. Vi skal beslutte at kombinere denne målrettede aktion med et dobbelt fælles tilsagn. Inden for 

EU skal vi gennemgå og, hvor det er hensigtsmæssigt, forbedre de instrumenter, der er nød-

vendige for at ramme narkotikaforhandlerne på deres ulovlige indtægter. Vi skal også støtte 

udviklingen af tilsvarende instrumenter i tredjelande.

7. Vi skal være fast besluttet på at bekæmpe narkotikahandelen for at sætte hårdt ind mod de 

kriminelle organisationer, der er en alvorlig trussel mod vore civilsamfund såvel mod som 

oprindelses- og transitlandene på grund af deres alsidighed, deres tilbøjelighed til vold, de 

ressourcer, de har til rådighed, og deres transnationale karakter.

8. Vi skal tilskynde medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen for at styrke kontrollen ved de 

ydre grænser med henblik på at forhindre den ulovlige narkotikahandel i at komme ind i EU.

*   *   *
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Den europæiske pagt skal derfor tage udgangspunkt i følgende tre indsatsområder:

I – Afbrydelse af kokainruterne

· De regionale centre for udveksling af oplysninger, som er oprettet i Vestafrika, i Accra 

(Ghana) og Dakar (Senegal), skal være et særligt instrument til bekæmpelse af kokainhandel 

som led i en fælles aktion fra de europæiske stater og EU-institutionerne langs Atlanterhavet 

og Middelhavet. I den forbindelse gennemføres følgende initiativer:

– Deres ressourcer og evne til at arbejde sammen skal styrkes (mål: september 2010).

– Deres opgaver skal omfatte udveksling af efterretninger mellem partnerne, ekspert-

rådgivning med henblik på forbedring af effektiviteten af den lokale efterforskning og 

støtte til bistands- og samarbejdspolitikkerne over for transitlandene i Vestafrika (mål: 

fra september 2010).

– Informationsudvekslingscentrene skal forbindes med hinanden, med MAOC-N og med 

CECLAD-M ved hjælp af et sikkert ikt-netværk, der etableres af Europol under med-

lemsstaternes myndighed (mål: januar 2011).

– Europols sikrede informationsudvekslingsnetværksprogram, Secure Information 

Exchange Network Application (SIENA), skal anvendes af medlemsstaterne i de regio-

nale centre ved hjælp af en SIENA-terminal (mål: fra januar 2011).

– For at forbedre informationsstrømmen skal Europol samarbejde med de regionale centre 

inden for den gældende retlige ramme (mål: 2010-2011).

Disse initiativer vil blive gennemført med øje på kommende evalueringer af de regionale 

centre for udveksling af oplysninger.
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· Europol skal yde forskellige former for analytisk støtte til de deltagende medlemsstaters 

regionale centre:

– På grundlag af den første trusselsvurdering af organiseret kriminalitet - Vestafrika 

(OCTA-WA), der om nødvendigt vil blive ajourført - stilles den strategiske analyse i 

OCTA til rådighed og suppleres op med skræddersyede trusselsmeddelelser (OC-

SCAN) (mål: september 2010).

– Sideløbende skal der udarbejdes operative analyser under anvendelse af specifikke 

målgrupper i de eksisterende analysedatabaser som f.eks. AWF COLA (mål: januar 

2011).

· Informationsudvekslingen mellem Europol og FSFP-missionerne i Vestafrika (især EU SSR 

Guinea-Bissau) skal undersøges nøje som en mulig vej frem i bestræbelserne på at støtte de 

lokale myndigheders kapacitetsopbygning.

· Bekæmpelsen af narkotikahandel skal forblive et vigtigt element i de eksterne forbindelser 

mellem Den Europæiske Union og nøglelande:

– I fuld sammenhæng og synergi med EU's andre eksterne politikker skal partnerskaberne 

med oprindelseslande (Syd- og Mellemamerika) og transitlande (Vestafrika) og EU's 

vigtigste partnere (navnlig USA) styrkes og de operative aspekter videreudvikles (mål: 

2010-2012).

– Der skal etableres regelmæssige kontakter med de relevante internationale informations-

udvekslingsstrukturer, f.eks. JIATF i Key West, inden for de gældende retlige rammer 

(mål: fra september 2010).
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· I overensstemmelse med filosofien om regionale partnerskaber og fælles indsats skal den 

tekniske bistand til kildelandene (Latinamerika og Vestindien) og til transitlandene (Vest-

afrika) intensiveres og samordnes.

I den forbindelse skal den strategiske og samordnede indsats for at forbedre samarbejdet om 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet med oprindelse i Vestafrika, som indeholdt i det ind-

satsorienterede dokument, der blev vedtaget af Rådet den 22.-23. april 2010, samt den euro-

latinamerikanske koordinerings- og samarbejdsmekanisme om narkotika være reference-

rammen:

– Samarbejdsaktiviteter ledet af EU-medlemsstater og Kommissionen vedrørende uddan-

nelse i bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel skal gøres konsekvente for at undgå 

dobbelt-arbejde og lukke eventuelle lakuner (mål: skal være i kraft fra 2011).

– Med henblik herpå skal der oprettes en smidig og rådgivende ad hoc-mekanisme til at 

koordinere den tekniske bistand til Vestafrika i samarbejde med Kommissionen og i 

overensstemmelse med Rådets konklusioner af 30. november 2009 (mål: 2011). Dette 

bør gøres under fuld iagttagelse af EU's finansielle instrumenter, bestemmelser og 

procedurer.

– Den tekniske bistand skal opfylde de behov og være i overensstemmelse med de prio-

riteter, landene i regionen har anført i den regionale handlingsplan, der er vedtaget af 

Ecowas, og som støttes af Kommissionen og også gennemføres af UNODC (mål: fra 

september 2010).

· Bestræbelserne på at hindre den ulovlige anvendelse af prækursorer til ulovlig narkotika-pro-

duktion skal i samarbejde med Kommissionen forbedres.
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· Færdigheder og ressourcemæssig kapacitet i henseende til information og gennemførelse af 

tilbageholdelsesoperationer til søs og indgriben i luften skal forbedres:

– Der skal udarbejdes en liste over de ressourcer og den finansiering, der implementeres 

af medlemsstaterne og EU, og denne liste skal regelmæssigt ajourføres (mål: andet 

halvår af 2010).

– Der skal indgås aftaler med de relevante tredjelande i regionerne og nogle flagstater om 

lettelse af procedurerne for bording som omhandlet i FN's konvention af 1988 imod 

ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (mål: 2011-2012).

– Der skal udformes fælles land-, sø-, flod- og luftoperationer (mål: fra september 2010, 

så mange operationer som nødvendigt).

II - Afbrydelse af heroinruterne

· De medlemsstater, der er berørt af heroinhandelen, skal vælge en fælles tilgang, der tager hen-

syn til de mange ruter og partnere, der er involveret. Denne fælles tilgang skal hovedsagelig 

bygge på medlemsstaternes net af forbindelsesofficerer og EU's delegationer på Balkan og i 

andre transitregioner, og bygge videre på medlemsstaternes og EU's igangværende bestræbel-

ser:

– Det eksisterende netværks kapacitet og relevans skal vurderes på baggrund af de opera-

tive behov (mål: 2011).

– Netværket skal om nødvendigt konsolideres ved at udstationere yderligere forbin-

delsesofficerer fra medlemsstaterne i de pågældende tredjelande (mål: første halvår 

af 2012).

– Udvekslingen af oplysninger mellem EU-medlemsstaternes forbindelsesofficerer skal 

stimuleres kraftigt, og resultaterne skal, hvor det er hensigtsmæssigt, formidles til de 

ansvarlige retshåndhævende myndigheder (mål: fra september 2010, fuldt operationel i 

januar 2011).
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– Denne tilgang skal i fornødent omfang involvere de eksisterende regionale agenturer for 

retshåndhævelsessamarbejde, f.eks. SECI/SELEC i Bukarest og CARICC i Almaty 

(Kasakhstan) (mål: fra september 2010).

· Det operative samarbejde med tredjelande, der er berørt af heroinhandel på Balkan- og 

Sortehavsruterne, og samarbejdet med de østeuropæiske nabolande skal intensiveres så meget 

som muligt:

– Staterne langs Balkanruten skal i nødvendigt omfang deltage i de projekter, der ledes af 

Europol, og i indlæsningen af oplysninger i Europols analysedatabaser inden for den 

gældende retlige ramme (mål: fra september 2010).

– Kontrollerede leverancer og brug af undercovervirksomhed skal foregå i de tilfælde, 

hvor det er hensigtsmæssigt, og i samarbejde med de relevante tredjelande (mål: start i 

2011).

– Der skal, hvor det er hensigtsmæssigt, anvendes særlige teknikker til overvågning af 

heroinruterne i samarbejde med de relevante tredjelande (mål: 2011-2012).

– Hvor det er muligt og nødvendigt, skal der foretages fælles efterforskninger med de 

berørte tredjelande, om nødvendigt inden for rammerne af et bilateralt samarbejde med 

disse lande (mål: 2011-2012).

– EU skal gennemføre initiativer for at øge udvekslingen af oplysninger og knowhow 

mellem medlemsstaterne og de berørte Balkanlande (mål: fra andet halvår af 2010).
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· I fuld sammenhæng og synergi med de eksterne og udvidelsesrelaterede politikker skal der 

udvikles partnerskaber med nogle tredjelande, hvis samarbejde anses for afgørende, navnlig 

de lande, der kan få indflydelse på narkotikahandelen ved kilden (mål: 2011-2012).

· Medlemsstaternes og Kommissionens tekniske samarbejde med tredjelande, der er berørt af 

heroinhandel på Balkan, skal koordineres bedre for at undgå dobbeltarbejde og dele visse 

investeringer, som medlemsstaterne er nået til enighed om; dette bør gøres under fuld 

iagttagelse af EU's finansielle instrumenter, bestemmelser og procedurer:

– Der skal sammen med Kommissionen oprettes en fleksibel og rådgivende ad hoc-meka-

nisme til at koordinere den tekniske bistand til de relevante tredjelande (mål:

september 2010). Dette bør gøres under fuld iagttagelse af EU's finansielle instrumenter, 

bestemmelser og procedurer.

– Med henblik herpå skal der udarbejdes en tidsplan for de samarbejdsaktiviteter, der 

ledes af Kommissionen og medlemsstaterne, og denne plan skal udsendes til de berørte 

medlemsstater og analyseres for at forbedre EU's samlede samarbejdstilbud (mål: 2011, 

ajourføres regelmæssigt).

– Resultaterne af de igangværende EU-projekter skal vurderes og bør i nødvendigt om-

fang støttes og videreføres (mål: første halvår af 2011, ajourføres regelmæssigt).
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· Europols rolle i regionen skal i nødvendigt omfang styrkes inden for den gældende retlige 

ramme:

– Samarbejdet mellem Europol og SELEC/SECI i Bukarest kan forbedres ved, at Europol 

stiller analysekapacitet til rådighed, og ved, at der udstationeres Europolrepræsentanter i 

SECI's/SELEC's hovedkvarter (mål: september 2010).

– Europol skal yde analytisk støtte til de berørte medlemsstater, herunder netværket af 

forbindelsesofficerer, SECI/SELEC og CARICC, på grundlag af OCTA og i form af 

skræddersyede trusselsmeddelelser (OC-SCAN) (mål: september 2010).

– Europol skal forsyne de berørte medlemsstater, herunder netværket af forbindelses-

officerer, SECI/SELEC og CARICC, med operative analyser under anvendelse af de 

specifikke målgrupper i de eksisterende analysedatabaser som f.eks. HEROIN (mål: fra 

januar 2011).

– Udvekslingen af oplysninger mellem Europol og missionerne under den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (EUPM og EULEX Kosovo) skal forbedres (mål: 

fra 2011).

– Europols sikrede informationsudvekslingsnetværksprogram, Secure Information 

Exchange Network Application (SIENA), skal anvendes af medlemsstaterne i de 

regionale centre ved hjælp af en SIENA-terminal (mål: januar 2011).
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· Bekæmpelsen af den ulovlige anvendelse af kemiske prækursorer skal være en fælles prioritet 

for de medlemsstater, der i særlig grad er involveret i heroinbekæmpelse:

– Medlemsstaterne skal opfordres til at støtte Kommissionen i dens bestræbelser på at 

styrke kontrollen og finde en løsning på de svagheder i EU-lovgivningen om præ-

kursorer, der er konstateret i evalueringsrapporterne om de respektive prækursor-

retsakter (mål: slutningen af 2011).

– Bestræbelserne på at hindre den ulovlige anvendelse af prækursorer til ulovlig narkoti-

kaproduktion skal i samarbejde med Kommissionen forbedres.

– De særlige overvågningsforanstaltninger skal videreføres inden for rammerne af 

projekterne COHESION og PRISM (mål: 2010-2011).

– De igangværende europæiske projekter, f.eks. EU's ISEC-program, skal støttes og 

videreføres (mål: 2012).

· Vi gentager betydningen af en effektiv bekæmpelse af narkotikahandel i samarbejde med EU-

medlemsstaterne og også inden for rammerne af EU's udvidelsespolitik.

III – Bekæmpelse af udbytte fra strafbart forhold

· De instrumenter, der gør det muligt at identificere udbytte fra strafbart forhold, skal styrkes i 

EU under hensyn til de igangværende evalueringer:

– Medlemsstaterne skal fortsat tage skridt til hurtigt at gøre deres kontorer for inddrivelse 

af udbytte fra strafbart forhold operationelle, jf. afgørelse 2007/845/RIA af 6. decem-

ber 2007, under hensyn til de retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med inddri-

velse af udbytte, som Den Finansielle Aktionsgruppe for nylig har forelagt, og bevilge

dem tilstrækkelige midler (mål: senest ved udgangen af 2010).
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– Medlemsstaterne skal tage de nødvendige skridt til at finde frem til effektive metoder til 

at identificere udbytte fra strafbart forhold (mål: fra september 2010).

– Samarbejdet mellem enhederne til efterforskning af hvidvaskning af penge og medlems-

staternes andre polititjenester, der behandler hvidvaskning af penge, bør styrkes, og det 

skal undersøges, om et specifikt uformelt netværk vil give en merværdi (mål: slutningen 

af 2010).

– Europols informationssystem (EIS) og analysedatabaser (f.eks. SUSTRANS) bør anven-

des til at behandle data og efterretninger vedrørende navnlig hvidvaskning af penge og 

hemmelige finansielle kredsløb i tilknytning til narkotikahandel og identifikation af ud-

bytte fra strafbart forhold. (mål: første halvår af 2011).

· Eurojust skal efter anmodning fra medlemsstaterne bidrage til at lette gennemførelsen af af-

gørelser om beslaglæggelse eller konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i EU, når dette 

er nyttigt.

· EU bør overveje at yde teknisk bistand til de tredjelande, der er villige til at udforme instru-

menter til identifikation og beslaglæggelse/konfiskation og indføre den lovgivning, der er 

nødvendig for at gøre dem effektive. Der skal i den forbindelse tages hensyn til eksisterende 

internationale initiativer (f.eks. UNODC's og Verdensbankens STAR-initiativ).

· Medlemsstaterne opfordres til om muligt at anvende indtægterne fra beslaglæggelse/konfis-

kation af udbytte fra strafbart forhold i forbindelse med narkotikahandel og andre lignende 

foranstaltninger, jf. national lovgivning, til at forbedre bekæmpelsen af narkotika mest muligt 

og under fuld overholdelse af medlemsstaternes budgetmæssige beføjelser:

– Der skal identificeres fælles mål, som medlemsstaterne skal nå i EU (mål: 2011).
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På baggrund af henstillingerne fra COSI gør RIA-Rådet lejlighedsvis status over gennemførelsen af 

denne pagt. Pagten vil også under kommende formandskaber blive suppleret med en yderligere ind-

sats over for andre former for narkotika.

________________________


