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Komu: Rada
Č. predch. dok.: 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1
Predmet: Európsky pakt na boj proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami –

prerušovanie kokaínových a heroínových trás 

COREPER sa na svojom zasadnutí 14. apríla 2010 dohodol na návrhu európskeho paktu na boj 

proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami – prerušovanie kokaínových a heroínových trás, 

ako sa uvádza v dokumente 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 

+ COR 1.

Rada sa preto vyzýva, aby schválila uvedený pakt v znení, ktoré sa nachádza v prílohe.
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PRÍLOHA

EURÓPSKY PAKT NA BOJ PROTI MEDZINÁRODNÉMU OBCHODOVANIU S 

DROGAMI – PRERUŠOVANIE KOKAÍNOVÝCH A HEROÍNOVÝCH TRÁS

Užívanie drog a zvýšená miera obchodovania s drogami neustále znepokojuje všetky členské štáty 

Európskej únie a jej inštitúcie. Tento fenomén predstavuje veľký problém z hľadiska verejného 

poriadku a verejného zdravia.

V súvislosti s medzinárodným obchodovaním s drogami možno konštatovať dve veci:

- Siete organizovanej trestnej činnosti zapojené do obchodovania s drogami sú nadnárodné. 

Dokážu sa prispôsobiť protiopatreniam jednotlivých štátov. Najúčinnejšiu odpoveď možno 

nájsť na európskej úrovni.

- Členské štáty EÚ sú dotknuté obchodovaním s drogami rôznymi spôsobmi; všetky sa môžu 

dohodnúť spojiť sa v boji proti tomuto obchodovaniu tým, že prijmú konkrétne opatrenia v 

závislosti od svojej geografickej polohy, rozsahu svojich zdrojov a intenzity hrozieb, ktoré sa 

ich konkrétne týkajú.

Tieto konštatovania sú dôvodom, pre ktorý sa Rada rozhodla uzavrieť európsky pakt na boj proti 

medzinárodnému obchodovaniu s drogami, ktorý sa v tomto štádiu zameriava na kokaín a heroín. 

Tento projekt je prvým krokom, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť ako vzor pre boj proti iným 

kategóriám drog, najmä marihuane a syntetickým drogám. Je neoddeliteľnou súčasťou rozmeru 

týkajúceho sa presadzovania práva v rámci stratégie EÚ na boj proti drogám (ustanovenej v roku 

2005) a akčného plánu EÚ na obdobie rokov 2009 – 2012, v ktorých sa presadzuje celosvetový 

vyvážený prístup založený na súčasnom znížení ponuky a dopytu. Ide o praktické uplatnenie 

Štokholmského programu a európskej stratégie vnútornej bezpečnosti, ktoré prijala Rada. 

Musí sa vykonávať v súlade s príslušným právom EÚ a vnútroštátnym právom, a najmä právom 

týkajúcim sa ochrany údajov.

*    *    *
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Európsky pakt na boj proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami je založený na týchto 

zásadách:

1. Zaviažeme sa posilniť politickú koordináciu medzi členskými štátmi, inštitúciami Európskej 

únie a príslušnými európskymi agentúrami, najmä s Europolom a Eurojustom. Naším cieľom

je zabezpečiť jednotnosť činnosti zameranej proti obchodovaniu s drogami vnútri Európskej 

únie, ako aj mimo nej;

2. Naše zdroje využijeme najlepším možným spôsobom. Spojíme špecializované útvary 

členských štátov v rámci operačných sietí, ktoré sa budú zakladať na existujúcich 

multilaterálnych štruktúrach na výmenu informácií vrátane Europolu a Eurojustu, v súlade 

s ich príslušnými právomocami. Podľa potreby využijeme existujúce skupiny expertov na 

vysokej úrovni;

3. V rámci Európskej únie si „rozdelíme úlohy“. Týmto spôsobom môžu skupiny členských 

štátov a Komisia zjednotiť svoje úsilie a uprednostniť použitie svojich zdrojov na druh boja, 

na ktorý sú najlepšie vybavené, a zároveň mať prospech z činností uskutočňovaných ich 

partnermi proti iných formám obchodovania. Mali by sa využiť napríklad skúsenosti 

členských štátov s bojom proti obchodovaniu s kokaínom po západnej ceste, ako aj skúsenosti 

členských štátov s bojom proti obchodovaniu s heroínom po východnej ceste.

4. Zohľadníme situáciu a potreby v zdrojových a tranzitných krajinách a budeme pracovať 

v partnerstve s nimi. Zaangažujeme hlavné partnerské krajiny EÚ mimo EÚ, ako aj UNODC 

a Interpol. Následne zohľadníme tieto prvky pri definovaní európskych politík vo vzťahu 

k týmto rôznym tretím krajinám. Táto spolupráca by mala byť v súlade a v synergii 

s politikami a štruktúrami EÚ  v oblasti vonkajšej činnosti a rozširovania.
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5. Najprv zameriame našu činnosť proti kokaínu a heroínu. Iné druhy drog (syntetické drogy, 

marihuana) budú predmetom budúcich iniciatív. V roku 2011 sa v spolupráci s Komisiou

začne podobná iniciatíva týkajúca sa syntetických drog s cieľom stanoviť spoločný prístup, 

najmä pokiaľ ide o výmenu informácií a špecializovanú odbornú prípravu, v štátoch, ktoré sú 

postihnuté najviac, bojovať proti zneužívaniu chemických prekurzorov a zintenzívniť 

regionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi a partnerstvo s príslušnými tretími krajinami.

Okrem toho by sa mala vypracovať podobná iniciatíva zameraná na marihuanu.

6. Rozhodneme sa kombinovať túto cielenú činnosť s dvojakým spoločným záväzkom. V rámci 

Únie preskúmame a v prípade potreby zlepšíme nástroje, ktoré sú nevyhnutné na útok proti 

obchodníkom cez ich príjmy z trestnej činnosti. Podporíme aj vývoj porovnateľných nástrojov 

v tretích krajinách; 

7. Sme rozhodnutí bojovať proti obchodovaniu s drogami s cieľom zasadiť ťažký úder 

kriminálnym organizáciám, ktoré sú hlavnou hrozbou pre naše občianske spoločnosti, ako aj 

pre spoločnosti v krajinách pôvodu a tranzitu z dôvodu ich mnohostranného pôsobenia, 

sklonu k násiliu, zdrojov, ktoré majú k dispozícii, a ich nadnárodnej povahy.

8. Budeme podnecovať členské štáty k úzkej spolupráci v záujme zlepšenia kontroly vonkajších 

hraníc, aby sa zabránilo nedovolenému pašovaniu drog do EÚ.

*    *    *
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Tento európsky pakt sa preto opiera o tri hlavné záväzky:

I. – Prerušovanie kokaínových trás

· Regionálne centrá na výmenu informácií zriadené v západnej Afrike v Akkre (Ghana) a 

v Dakare (Senegal) sa stanú osobitným nástrojom v boji proti obchodovaniu s kokaínom 

v rámci spoločnej činnosti európskych štátov a inštitúcií EÚ na atlantickom pobreží a 

v Stredozemí. V tejto súvislosti:

- sa posilnia ich zdroje a kapacita na účely spolupráce (cieľ: september 2010),

- bude medzi ich funkcie patriť výmena spravodajských informácií medzi partnermi, 

poskytovanie odborného poradenstva na účely zlepšenia účinnosti miestnych 

vyšetrovaní a podpora politík pomoci a spolupráce s tranzitnými krajinami v západnej 

Afrike (cieľ: od septembra 2010),

- budú centrá na výmenu informácií prepojené navzájom a s centrami MAOC-N a 

CECLAD-M prostredníctvom zabezpečenej siete IKT, ktorú zriadi Europol pod 

vedením členských štátov (cieľ: január 2011),

- budú členské štáty v regionálnych centrách používať sieťovú aplikáciu Europolu na 

zabezpečenú výmenu informácií (SIENA – Secure Information Exchange Network 

Application) vo forme terminálu SIENA (cieľ: od januára 2011), 

- nadviaže Europol s cieľom zlepšiť tok informácií spojenie s regionálnymi centrami 

v rámci uplatniteľného právneho rámca (cieľ: 2010 – 2011).

Pri vykonávaní týchto iniciatív sa zohľadnia pripravované hodnotenia regionálnych centier 

výmeny informácií.
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· Europol poskytne zúčastneným členským štátom v regionálnych centrách analytickú podporu 

v rozličných podobách:

- na základe prvého hodnotenia hrozieb organizovanej trestnej činnosti – západná Afrika 

(OCTA-WA), ktoré sa podľa potreby zaktualizuje, sa dá k dispozícii strategická analýza 

zahrnutá v OCTA, ktorú doplnia individualizované „oznámenia o hrozbe“ (OC-SCAN) 

(cieľ: september 2010),

- súčasne sa poskytne operačná analýza s využitím konkrétnych „cieľových skupín“ v rámci 

existujúcich analytických súborov, ako je napríklad AWF COLA (cieľ: január 2011). 

· Podrobne sa preskúma výmena informácií medzi Europolom a misiami SBOP v západnej 

Afrike (najmä s misiou EU SSR Guinea Bissau) ako spôsob na podporu budovania kapacít 

miestnych orgánov.

· Boj proti drogám zostane dôležitým prvkom vonkajších vzťahov medzi Európskou Úniou a 

kľúčovými krajinami:

- v úplnom súlade a synergii s inými vonkajšími politikami EÚ sa posilnia partnerstvá so 

zdrojovými krajinami (Južná a Stredná Amerika), tranzitnými krajinami (západná Afrika) a 

hlavnými partnermi EÚ (najmä so Spojenými štátmi americkými) a zdokonalí sa ich 

operačný rozmer (cieľ: 2010 – 2012),

- v rámci uplatniteľných právnych rámcov sa nadviažu pravidelné kontakty s príslušnými 

medzinárodnými štruktúrami na výmenu informácií, ako je napríklad JIATF v Key Weste 

(cieľ: od septembra 2010).
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· V súlade s princípom regionálnych partnerstiev a spoločného úsilia sa zintenzívni a

skoordinuje technická pomoc zdrojovým krajinám (Latinská Amerika a Karibik) a tranzitným 

krajinám (západná Afrika). V tejto súvislosti budú referenčným rámcom strategické a 

zosúladené činnosti zamerané na zlepšenie spolupráce v boji proti organizovanej trestnej 

činnosti s pôvodom v západnej Afrike, ktoré sú zahrnuté v dokumente o konkrétnych 

opatreniach prijatom Radou 22. – 23. apríla 2010, ako aj mechanizmus koordinácie a 

spolupráce medzi EÚ a LAC v boji proti drogám:

- činnosti spolupráce pri odbornej príprave na boj proti nezákonnému obchodovaniu s 

drogami, ktoré sú vedené členskými štátmi EÚ a Komisiou, sa zosúladia, aby sa 

predišlo duplikácii a aby sa zaplnili možné medzery (cieľ: účinnosť od roku 2011), 

- na tento účel sa zriadi flexibilný a konzultačný mechanizmus ad hoc s cieľom 

koordinovať činnosti technickej pomoci určenej pre západnú Afriku v súčinnosti 

s Komisiou a v súlade so závermi, ktoré Rada prijala 30. novembra 2009 (cieľ: 2011). 

Malo by sa to uskutočniť v plnom súlade s finančnými nástrojmi, pravidlami a postupmi 

EÚ,

- činnosti technickej pomoci splnia potreby a priority vyjadrené krajinami regiónu 

v rámci regionálneho akčného plánu, ktorý prijal ECOWAS a ktorý podporuje Komisia 

a vykonáva aj UNODC (cieľ: od septembra 2010).

· Je potrebné v spolupráci s Komisiou zvýšiť úsilie na zabránenie zneužívaniu prekurzorov na 

nezákonnú výrobu drog.
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· Zlepšia sa zručnosti a kapacita zdrojov, pokiaľ ide o informácie a vedenie operácií 

spočívajúcich v zachytávaní dodávok na mori a vo vzdušných zásahoch:

- vypracuje sa zoznam zdrojov a finančných prostriedkov, ktoré poskytli členské štáty a EÚ, 

a bude sa pravidelne aktualizovať (cieľ: 2. polrok 2010),

- vynaloží sa úsilie na dosiahnutie dohôd s príslušnými tretími krajinami v regiónoch a 

niektorými „vlajkovými štátmi“ s cieľom uľahčiť postupy týkajúce prehliadok pred 

nástupom, ako sa ustanovuje v Dohovore Organizácie Spojených národov proti 

nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988 (cieľ: 

2011 – 2012),

- pripravia sa spoločné pozemné, morské, riečne a vzdušné operácie (cieľ: od septembra 

2010, taký počet operácií, aký je potrebný).

II. – Prerušovanie heroínových trás

· Členské štáty, ktorých sa obchodovanie s heroínom týka, prijmú spoločný prístup, ktorý 

zohľadní široké spektrum trás a zainteresovaných partnerov. Tento spoločný prístup sa 

vybuduje predovšetkým na sieti styčných úradníkov členských štátov a delegáciách EÚ na 

Balkáne a v iných tranzitných regiónoch, pričom sa bude vychádzať z existujúcich opatrení 

členských štátov a EÚ:

- kapacita a význam existujúcej siete sa posúdi podľa operačných potrieb (cieľ: 2011),

- sieť sa podľa potreby posilní vyslaním ďalších styčných úradníkov členských štátov do 

príslušných tretích krajín (cieľ: 1. polrok 2012),

- budú sa výrazne podporovať výmeny informácií medzi styčnými úradníkmi členských 

štátov EÚ a výsledky týchto výmen sa budú v prípade potreby spoločne využívať na 

úrovni zodpovedných orgánov presadzovania práva (cieľ: od septembra 2010, plná 

účinnosť v januári 2011),
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- tento prístup bude podľa potreby zahŕňať existujúce orgány regionálnej spolupráce 

v oblasti presadzovania práva, ako sú napríklad SECI/SELEC v Bukurešti a CARICC 

v Almate (Kazachstan) (cieľ: začať od septembra 2010).

· Čo najviac sa zintenzívni operačná spolupráca s tretími krajinami dotknutými obchodovaním 

s heroínom na balkánskej a čiernomorskej trase, ako aj spolupráca so susednými 

východoeurópskymi krajinami:

- štáty na balkánskej trase sa podľa potreby zúčastnia na projektoch vedených Europolom 

a na dopĺňaní jeho analytických pracovných súborov (Analysis Work Files – AWF) 

v rámci uplatniteľného právneho rámca (cieľ: začať od septembra 2010), 

- vo vhodných prípadoch a v spolupráci s príslušnými tretími krajinami sa uskutočnia 

kontrolované dodávky a použijú sa tajní agenti (cieľ: začať v roku 2011),

- v spolupráci s príslušnými tretími krajinami sa v prípade potreby použijú špeciálne 

techniky na monitorovanie heroínových trás (cieľ: 2011 – 2012),

- v prípade, že to bude možné a potrebné, sa budú viesť v spolupráci s dotknutými tretími 

krajinami spoločné vyšetrovania, a to v prípade potreby v rámci bilaterálnej spolupráce

s týmito krajinami (cieľ 2011 – 2012),

- Európska únia uskutoční iniciatívy s cieľom zintenzívniť výmeny informácií a know-

how medzi členskými štátmi a dotknutými balkánskymi štátmi (cieľ: od 2. polroka 

2010),
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· V plnom súlade a synergii s vonkajšou politikou a politikou rozširovania sa nadviažu 

partnerstvá s niektorými tretími krajinami, ktorých spolupráca sa považuje za nevyhnutnú, 

najmä krajinami, ktoré môžu ovplyvniť obchodovanie s drogami pri zdroji (cieľ: 2011 –

2012). 

· Činnosti technickej spolupráce s tretími krajinami na Balkáne dotknutými obchodovaním 

s heroínom, ktoré sú vedené členskými štátmi a Komisiou, sa budú lepšie koordinovať 

s cieľom zabrániť duplicitnej činnosti a podieľať sa na určitých investíciách, na ktorých sa 

dohodli členské štáty; malo by sa to uskutočniť v plnom súlade s finančnými nástrojmi, 

pravidlami a postupmi EÚ:

- v spolupráci s Komisiou sa zriadi flexibilný a konzultačný mechanizmus ad hoc na 

účely koordinácie technickej pomoci určenej príslušným tretím krajinám (cieľ: 

september 2010); malo by sa to uskutočniť v plnom súlade s finančnými nástrojmi, 

pravidlami a postupmi EÚ,

- so zreteľom na tento zámer sa vypracuje harmonogram činností spolupráce vedených 

Komisiou a členskými štátmi, ktorý sa rozošle dotknutým členským štátom a zanalyzuje 

v záujme zlepšenia celkovej ponuky spolupráce Európskej únie (cieľ: 2011, 

s pravidelnou aktualizáciou), 

- posúdia sa výsledky prebiehajúcich európskych projektov a tieto európske projekty by 

sa mali podporiť a podľa potreby by sa v nich malo pokračovať (cieľ: 1. polrok 2011 

s pravidelnou aktualizáciou).
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· Podľa potreby sa posilní úloha Europolu v regióne v rámci uplatniteľného právneho rámca:

- spolupráca medzi Europolom a SELEC-om/SECI v Bukurešti sa môže zlepšiť tým, že 

Europol poskytne analytické kapacity a že sa do sídla SECI/SELEC-u vyšle zástupca 

Europolu (cieľ: september 2010),

- Europol poskytne analytickú podporu dotknutým členským štátom a aj sieti styčných 

úradníkov, SECI/SELEC-u a CARICC-u na základe OCTA a vo forme 

individualizovaných „oznámení o hrozbe“ (OC-SCAN) (cieľ: september 2010),

- Europol dodá dotknutým členským štátom a aj sieti styčných úradníkov, SECI/SELEC-

u a CARICC-u operačné analýzy, na ktorých vypracovanie použije konkrétne „cieľové 

skupiny“ v existujúcich analytických pracovných súboroch, ako je napríklad HEROIN 

AWF (cieľ: začať od januára 2011),

- zlepšia sa výmeny informácií medzi Europolom a misiami spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky (Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine a Misia 

Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove) (cieľ: začať od roku 2011),

- členské štáty budú v regionálnych centrách používať sieťovú aplikáciu Europolu na 

zabezpečenú výmenu informácií (SIENA – Secure Information Exchange Network 

Application) vo forme terminálu SIENA (cieľ: január 2011).
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· Boj proti zneužívaniu chemických prekurzorov sa stane spoločnou prioritou členských štátov, 

ktoré sú zvlášť zaangažované v boji proti heroínu:

- je potrebné vyzvať členské štáty, aby podporovali Komisiu v jej úsilí o posilnenie

kontroly a o odstránenie nedostatkov v európskom práve o prekurzoroch, ktoré sa 

identifikovali v hodnotiacej správe o jednotlivých právnych predpisoch ES o 

prekurzoroch (cieľ: koniec roka 2011),

- je potrebné v spolupráci s Komisiou zvýšiť úsilie na zabránenie zneužívaniu 

prekurzorov na nedovolenú výrobu drog,

- v rámci projektov COHESION a PRISM sa bude pokračovať v osobitných 

monitorovacích opatreniach (cieľ: 2010 – 2011),

- podporia sa prebiehajúce európske projekty, ako je napríklad program EÚ ISEC, a bude 

sa v nich pokračovať (cieľ: 2012).

· Opakujeme, že je dôležité efektívne bojovať proti obchodovaniu s drogami v spolupráci s 

členskými štátmi EÚ a aj v rámci politiky EÚ v oblasti rozširovania.

III. – Opatrenia v súvislosti s príjmami z trestnej činnosti

· V Európskej únii sa so zreteľom na prebiehajúce hodnotenia posilnia nástroje, ktoré 

umožňujú identifikáciu príjmov z trestnej činnosti:

- členské štáty budú naďalej podnikať kroky v záujme toho, aby sa ich agentúry na 

vymáhanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti urýchlene uviedli do činnosti, a 

to v súlade s rozhodnutím 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 a so zreteľom na 

nedávne usmernenia finančnej akčnej skupiny pre najlepšie postupy pri vymáhaní 

majetku, a aby sa im poskytli značné prostriedky (cieľ: najneskôr koniec roka 2010),
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- členské štáty uskutočnia potrebné kroky v záujme určenia účinných prostriedkov na 

zistenie príjmov z trestnej činnosti (cieľ: od septembra 2010), 

- v rámci Europolu by sa mala posilniť spolupráca medzi jednotkami vyšetrujúcimi 

pranie špinavých peňazí a inými policajnými službami členských štátov, ktoré sa 

zaoberajú praním špinavých peňazí, a preskúma sa pridaná hodnota neformálnej 

osobitnej siete (cieľ: koniec roka 2010),

- na spracovávanie údajov a spravodajských informácií týkajúcich sa najmä prania 

špinavých peňazí, tajných finančných tokov spojených s obchodovaním s drogami a 

identifikácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti by sa mal používať informačný 

systém Europolu (IS) a analytické pracovné súbory (napr. SUSTRANS) (cieľ: 1. polrok 

2011).

· Eurojust v prípade, že o to členské štáty požiadajú, pomôže podporiť výkon rozhodnutí 

týkajúcich sa zhabania alebo konfiškácie príjmov z trestnej činnosti v rámci EÚ, kedykoľvek 

to bude užitočné.

· EÚ by mala zvážiť možnosť poskytnúť technickú podporu tretím krajinám, ktoré majú záujem 

vyvíjať nástroje na zisťovanie a zhabanie/konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej 

činnosti a prijať potrebné právne predpisy na účely uvedenia týchto nástrojov do účinnosti. 

Zohľadnia sa pri tom existujúce medzinárodné iniciatívy (napr. iniciatíva STAR úradu 

UNODC a Svetovej banky).

· Členské štáty sa vyzývajú, aby vždy, keď je to vhodné, v čo najväčšej miere a pri plnom 

rešpektovaní svojich rozpočtových právomocí používali prostriedky získané 

zhabaním/konfiškáciou majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti spočívajúcej 

v obchodovaní s drogami, a inými podobnými opatreniami v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi na zdokonalenie boja proti drogám: 

- určia sa spoločné ciele, ktoré majú členské štáty v rámci EÚ dosiahnuť (cieľ: 2011),
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V nadväznosti na odporúčania Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 

bezpečnosti bude Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci pravidelne skúmať stav vykonávania 

tohto paktu. Uvedený pakt sa v priebehu budúcich predsedníctiev doplní o dodatočné činnosti, ktoré 

sa budú týkať ostatných drog.

________________________


