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Zadeva: Evropski pakt za preprečevanje mednarodnega trgovanja s prepovedanimi 

drogami – prekinitev kokainskih in heroinskih poti

Coreper je na seji 14. aprila 2010 soglašal z osnutkom evropskega pakta za preprečevanje 

mednarodnega trgovanja s prepovedanimi drogami – prekinitev kokainskih in heroinskih poti iz 

dokumenta 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1.

Svet naj zato odobri navedeni pakt iz priloge.
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PRILOGA

EVROPSKI PAKT ZA PREPREČEVANJE MEDNARODNEGA TRGOVANJA S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI – PREKINITEV KOKAINSKIH IN HEROINSKIH POTI

Vse države članice in institucije Evropske unije so še naprej zaskrbljene zaradi uživanja 

prepovedanih drog in vse večjega trgovanja z njimi, kar predstavlja veliko nevarnost za javni red in 

zdravje.

V zvezi s trenutnimi razmerami na področju mednarodnega trgovanja s prepovedanimi drogami je 

mogoče ugotoviti dvoje:

- mreže organiziranega kriminala, vpletene v trgovanje s prepovedanimi drogami, so 

nadnacionalne. Lahko se prilagodijo protiukrepom, ki jih sprejmejo posamezne države.

Najučinkovitejši odziv je torej treba poiskati na evropski ravni.

- Trgovanje s prepovedanimi drogami prizadene države članice EU na različne načine. Vse pa 

se lahko dogovorijo o skupnem boju proti temu trgovanju, v sklopu katerega bo vsaka sprejela 

posebne ukrepe glede na geografsko lego, razpoložljivost virov in intenzivnost nevarnosti, ki 

jim je posebej izpostavljena.

Zaradi teh ugotovitev se je Svet odločil skleniti evropski pakt proti mednarodnemu trgovanju s 

prepovedanimi drogami, ki v tej fazi obravnava predvsem kokain in heroin. Ta projekt, ki je prvi 

korak in bi se moral v prihodnosti uporabljati kot model za boj proti drugim vrstam prepovedanih 

drog, predvsem indijski konoplji in sintetičnim drogam, je sestavni del kazenskega pregona v 

okviru strategije EU proti drogam (uvedene leta 2005) in akcijskega načrta EU za obdobje 2009–

2012, ki spodbujata uravnotežen globalni pristop, v skladu s katerim se sočasno zmanjšujeta 

ponudba in povpraševanje. S tem projektom se v praksi uporabljata stockholmski program in 

evropska strategija za notranjo varnost, ki ju je sprejel Svet.

Izvajati ga je treba v skladu z ustrezno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo, zlasti tisto o 

varstvu podatkov.

*   *   *
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Evropski pakt za preprečevanje mednarodnega trgovanja s prepovedanimi drogami temelji na 

naslednjih načelih:

1. Prizadevamo si za okrepljeno politično usklajevanje med državami članicami, institucijami 

Evropske unije in ustreznimi evropskimi agencijami, zlasti Europolom in Eurojustom. Naš cilj 

je usklajeno ukrepanje proti trgovanju s prepovedanimi drogami v Evropski uniji in zunaj nje.

2. Svoje vire čim bolje izkoriščamo. V operativne mreže, katerih podlaga so obstoječe 

večstranske strukture za izmenjavo informacij, vključno z Europolom in Eurojustom ob 

upoštevanju njunih pristojnosti, združujemo več specializiranih služb držav članic. Po potrebi 

uporabljamo storitve že delujočih skupin visoko usposobljenih strokovnjakov.

3. V Evropski uniji "si naloge delimo". Države članice in Komisija tako lahko združijo svoja 

prizadevanja in svoje vire prednostno uporabijo v boju, za katerega so najbolje usposobljene, 

hkrati pa imajo koristi od ukrepov, ki jih njihovi partnerji izvajajo proti drugim oblikam 

trgovanja. Na primer, treba bi bilo unovčiti izkušnje držav članic pri preprečevanju trgovanja 

s kokainom po zahodni poti, pa tudi njihove izkušnje pri spopadanju s trgovanjem s heroinom 

po vzhodni poti.

4. Upoštevali bomo razmere in potrebe v državah izvora in tranzita ter delovali v partnerstvu z 

njimi. K sodelovanju bomo pritegnili glavne partnerske države EU izven EU, pa tudi UNODC 

in Interpol. Tako bomo te elemente upoštevali tudi pri oblikovanju evropskih politik do teh 

različnih tretjih držav. To sodelovanje bi moralo biti skladno in v sinergiji z zunanjo in 

širitveno politiko in strukturami EU.
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5. Na začetku so naši ukrepi usmerjeni proti kokainu in heroinu. Druge vrste drog (sintetične 

droge, indijska konoplja) bodo obravnavane v prihodnjih pobudah. Leta 2011 bomo skupaj s 

Komisijo začeli izvajati primerljivo pobudo o sintetičnih drogah za oblikovanje skupnega 

pristopa najbolj prizadetih držav, zlasti pri izmenjavi informacij in posebnem usposabljanju, s 

katerim bi preprečevali preusmerjanje kemičnih predhodnih sestavin ter poglobili regionalno 

sodelovanje med državami članicami in partnerstvo z ustreznimi tretjimi državami. 

Predvidena je tudi podobna pobuda v zvezi z indijsko konopljo.

6. Odločili smo, da bomo ta usmerjeni ukrep združili z dvema skupnima dejavnostma. Preučili 

in po potrebi izboljšali bomo nepogrešljive instrumente, ki so v Uniji na voljo, da za boj proti 

preprodajalcem izkoristimo sredstva, ki so jih pridobili s kaznivimi dejanji. Podpiramo tudi 

razvoj primerljivih instrumentov v tretjih državah.

7. Odločno se bomo borili proti trgovanju s prepovedanimi drogami, da bi tako zadali hud 

udarec kriminalnim združbam, ki predstavljajo veliko nevarnost za našo civilno družbo ter za 

družbo držav izvora in tranzita, saj so zelo raznolike, nagnjene k uporabi nasilja, imajo na 

voljo sredstva ter so nadnacionalne.

8. Države članice spodbujamo, naj tesno sodelujejo pri krepitvi nadzora na zunanjih mejah in 

tako preprečijo prodajo prepovedanih drog v EU.

*    *    *
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Evropski pakt zato temelji na treh glavnih zavezah:

I – Prekinitev kokainskih poti

· Regionalni centri za izmenjavo informacij v Akri (Gana) in Dakarju (Senegal) v Zahodni 

Afriki postanejo poseben instrument v boju proti trgovanju s kokainom v sklopu skupnega 

ukrepanja evropskih držav in institucij EU na atlantski obali in v Sredozemlju. V zvezi s tem:

- se povečajo njihovi viri in zmogljivost za skupno delo (ciljni datum: september 2010);

- so med njihove naloge uvrščeni izmenjava obveščevalnih podatkov med partnerji, 

strokovno svetovanje za izboljšanje učinkovitosti lokalnih preiskav ter podpiranje 

politik pomoči in sodelovanja s tranzitnimi državami v Zahodni Afriki (ciljni datum: od 

septembra 2010 naprej);

- so centri za izmenjavo informacij povezani med seboj, pa tudi s Pomorskim analitičnim 

in operacijskim centrom za narkotike (MAOC-N) ter Centrom za usklajevanje boja proti 

drogam (CECLAD-N) prek varne mreže IKT, ki jo vzpostavi Europol pod vodstvom 

držav članic (ciljni datum: januar 2011);

- orodje Europola za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA) države članice 

uporabljajo v regionalnih centrih v obliki terminala SIENA (ciljni datum: od septembra 

2011 naprej);

- se Europol zaradi izboljšanja pretoka informacij v veljavnem pravnem okviru poveže z 

regionalnimi centri (rok: 2010–2011).

Te pobude se bodo izvajale ob upoštevanju skorajšnjih ocen regionalnih centrov za izmenjavo 

informacij.
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· Europol sodelujočim državam članicam v regionalnih centrih nudi različne oblike analitične 

podpore:

- na podlagi prve ocene ogroženosti zaradi organiziranega kriminala – Zahodna Afrika 

(OCTA-WA), ki bo po potrebi posodobljena, so na voljo strateške analize, ki so zajete v 

OCTA in bodo nato dopolnjene s po meri pripravljenimi "opozorili o grožnjah" (OC-

SCAN) (ciljni datum: september 2010);

- hkrati se zagotovi operativna analiza z uporabo specifičnih "ciljnih skupin" v sklopu 

obstoječih analitičnih datotek, kakršna je AWF COLA (ciljni datum: januar 2011).

· Skrbno se preuči možnost, da bi z izmenjavo informacij med Europolom in misijami EVOP v 

Zahodni Afriki (zlasti EUSSR Guinea Bissau) podprli krepitev zmogljivosti lokalnih organov.

· Boj proti prepovedanim drogam ima še naprej pomembno vlogo v zunanjih odnosih med 

Evropsko unijo in ključnimi državami:

- popolnoma v skladu in sinergiji z drugimi zunanjimi politikami EU se poglobijo 

partnerstva z državami izvora (Južna in Srednja Amerika) in tranzitnimi državami 

(Zahodna Afrika) ter glavnimi partnerji EU (zlasti z Združenimi državami), poleg tega 

pa se razvije njihov operativni vidik (ciljni datum: 2010–2012);

- v okviru veljavnih pravnih okvirov se vzpostavijo redni stiki z ustreznimi 

mednarodnimi strukturami za izmenjavo informacij, kot je JIATF v Key Westu (ciljni 

datum: od septembra 2010 naprej). 
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· V duhu regionalnih partnerstev in skupnih prizadevanj se okrepi in usklajuje tehnična pomoč 

državam izvora (Latinska Amerika in Karibi) in tranzitnim državam (Zahodna Afrika).

V tej zvezi se kot referenčni okvir uporabljata strateško in usklajeno ukrepanje za izboljšanje 

sodelovanja na področju boja proti organiziranemu kriminalu iz Zahodne Afrike, ki ga 

obravnava dokument o ukrepanju, ki ga je Svet sprejel 22. in 23. aprila 2010, ter mehanizem 

EU in Latinske Amerike in Karibov za usklajevanje in sodelovanje na področju drog:

- sodelovanje držav članic EU in Komisije pri usposabljanju za boj proti nezakonitemu 

trgovanju s prepovedanimi drogami se uskladi, da ne bi prihajalo do podvajanj in da se 

zapolnijo morebitne vrzeli (ciljni datum: uvedeno leta 2011);

- v ta namen se skupaj s Komisijo in skladno s sklepi, ki jih je Svet sprejel 

30. novembra 2009, vzpostavi prožen posvetovalni ad hoc mehanizem za usklajevanje 

dejavnosti tehnične pomoči, namenjene Zahodni Afriki (ciljni datum: 2011). Pri tem je 

treba v celoti spoštovati pravila in postopke finančnih instrumentov EU;

- dejavnosti tehnične pomoči ustrezajo potrebam in prednostnim nalogam, ki so jih 

države regije določile v okviru regionalnega akcijskega načrta, ki ga je sprejel 

ECOWAS in podprla Komisija, izvaja pa ga tudi UNODC (ciljni datum: od 

septembra 2010 naprej).

· V sodelovanju s Komisijo se izboljšajo prizadevanja za preprečevanje preusmerjanja 

predhodnih sestavin v proizvodnjo prepovedanih drog.
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· Izboljšajo se strokovno znanje in zmogljivosti virov v smislu obveščanja ter vodenja operacij 

prestrezanja na morju in posredovanja v zraku:

- sestavi se seznam virov in financiranja, ki jih uporabljajo države članice in EU, in se 

redno posodablja (ciljni datum: druga polovica leta 2010);

- z zadevnimi tretjimi državami v regijah in nekaterimi "državami zastave" se skušajo 

doseči dogovori za poenostavitev postopkov vkrcanja, kot je določeno v Konvenciji 

Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988 

(ciljni datum: 2011–2012);

- pripravijo se skupne operacije na kopnem, morju, rekah in v zraku (ciljni datum: od 

septembra 2010 naprej; število operacij odvisno od potreb).

II - Prekinitev heroinskih poti

· Države članice, ki so izpostavljene trgovanju s heroinom, sprejmejo skupen pristop, pri 

katerem je upoštevana izjemna raznolikost teh poti in udeleženih partnerjev. Ta skupni pristop 

temelji predvsem na mreži uradnikov za zvezo držav članic in delegacijah EU na Balkanu in v 

drugih tranzitnih regijah, z nadgradnjo sedanjih prizadevanj držav članic in EU:

- zmogljivost in umestnost obstoječe mreže se ocenjuje glede na operativne potrebe 

(ciljni datum: 2011);

- mreža se po potrebi utrdi, tako da se v zadevne tretje države napotijo dodatni uradniki 

za zvezo držav članic (ciljni datum: prva polovica leta 2012);

- močno se spodbuja izmenjava informacij med uradniki za zvezo držav članic EU, 

rezultati pa se po potrebi izmenjujejo na ravni pristojnih organov kazenskega pregona 

(ciljni datum: od septembra 2010 naprej, v celoti pa začne učinkovati januarja 2011);
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- pri tem pristopu po potrebi sodelujejo obstoječi organi za regionalno sodelovanje na 

področju kazenskega pregona, kot sta SECI/SELEC v Bukarešti in CARICC v Almatyju 

v Kazahstanu (ciljni datum: začetek v septembru 2010).

· Čim bolj se poglobi operativno sodelovanje s tretjimi državami, izpostavljenimi trgovanju s 

heroinom na balkanski in črnomorski poti, ter sodelovanje s sosednjimi državami iz Vzhodne 

Evrope:

- države na balkanski poti v okviru veljavnega pravnega okvira po potrebi sodelujejo pri 

projektih pod vodstvom Europola in vzdrževanju njegovih analitičnih delovnih datotek 

(ciljni datum: začetek v septembru 2010);

- v ustreznih primerih in v sodelovanju z zadevnimi tretjimi državami se izvedejo 

nadzorovane pošiljke in uporabijo tajni agenti (ciljni datum: začetek v letu 2011);

- v sodelovanju z zadevnimi tretjimi državami se po potrebi uporabijo posebne tehnike za 

nadzor heroinskih poti (ciljni datum: 2011–2012);

- če je to mogoče in potrebno, se z zadevnimi tretjimi državami izvedejo skupne 

preiskave, po potrebi v okviru dvostranskega sodelovanja s temi državami (ciljni datum: 

2011–2012);

- Evropska unija izvaja pobude za večjo izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj med 

državami članicami in zadevnimi državami na Balkanu (ciljni datum: od druge polovice 

leta 2010 naprej).
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· Popolnoma v skladu in sinergiji z zunanjo in širitveno politiko se vzpostavijo partnerstva z 

nekaterimi tretjimi državami, katerih sodelovanje se zdi ključno, zlasti s tistimi državami, ki 

lahko pomembno vplivajo na trgovino z drogami pri izvoru (ciljni datum: 2011–2012).

· Treba je bolje usklajevati dejavnosti tehničnega sodelovanja držav članic in Komisije s 

tretjimi državami, izpostavljenimi trgovanju s heroinom na Balkanu, da ne bi prihajalo do 

podvajanj in da bi porazdelili določene naložbe, o katerih se dogovorijo države članice; pri 

tem bi bilo treba v celoti spoštovati finančne instrumente, predpise in postopke EU:

- skupaj s Komisijo se vzpostavi prožen posvetovalni ad hoc mehanizem za usklajevanje 

tehnične pomoči, namenjene zadevnim tretjim državam (ciljni datum: september 2010); 

Pri tem je treba v celoti spoštovati pravila in postopke finančnih instrumentov EU;

- ob upoštevanju te možnosti se pripravi razpored dejavnosti sodelovanja pod vodstvom 

Komisije in držav članic, ki se razpošlje zadevnim državam članicam in analizira, da bi 

Evropska unija izboljšala svojo splošno ponudbo za sodelovanje (ciljni datum: 2011; 

redno se posodablja);

- rezultati tekočih evropskih projektov se ocenijo, evropske projekte pa bi bilo treba po 

potrebi podpirati in nadaljevati (ciljni datum: prva polovica leta 2011; redno se 

posodablja).
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· V okviru veljavnega pravnega okvira se po potrebi okrepi vloga Europola v regiji:

- za okrepitev sodelovanja med Europolom in centrom SELEC/SECI v Bukarešti da 

lahko Europol na razpolago svoje zmogljivosti za analizo in na sedež centra 

SECI/SELEC napoti svoje predstavnike (ciljni datum: september 2010);

- Europol zadevnim državam članicam, vključno z mrežo uradnikov za zvezo, centrom 

SECI/SELEC in CARICC, zagotavlja analitično podporo na podlagi OCTA in v obliki 

po meri pripravljenih "opozoril o grožnjah" (OC-SCAN) (ciljni datum: 

september 2010);

- Europol zadevnim državam članicam, vključno z mrežo uradnikov za zvezo, centrom 

SECI/SELEC in CAIRCC, daje na razpolago operativne analize z uporabo specifičnih 

"ciljnih skupin" v sklopu obstoječih analitičnih delovnih datotek, npr. HEROIN AWF 

(ciljni datum: začetek v januarju 2011);

- izboljša se izmenjava informacij med Europolom in misijami v sklopu skupne varnostne 

in obrambne politike (EUPM in EULEX Kosovo) (ciljni datum: začetek v letu 2011);

- orodje Europola za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA) države članice 

uporabljajo v regionalnih centrih v obliki terminala SIENA (ciljni datum: januar 2011).
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· Preprečevanje preusmerjanja kemičnih predhodnih sestavin je skupna prednostna naloga 

držav članic, ki so še posebej aktivne v boju proti heroinu:

- države članice se pozovejo, naj podprejo Komisijo pri njenih prizadevanjih za okrepitev 

nadzora in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti evropske zakonodaje o predhodnih 

sestavinah, in sicer s poročilom o oceni zadevne zakonodaje ES o predhodnih 

sestavinah (ciljni datum: konec leta 2011);

- v sodelovanju s Komisijo se izboljšajo prizadevanja za preprečevanje preusmerjanja 

predhodnih sestavin v proizvodnjo prepovedanih drog;

- v okviru projektov COHESION in PRISM se nadaljujejo posebni ukrepi spremljanja 

(ciljni datum: 2010–2011);

- tekoči evropski projekti, npr. program EU ISEC, se podpirajo in nadaljujejo (ciljni 

datum: 2012).

· Ponovno poudarjamo pomen učinkovitega boja proti trgovanju s prepovedanimi drogami v 

sodelovanju z državami članicami EU, pa tudi v okviru širitvene politike EU.

III – Boj proti premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem

· V Evropski uniji se izboljšajo instrumenti, ki omogočajo identifikacijo premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim dejanjem, pri čemer se upoštevajo ocenjevanja, ki so v teku:

- države članice v skladu s Sklepom 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 in ob 

upoštevanju smernic o najboljši praksi na področju odvzema premoženjske koristi, ki jih 

je pripravila Projektna skupina za finančno ukrepanje, še naprej sprejemajo ukrepe, s 

katerimi bodo njihove agencije za odvzem sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, 

čimprej postale operativne, in jim zagotovijo materialna sredstva (ciljni datum: 

najpozneje konec leta 2010);
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- države članice sprejmejo potrebne ukrepe za določitev učinkovitih sredstev za 

identifikacijo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (ciljni datum: od 

septembra 2010 naprej);

- v okviru Europola se poglobi sodelovanje preiskovalnih enot za področje pranja denarja 

in drugih policijskih služb držav članic, ki delujejo na področju pranja denarja, ter 

preuči dodana vrednost posebne neuradne mreže (ciljni datum: konec leta 2010);

- Europolov informacijski sistem (IS) in analitične delovne datoteke (npr. SUSTRANS) 

bi bilo treba uporabljati za obdelavo podatkov in obveščevalnih podatkov, ki se 

nanašajo zlasti na nezakonite finančne kroge, ki se ukvarjajo s pranjem denarja in so 

povezani s trgovanjem s prepovedanimi drogami, in na identifikacijo sredstev, 

pridobljenih s kaznivimi dejanji (ciljni datum: prva polovica leta 2011).

· Eurojust na zahtevo držav članic pomaga poenostaviti izvrševanje sklepov o zasegu ali 

zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v EU, kadar koli je takšna 

pomoč koristna.

· EU bi morala razmisliti o zagotavljanju tehnične pomoči tretjim državam, ki so pripravljene 

razviti instrumente za identifikacijo in zaseg/zaplembo ter sprejeti potrebno zakonodajo za 

njihovo učinkovitost. Pri tem se bodo upoštevale obstoječe mednarodne pobude (npr. pobuda 

STAR UNODC/Svetovne banke).

· Države članice se spodbuja, da v čim večji meri in ob polnem upoštevanju proračunskih 

pristojnosti držav članic, kadar koli je to ustrezno, zasežena/zaplenjena in z drugimi 

podobnimi ukrepi v skladu z nacionalno zakonodajo pridobljena sredstva, ustvarjena s 

trgovanjem s prepovedanimi drogami, uporabijo za učinkovitejši boj proti drogam:

- opredelijo se skupni cilji, ki jih morajo v EU izpolniti države članice (ciljni 

datum: 2011).
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Svet PNZ na podlagi priporočil odbora COSI redno preverja izvajanje tega pakta. Med prihodnjimi 

predsedovanji bodo navedenemu paktu dodani dopolnilni ukrepi v zvezi z drugimi drogami.

________________________


