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5. Βάσει της ανάλυσης της Επιτροπής και στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις, ΤΟΝΙZΕΙ ότι πρέπει να αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο:
— να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά καθώς και ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο συνθηκών για τις υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις, προκειµένου να βελτιωθεί ο ανταγωνισµός, να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της αγοράς και να
αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις του παγκόσµιου ανταγωνισµού·
— να προαχθεί η συνεχής µάθηση και η βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναµικού και να ενθαρρυνθεί η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρηµατικές διαδικασίες, προκειµένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα·
— να βελτιωθεί η κατανόηση της διασύνδεσης µεταξύ υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και άλλων τοµέων της
οικονοµίας, ιδίως των κατασκευαστικών βιοµηχανιών και του δηµοσίου τοµέα·
— να βελτιωθούν οι στατιστικές πληροφορίες: οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη οικονοµική
σηµασία για την ΕΕ. Η βελτίωση των δεδοµένων και της οικονοµικής ανάλυσης αποτελούν βασικά µέσα για
την απόκτηση καλύτερων γνώσεων και τον καθορισµό επιλογών για τη χάραξη πολιτικών. Η βελτίωση των
στατιστικών πληροφοριών θα πρέπει να επιτευχθεί µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του συνολικού διοικητικού φόρτου·
— να ενθαρρυνθούν η έρευνα και ανάπτυξη και η µη τεχνολογική καινοτοµία, η καθιέρωση εθελοντικών
προτύπων για τα προϊόντα των υπηρεσιών και η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
στις περιφερειακές και τοπικές αγορές·
6. ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην ανάπτυξη ενός σωστά στοχοθετηµένου Σχεδίου ∆ράσης για τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις καθώς και του σχετικού συνοδευτικού χρονοδιαγράµµατος και ΧΑΙΡΕΤΙZΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής
να τα υποβάλει νωρίς το 2005, ώστε να συµπληρωθούν τα µέτρα που περιλαµβάνονται στην προτεινόµενη
οδηγία πλαίσιο σχετικά µε τις υπηρεσίες.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη δειγµατοληψία κατασχεθέντων ναρκωτικών
(2004/C 86/04)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιµώντας ότι:

Έχοντας υπόψη:

(1) Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βαθµιαία δηµιουργία ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.

Την Ενιαία Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών περί Ναρκωτικών του
1961, που τροποποιήθηκε από το τροποποιητικό πρωτόκολλο του
1972,
Τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών περί ψυχοτρόπων ουσιών του
1971,
Τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών του 1988,
Το Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά
2000-2004, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Φέιρα, τον Ιούνιο του 2000,
Την απόφαση του Συµβουλίου 2001/419/∆ΕΥ της 28ης Μαΐου
2001 σχετικά µε τη διαβίβαση δειγµάτων ελεγχοµένων ουσιών (1),

(2) Στον εν λόγω χώρο, µεγάλη σηµασία έχει η συνολική και
αποτελεσµατική καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, περιλαµβανοµένης της εγκληµατικότητας που σχετίζεται µε την οργανωµένη παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών.
(3) Ως «ναρκωτικά φάρµακα» και «ψυχότροπες ουσίες» νοούνται οι
ουσίες που περιλαµβάνονται στους καταλόγους των αντιστοίχων Συµβάσεων των Ηνωµένων Εθνών, και κάθε ουσία που
υπάγεται σε µέτρα ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 97/396/∆ΕΥ της 16ης Ιουνίου 1997
σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση
των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών (2).

Τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία ναρκωτικών τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Εγκληµατολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) τον Νοέµβριο του 2003,

(4) Η συγκέντρωση, η αναλυτική εξέταση και η διάδοση αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων για το φαινόµενο
των ναρκωτικών θα πρέπει να διασφαλιστεί σύµφωνα µε το
Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά.

(1) ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1.
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(5) Με το Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά εκτιµάται ότι τα κράτη µέλη, µέσω των εγκληµατολογικών
τους εργαστηρίων, θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά µε τις αναλύσεις των δειγµάτων που λαµβάνονται
κατά τις κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών.
(6) Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατευθυντήριες γραµµές ως προς τη δειγµατοληψία.
(7) Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµες και να µην επιβάλλουν στα εργαστήρια υπερβολικό
φόρτο εργασίας, συνεπαγόµενο απαράδεκτη καθυστέρηση για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
(8) Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει να στοχεύουν
επίσης στην προστασία των διαβιβαζόµενων δειγµάτων καθ' όλα
τα στάδια της φύλαξής τους, προκειµένου να διασφαλίζεται,
στο µέτρο του δυνατού, το παραδεκτό τους ως αποδεικτικών
στοιχείων κατά τη δίωξη εγκληµάτων που έχουν σχέση µε τα
ναρκωτικά.
(9) Η εφαρµογή κατευθυντηρίων γραµµών για τα θέµατα αυτά θα
συνέβαλε στη βελτίωση των δικαστικών αποφάσεων και θα
διευκόλυνε επίσης το έργο των λειτουργών που ασχολούνται
µε την καταπολέµηση των ναρκωτικών σε οποιοδήποτε επίπεδο,
ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη,

κατά τη φάση δειγµατοληψίας κατασχεθέντων ναρκωτικών για
λόγους ανάλυσης:
1. να καθιερώσουν, όπου αυτό δεν συµβαίνει ήδη, σύστηµα δειγµατοληψίας σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, και να
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εφαρµόζουν τις κατευθυντήριες γραµµές αυτές, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας ενδέχεται
να ενδιαφέρουν άλλα κράτη µέλη,
2. να θεωρούν τις κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Εγκληµατολογικών Ινστιτούτων του Νοεµβρίου 2003,
σχετικά µε την αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία ναρκωτικών,
ως ορθή βάση εγγύησης της διαδικασίας δειγµατοληψίας,
3. να θεωρούν ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δειγµατοληψία σε σοβαρές διεθνείς υποθέσεις είναι
α) λεπτοµερής έκθεση (περιγραφή των δειγµάτων, αριθµοί των
δειγµάτων, βάρος, συσκευασία, προέλευση, εξωτερικά χαρακτηριστικά, εµφάνιση, φωτογραφίες κτλ.) σχετικά µε την
κατάσχεση από τις αρχές επιβολής του νόµου, για τους
πραγµατογνώµονες και το δικαστήριο,
β) τεχνική δειγµατοληψίας βασιζόµενη στις υπεργεωµετρικές
µεθόδους ή µεθόδους Bayes, επίπεδο αξιοπιστίας 95 % και
επίπεδο αναλογίας 50 % (τουλάχιστον το ήµισυ των δειγµάτων) ή στη µέθοδο που συνιστά ο Οργανισµός Ηνωµένων
Εθνών.
4. να θεωρούν ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δειγµατοληψία που ισχύουν σε ένα κράτος µέλος µπορούν να ληφθούν
υπόψη από άλλα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
5. να θεσπίσουν τα κατάλληλα µέτρα που θα διασφαλίζουν τη
φύλαξη κατά τη διαβίβαση των δειγµάτων καθ' όλα τα στάδιά
της.

