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OVEREENKOMST
tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrĳk Noorwegen betreffende de deelneming van
Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving
DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTĲEN,

Zich bewust dat internationale samenwerking noodzakelĳk is
om de dreiging die drugs en drugsverslaving vormen voor de
maatschappĳ, te bestrĳden;
Wĳzend op de zeer nauwe culturele, commerciële, maatschappelĳke en geschiedkundige banden tussen de Europese Unie en
Noorwegen, en in het bĳzonder op de economische, politieke
en juridische banden die door de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte tot stand zĳn gekomen;
Overwegende dat de Europese Gemeenschap bĳ Besluit 90/
611/EEG (1) het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
hierna „het Verdrag van Wenen” genoemd, heeft gesloten en
een bevoegdheidsverklaring uit hoofde van artikel 27 (2)
daarvan heeft afgelegd; dat Noorwegen het Verdrag van Wenen
op 14 november 1994 heeft geratificeerd;
Overwegende dat de Europese Gemeenschap bĳ Verordening
(EEG) nr. 302/93 (3), hierna „de verordening” genoemd, het
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving,
hierna „het Centrum” genoemd, heeft opgericht;
Overwegende dat:

2.
Noorwegen licht het Centrum binnen 28 dagen na de
inwerkingtreding van deze overeenkomst in over de belangrĳkste elementen waaruit zĳn nationale informatienet bestaat,
met inbegrip van het nationale waarnemingscentrum, en geeft
daarbĳ aan welke andere gespecialiseerde instellingen een
nuttige bĳdrage tot de werkzaamheden van het Centrum
zouden kunnen leveren.
3.
Bĳ een met eenparigheid van stemmen genomen besluit
van de leden van de Raad van bestuur wordt in Noorwegen een
gespecialiseerd centrum als nationaal contactpunt aangewezen.
Artikel 3
Raad van bestuur
De Raad van bestuur van het Centrum nodigt een vertegenwoordiger van Noorwegen uit aan zĳn vergaderingen deel te
nemen. Deze vertegenwoordiger neemt volledig aan de vergaderingen deel, maar heeft geen stemrecht. Bĳ wĳze van uitzondering kan de Raad van bestuur echter uitsluitend de vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese Commissie
bĳeenroepen om te vergaderen over onderwerpen die in het
bĳzonder voor de Gemeenschap en haar lidstaten van belang
zĳn.

(1)

Artikel 13 van de verordening bepaalt dat het Centrum
open staat voor deelneming door derde landen die het
belang van de Gemeenschap en van haar lidstaten delen.
Noorwegen heeft een verzoek tot deelneming ingediend.

De Raad van bestuur zal in een vergadering met de vertegenwoordigers van Noorwegen nadere regelingen met betrekking
tot de deelneming van Noorwegen aan de werkzaamheden van
het Centrum vaststellen.

(2)

Noorwegen deelt de voor het Centrum gestelde doelstellingen.

Artikel 4

(3)

Noorwegen onderschrĳft de taakomschrĳving, de werkmethode en de prioritaire arbeidsgebieden van het
Centrum zoals deze in de verordening zĳn beschreven.

(4)

In Noorwegen bestaat een instelling die met het Europese Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving kan worden verbonden,

Wetenschappelĳk Comité
De Raad van bestuur van het Centrum nodigt een vertegenwoordiger van Noorwegen uit zonder stemrecht volledig aan
de vergaderingen van het Wetenschappelĳk Comité deel te
nemen.
Artikel 5

HEBBEN BESLOTEN DE VOLGENDE OVEREENKOMST TE SLUITEN:

Begroting

Noorwegen neemt volledig deel aan de werkzaamheden van
het Centrum, volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

Noorwegen betaalt het Centrum een bedrag dat gelĳk is aan
5,5 % van de subsidie van de Europese Unie, de subsidie aan de
nationale contactpunten van het Reitox-netwerk niet inbegrepen.

Artikel 2

Artikel 6

Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox)

Bescherming en vertrouwelĳkheid van de gegevens

Artikel 1

1.
Noorwegen wordt aangesloten op het Europese Netwerk
voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox).
(1) PB L 326 van 24.11.1990, blz. 56.
(2) PB L 326 van 24.11.1990, blz. 57.
(3) PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1.

1.
Voorzover het Waarnemingscentrum uit hoofde van deze
overeenkomst en overeenkomstig het nationale recht persoonsgegevens, aan de hand waarvan de identificatie van natuurlĳke
personen niet mogelĳk is, aan de Noorse autoriteiten verstrekt,
is het gebruik van deze gegevens alleen toegestaan voor het
vermelde doel en onder de voorwaarden die de instantie die
deze gegevens verstrekt, heeft gesteld.
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2.
De door het Waarnemingscentrum aan de Noorse autoriteiten verstrekte gegevens over drugs en drugsverslaving mogen
worden gepubliceerd onder voorbehoud van naleving van de
communautaire en Noorse bepalingen betreffende de verspreiding en de vertrouwelĳkheid van informatie. Persoonsgegevens
mogen niet worden gepubliceerd of voor het publiek toegankelĳk worden gemaakt.
3.
De in Noorwegen aangewezen gespecialiseerde centra zĳn
niet verplicht krachtens de Noorse wetgeving als vertrouwelĳk
aangemerkte informatie te verstrekken.
4.
Met betrekking tot de gegevens die de Noorse autoriteiten
het Centrum hebben verstrekt, gelden voor het Centrum de in
artikel 6 van de verordening vastgelegde regels.
Artikel 7
Rechtsstatus
Het Centrum bezit rechtspersoonlĳkheid naar Noors recht en
geniet de ruimste rechtsbevoegdheid die naar Noors recht aan
rechtspersonen wordt toegekend.
Artikel 8
Aansprakelĳkheid
De aansprakelĳkheid van het Centrum wordt beheerst door de
in artikel 16 van de verordening neergelegde regels.
Artikel 9
Hof van Justitie
Noorwegen erkent de in artikel 17 van de verordening vastgelegde bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen ten aanzien van het Centrum.
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Artikel 10
Voorrechten

Noorwegen kent het Centrum voorrechten en immuniteiten toe
die overeenkomen met die welke in het Protocol betreffende de
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen zĳn vervat.
Artikel 11
Personeelsstatuut
In afwĳking van artikel 12, lid 2, onder a), van de Regeling
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de
Europese Gemeenschappen, kunnen Noorse onderdanen die
over hun volledige burgerrechten beschikken, op grond van
een contract door de directeur van het Centrum in dienst
worden genomen.
Artikel 12
Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand volgende op de datum van ontvangst van de
laatste diplomatieke nota ter bevestiging dat de desbetreffende
overeenkomstsluitende partĳ aan de rechtsvoorschriften inzake
de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft voldaan.
Artikel 3
Geldigheid en beëindiging
1.
Deze overeenkomst wordt voor een onbepaalde tĳdsduur
gesloten.
2.
Elk van de overeenkomstsluitende partĳen kan deze overeenkomst door middel van een schriftelĳke kennisgeving aan
de andere partĳ opzeggen. De overeenkomst vervalt twaalf
maanden na de datum van deze kennisgeving.

