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To,	 że	 narkotyki	 są	 problemem	 i	 to	 problemem	 
o	zasięgu	globalnym	jest	ewidentnym	truizmem.	Dlatego	
też	ciekawsze	od	przypominania	tego	faktu	jest	przyjrze-
nie	 się	 niektórym	 danym.	 Co	 godzinę,	 w	 wyniku	
przedawkowania	 narkotyków	 umiera	 jeden	 obywatel	
Unii Europejskiej. Rocznie jest to nawet ponad 8 500 
osób.	Po	raz	pierwszy	od	lat	obserwuje	się	także	wzrost	
liczby	przypadków	śmiertelnych.	Na	każdego	zmarłego	
przypada	20-25	osób,	które	wprawdzie	przeżyły	przedaw-
kowanie,	ale	często	pozostają	 im	poważne,	chroniczne	
dolegliwości	zdrowotne1. Narkotyki to jednak nie tylko 
jedno	z	największych	zagrożeń	dla	rozwoju	społeczeń-
stwa,	ale	też	jedna	z	najbardziej	dochodowych	dziedzin	
przestępczej	działalności.	Produkcja	i	obrót	narkotykami	
pod	 względem	 uzyskiwanych	 zysków	 znajduje	 się	 na	
drugim	miejscu	 po	 handlu	 bronią,	 a	 przed	 najbardziej	
dochodowym,	legalnym	biznesem,	jakim	jest	produkcja	
samochodów.

Szeroko	rozumianą	przestępczość	narkotykową,	w	tym	
handel	narkotykami,	charakteryzuje	wiele	specyficznych	
cech	odróżniających	 ją	 od	 innych	 form	przestępczości	
zorganizowanej.	Determinuje	to	m.in.	sposób	działania	
służb	policyjnych.	Trzeba	bowiem	zaznaczyć,	że	prze-
stępczość	 narkotykowa	 jest	 przestępczością	 pierwotną,	
tzn.	 taką,	 która	 determinuje	 inne	 dalsze	 zachowania	
przestępcze,	 jak	 np.	 legalizacja	 środków	 finansowych	
pochodzących	z	przestępstwa,	nielegalne	posiadanie	broni	
czy	 finansowanie	 innych	 zachowań	 przestępczych.	 
W	konsekwencji	sama	przestępczość	narkotykowa	wymu-
sza	 na	 służbach	 policyjnych	 zastosowanie	 nowego	
(aktywnego)	podejścia	do	jej	zwalczania.	Typowe	dzia-
łania	policyjne	prowadzone	są	z	reguły	jako	reakcja	na	
zgłoszenie	 popełnienia	 czynu	 przestępczego.	 W	 przy-
padku	zwalczania	przestępczości	narkotykowej	interak-
cja	 taka	 właściwie	 nie	 istnieje.	 Brak	 jest	 tutaj	 osób	
poszkodowanych,	a	obie	 strony	 „relacji”,	w	przypadku	
handlu	 narkotykami,	 są	 zainteresowane	 utrzymaniem	
zdarzenia w tajemnicy. Tym samym funkcjonariusze 
służb	antynarkotykowych	muszą	działać	wyprzedzająco	
–	nie	mogą	bowiem	czekać	na	zgłoszenie.	

Kolejną	 charakterystyczną	 cechą	 jest	 ścisły	 związek	
–	 o	 wiele	 większy	 niż	 w	 przypadku	 innych	 rodzajów	
przestępczości	–	między	walką	z	przestępczością,	a	sze-
roko	rozumianą	prewencją.	Pociąga	to	za	sobą	koniecz-

ność	 podejmowania	 zintensyfikowanych	 działań	 ukie-
runkowanych	na	 ograniczanie	 zagrożenia	 ze	 strony	 tej	
przestępczości.	Ponadto,	o	czym	już	wcześniej	pośred-
nio	 wspomniano,	 przestępczość	 narkotykowa	 jest	 czę-
ścią	działalności	zorganizowanych	grup	przestępczych,	
przynoszącą	największe	zyski.	Zyski	 te	często	przezna-
czane	są	na	rozwijanie	struktur	przestępczych	oraz	anga-
żowanie	 się	 w	 nowe	 przedsięwzięcia	 przestępcze.	 
W	tym	kontekście	niezmiernie	istotne	są	zatem	działania	
służb	policyjnych	ukierunkowane	na	ustalanie	majątku	 
i	odzyskiwanie	mienia	zdobytego	w	wyniku	działalności	
przestępczej.

Autorzy,	bezpośrednio	zaangażowani	w	proces	prze-
wodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej (RUE)  
w	obszarze	narkotyków	–	zdecydowali	się	na	dokonanie	
bilansu	 osiągnięć	 „polskich”	 sześciu	 miesięcy.	 Proble-
matyka narkotykowa sensu largo	stanowiła	bowiem	jeden	
z	najważniejszych	priorytetów	sektorowych	w	przestrze-
ni	wolności,	bezpieczeństwa	i	sprawiedliwości	(PWBiS),	
opracowanych	 przez	 administrację	 rządową	 w	 okresie	
poprzedzającym	 prezydencję.	 Autorzy,	 mając	 świado-
mość	ograniczeń	wynikających	z	formy	artykułu,	posta-
nowili	omówić	najważniejsze	osiągnięcia	polskiej	prezy-
dencji	w	zakresie	problematyki	przestępczości	narkoty-
kowej,	a	także	dokonać	ich	krytycznej	oceny.	

Problem narkotyków syntetycznych w UE  
w programie polskiej prezydencji

W	 trakcie	 programowania	 prac	 przed	polską	 prezy-
dencją,	zagadnienia	problematyki	przestrzeni	wolności,	
bezpieczeństwa	 i	 sprawiedliwości	 nie	 stanowiły	wyod-
rębnionego,	strategicznego	celu,	choć	w	pewnym	stop-
niu	wpisywały	się	w	priorytet	ogólny	Bezpieczna Europa 
– żywność, energia, obronność2.	Większość	 inicjatyw,	
które	Polska	postanowiła	zrealizować	w	drugiej	połowie	
2011	r.	w	ramach	PWBiS,	wyodrębniono	w	części	ope-
racyjnej programu prezydencji. Zatem zagadnienia doty-
czące	narkotyków	w	konsekwencji	ujęto	w	ramach	prio-
rytetów	przypisanych	MSWiA,	w	„podkategorii”	obejmu-
jącej	bezpieczeństwo wewnętrzne.	Zostało	w	niej	wyszcze-
gólnionych	kilka	głównych	tematów	z	zakresu	wdrażania	
programu	 sztokholmskiego	 w	 sferze	 bezpieczeństwa	
wewnętrznego	UE	 sensu largo.	Za	 jedno	z	najważniej-
szych	 zadań	 prezydencji	 uznano	 współpracę	 na	 rzecz	
zwalczania	przestępczości	narkotykowej,	szczególnie	tej	
na	bazie	narkotyków	syntetycznych.	Ważnym	zadaniem	
było	 nadanie	 nowego	 impulsu	 rozwojowi	 współpracy	
między	UE	 i	 państwami	 trzecimi	 z	 Europy	Wschodniej	 
w	zwalczaniu	przestępczości	narkotykowej,	współpracy	
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regionalnej	na	rzecz	zwalczania	tej	przestępczości	oraz	
dyskusji	na	temat	nowych	narkotyków	syntetycznych.	

Jak	widać,	przestępczość	narkotykowa,	a	w	szczegól-
ności	 jej	 charakterystyczna,	 dynamicznie	współcześnie	
rozwijająca	 się	 kategoria,	 tj.	 przestępczość	 powiązana	 
z	tzw.	narkotykami	syntetycznymi	(czy	też	nowymi	sub-
stancjami	 psychoaktywnymi),	 a	 także	 współpraca	 przy	
jej	zwalczaniu	okazały	się	być	zagadnieniem	kierunko-
wym.	To	był	główny	element,	z	którym	polska	prezyden-
cja	 chciała	 być	 identyfikowana	 w	 trakcie,	 ale	 przede	
wszystkim po okresie polskiego przewodnictwa. Decy-
dowało	o	 tym	kilka	 kluczowych	czynników.	Po	pierw-
sze,	 należy	uświadomić	 sobie,	 że	problem	narkotyków	
syntetycznych	 oraz	 prekursorów	 został	 uznany	 przez	
właściwe	 instytucje	 i	 organy	 UE	 (Komisja,	 EMCDDA,	
Europol)	oraz	inne	międzynarodowe	podmioty	odpowie-
dzialne	za	ograniczanie	podaży	i	popytu	narkotyków,	za	
jeden	z	aktualnych	priorytetów	w	zwalczaniu	światowe-
go,	 nielegalnego	 obrotu	 narkotykami.	 Po	 drugie,	 pro-
blem	 narkotyków	 syntetycznych	 ma	 wieloaspektowy	
charakter	 i	 rozciąga	 się	 na	 liczne	dziedziny	 życia	 spo-
łecznego,	a	jedynym	i	relatywnie	skutecznym	sposobem	
zmierzającym	do	ograniczenia	tego	typu	przestępczości	
jest	multidyscyplinarne	 podejście	 polegające	 na	wielo-
płaszczyznowej	współpracy	zarówno	na	poziomie	krajo-
wym,	 jak	 i	 międzynarodowym.	 Po	 trzecie,	 narkotyki	
syntetyczne	pozostają	obecnie	najbardziej	dochodowym	
źródłem	 przychodów	 zorganizowanych	 grup	 przestęp-
czych.	W	porównaniu	z	nielegalną	produkcją	i	dystrybu-
cją	innych	narkotyków	pozwalają	one	osiągnąć	najwięk-
sze	 zyski,	 przy	 relatywnie	 niewielkich	 nakładach	 wła-
snych.	Co	więcej,	w	procesie	produkcji	tych	narkotyków	
nie	 istnieją	 ograniczenia	 związane	 z	 pozyskiwaniem	
roślinnej	 bazy	 do	 ich	 produkcji.	 I	 wreszcie,	 co	 jest	 
w	 rzeczywistości	 konsekwencją	 powyższego,	 przestęp-
czość	 związana	 z	 narkotykami	 syntetycznymi,	 czy	 też	
same narkotyki syntetyczne per se	 są	 jedną	 z	najdyna-
miczniej	obecnie	rozwijających	się	„gałęzi”	nielegalnej	
działalności.	

Problem	 narkotyków	 syntetycznych	 jest	 niezwykle	
złożony,	 bowiem	 obejmuje	 nie	 tylko	 sfery	 związane	 z	
ich	 nielegalną	 produkcją	 i	 przemytem,	 ale	 również	
zagadnienia	wiążące	się	z:
1. prekursorami	–	substancjami	chemicznymi	służącym	

do	produkcji	narkotyków	syntetycznych,	
2. nowymi	 narkotykami	 syntetycznymi,	 tzw.	 dopala-

czami	–	substancjami	aktywnymi,	oddziaływującymi	
na	ośrodkowy	układ	nerwowy,	pozostającymi	poza	
kontrolą,	szczególnie	w	związku	ze	zmianą	kanałów	
dystrybucji.

Prekursory	 chemiczne,	 konieczne	do	produkcji	 nar-
kotyków	syntetycznych,	przemycane	są	do	UE	z	różnych	
regionów	świata.	Według	tzw.	raportu	OCTA	(Organised 
Crime Threat Assessment	–	Ocena	Zagrożenia	Przestęp-
czością	Zorganizowaną)	z	2011	r.,	prekursory	rozprowa-
dzane	 na	 terytorium	 UE	 w	 ilościach	 przemysłowych	
pochodziły	przede	wszystkim	z	terenów	byłego	Związku	
Radzieckiego	 oraz	 Bałkanów	 Zachodnich3. Narkotyki 

wyprodukowane	 na	 terytorium	 UE	 dystrybuowane	 są	
zarówno	w	państwach	członkowskich,	jak	i	przemycane	
do	państw	trzecich.	Ta	nielegalna	działalność	może	być	
skutecznie	zwalczana	jedynie	poprzez	wspólny	wysiłek	
wszystkich	 państw	 członkowskich,	 przy	 harmonijnej	
współpracy	z	partnerami	z	państw	trzecich	–	producen-
tów	prekursorów	oraz	z	państw	tranzytowych.	Mając	te	
czynniki	 na	 uwadze,	 polska	 prezydencja	 zdecydowała	
się	skupić	nie	tylko	na	problematyce	narkotyków	synte-
tycznych,	ale	też	doprowadzić	do	wymiernych	osiągnięć	
w tej dziedzinie.

Główne rezultaty polskiego przewodnictwa  
w Radzie UE

Podczas polskiego przewodnictwa problematyka nar-
kotykowa	 była	 przedmiotem	 prac	 tzw.	 horyzontalnej	
grupy	ds.	narkotyków	(Horisontal Drug Group – HDG),	
w	której	przewodnictwo	należało	nadal	do	prezydencji	
rotacyjnej. W imieniu Polski przewodnictwo w niej spra-
wowali	 przedstawiciele	 Centralnego	 Biura	 Śledczego	
Komendy	 Głównej	 Policji	 we	 współpracy	 z	 Krajowym	
Biurem	 ds.	 Narkomanii,	 Ministerstwem	 Spraw	 Zagra-
nicznych	 oraz	 Ministerstwem	 Spraw	 Wewnętrznych	 
i Administracji. W trakcie polskiej prezydencji przedmio-
tem	prac	grupy	HDG	były	zagadnienia	związane	z	popra-
wą	zwalczania	nielegalnej	 produkcji	 narkotyków,	 takie	
jak:
1. zwalczanie	nielegalnej	produkcji	narkotyków	synte-

tycznych,
2. tematyka	 związana	 z	 nowymi	 narkotykami	 synte-

tycznymi,	czyli	tzw.	dopalaczami,
3. promocja	wspólnych	działań	 szkoleniowych,	mają-

cych na celu wypracowanie jednolitego standardu 
postępowania	 instytucji	 ochrony	porządku	prawne-
go	 podczas	 likwidacji	 nielegalnych	 laboratoriów	
narkotyków	syntetycznych.

Niżej	omówiono	trzy	najważniejsze	osiągnięcia	pol-
skiej administracji na tym polu. 

Europejski pakt przeciwko narkotykom syntetycznym

Odpowiedź	 na	 tak	 wielopłaszczyznowe	 zagrożenie	
powinna	być	 równie	złożona	 i	 zróżnicowana.	Wyzwa-
nie	to	na	szczeblu	strategicznym	podjęto	w	tzw.	europej-
skim pakcie antynarkotykowym przeciwko narkotykom 
syntetycznym. Ten	 najważniejszy	 obecnie	 dokument	
polityczny	na	poziomie	unijnym,	 traktujący	o	zwalcza-
niu	zagrożeń	ze	strony	narkotyków	syntetycznych,	wska-
zuje	strategiczne	obszary	priorytetowych	działań	UE,	jej	
instytucji,	organów	i	państw	członkowskich	w	procesie	
przeciwdziałania	 zagrożeniom	 ze	 strony	 tych	 narkoty-
ków,	 a	 także	 konkretne	 cele.	 W	 pakcie	 wymienia	 się	
cztery podstawowe obszary i wskazuje konkretne cele/
działania	do	podjęcia	w	każdym	z	nich:
1) Zwalczanie	produkcji	narkotyków	syntetycznych
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 � wzmocnienie zwalczania nielegalnej produkcji nar-
kotyków	syntetycznych.

2) Zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami synte-
tycznymi i prekursorami

 � przerwanie	szlaków	przemytu	narkotyków	syntetycz-
nych,

 � wzmocnienie	kontroli	obrotu	prekursorami	(„wyciek”,	
przemyt),

 � wykrywanie	nowych	metod	przemytu	prekursorów.
3) Rozwiązanie	kwestii	nowych	narkotyków	syntetycz-

nych
 � nowe	 wspólne	 podejście	 do	 problemu	 dopalaczy	
jako	odpowiedź	na	zjawisko	wykorzystywania	nowych	
kanałów	dystrybucji	tzw.	„nowych	narkotyków	syn-
tetycznych”	(designer drugs).

4) Szkolenie	dla	organów	ścigania	w	zakresie	wykrywa-
nia,	rozpracowywania	i	likwidacji	nielegalnych	labo-
ratoriów

 � promocja	 wspólnych	 działań	 szkoleniowych	 mają-
cych na celu wypracowanie jednolitego standardu  
w	postępowania	 instytucji	ochrony	porządku	praw-
nego	 podczas	 likwidacji	 nielegalnych	 laboratoriów	
narkotyków	syntetycznych,

 � promocja	polskiej	inicjatywy,	tj.	nowo	utworzonego	
w	 Legionowie	 tzw.	 Międzynarodowego	 Centrum	

Szkoleniowego	do	Zwalczania	Nielegalnych	Labora-
toriów	Narkotykowych	(International Training Centre 
for Combating Clandestine Labolatories – ITCCCL).

A	 zatem	 to	 właśnie	 podczas	 polskiej	 prezydencji	
powstał	dokument	podejmujący	w	sposób	kompleksowy	
problem	narkotyków	syntetycznych	wraz	z	 towarzyszą-
cymi	 mu	 obszarami.	 Jest	 to	 też	 pierwszy	 tego	 rodzaju	
instrument	 polityczny	 przyjęty	 na	 forum	 UE	 będący	
odpowiedzią	na	zagrożenie	ze	strony	narkotyków	synte-
tycznych,	sprawnie	i	szybko	wdrożony.	Często	bowiem	
bywa,	iż	dokumenty	po	podpisaniu	i	przyjęciu	pokrywa-
ją	się	kurzem	i	pozostają	przez	długie	lata	zapomniane.	
Zgoła	inna	była	sytuacja	z	paktem.	Dokument	ten	został	
przyjęty	 27	 października	 2011	 r.	 na	 posiedzeniu	 Rady	
ds.	 Wymiaru	 Sprawiedliwości	 i	 Spraw	 Wewnętrznych	
(WSiSW)	w	Luksemburgu,	a	już	w	listopadzie	rozpoczął	
się	 proces	 jego	 wdrażania.	 Z	 jednej	 strony,	 może	 to	
wskazywać	 na	 dużą	 potrzebę	 wsparcia	 państw	 człon-
kowskich	w	radzeniu	sobie	z	tym	problemem,	z	drugiej	
natomiast,	można	założyć,	że	dokument	ten	i	działania	
z	nim	związane	wyczekiwane	były	przez	państwa	człon-
kowskie	UE	 (chęć	wdrożenia	paktu	zgłosiło	16	państw	
członkowskich).

Tabela 1

Wykaz wybranych działań przeciwko tzw. ”dopalaczom” w okresie polskiego przewodnictwa w Radzie UE  
(lipiec – grudzień 2011 r.)4

Lp. Działanie Termin Efekt

1. Międzynarodowa	Konferencja	w	ramach	EAD	/
European Action on Drugs/	poświęcona	nowym	
substancjom psychoaktywnym.

7 lipca 2011 r. •	 Spotkanie	 ekspertów	 z	 obszarów	 ograniczania	
popytu	i	podaży

•	 Medialny	przekaz	poświęcony	substancjom	psy-
choaktywnym

2. Przyjęcie	Europejskiego	Paktu	przeciwko	narko-
tykom syntetycznym przez WSiSW.

Październik	2011	r. •	 Wymierny sukces prezydencji
•	 Polityczne zatwierdzenie harmonogramu dzia-

łań	w	tym	obszarze
3. Spotkanie	Krajowych	Koordynatorów	ds.	Narkoty-

ków	państw	Unii	Europejskiej.
21-22 listopada 2011 r. •	 Promocja	rozwiązań

•	 Kontynuacja dyskusji w wymiarze transgranicz-
nym

4. Debata tematyczna w trakcie posiedzenia HDG. 7 grudnia 2011 r. •	 Zapewnienie merytorycznego zaplecza dla dzia-
łań	prezydencji

•	 Wymiana	poglądów	na	poziomie	eksperckim	
5. Przyjęcie	 Konkluzji	 Rady	 w	 sprawie	 nowych	

substancji psychoaktywnych przez WSiSW.
13 grudnia 2011 r. •	 Wymierny sukces prezydencji

•	 Przyjęcie	„planu	działań”	dla	UE	i	państw	człon-
kowskich	w	postępowaniu	wobec	nowych	sub-
stancji psychoaktywnych 

Źródło: Opracowanie własne.

Nowe substancje psychoaktywne

Ostatnie	 lata	 przyniosły	 dalsze	 wyzwania	 w	 tym	
obszarze,	związane	z	lawinowym	wzrostem	popularno-
ści	nowych	narkotyków	syntetycznych	(legal highs),	tym	
groźniejszych,	że	wiąże	się	z	nimi	nieznane	ryzyko	dla	

życia	i	zdrowia	osób	je	zażywających.	W	2010	r.,	pań-
stwa	członkowskie	poinformowały	Europejskie	Centrum	
Monitorowania	 Narkotyków	 i	 Narkomanii	 (EMCDDA)	
oraz Europol o odnotowaniu rekordowej liczby 41 nowych 
substancji	psychotropowych,	podczas	gdy	w	tym	samym	
czasie	 polski	 Narodowy	 Instytut	 Leków	 zidentyfikował	
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ich	aż	91.	Były	one	obecne	w	różnego	rodzaju	produk-
tach	rozprowadzanych	przez	sklepy	z	tzw.	„dopalacza-
mi”5.

Nowe	substancje	psychoaktywne	stanowią	poważne	
wyzwanie	 dla	 organów	 ochrony	 zdrowia	 i	 porządku	
publicznego,	ponieważ	są	wprowadzane	do	obrotu	jako	
substancje	 legalne,	 dostępne	 dla	 szerokiego	 kręgu	
odbiorców.	 Środki	 te	 sprzedawane	 są	 często	 z	 etykietą	
„nie przeznaczone do konsumpcji”.	 Są	 one	 również	
celowo	błędnie	oznaczane	np.	jako	„sól kąpielowa” itp. 
Co	gorsza,	dostępność	tych	środków	w	legalnym	obrocie	
może	wywoływać	błędne	przeświadczenie	u	konsumen-
tów	o	ich	nieszkodliwości.	Należy	podkreślić,	że	dotych-
czasowe	 doświadczenia	 niektórych	 państw	 członkow-
skich	 pokazują,	 iż	 substancje	 te	mogą	 stanowić	 realne	
zagrożenie	dla	zdrowia,	a	nawet	życia	ludzkiego.	Przy-
kładem	 działań	 UE	 mających	 na	 celu	 zapobieganie	
przedmiotowym	 zagrożeniom,	 jest	 decyzja	 Rady	 UE	 
z 2 grudnia 2010 r.6	zakazująca	obrotu	w	Unii	substan-
cją	–	mefedron.

Przez wiele  lat na nielegalnym rynku narkotykowym 
pojawiały	 się	 rocznie	 jedna,	 dwie	 nowe	 substancje	 na	
tyle	niebezpieczne	 i	 szybko	 się	 rozprzestrzeniające,	 że	
zwracały	 uwagę	 państw	 członkowskich	 i	 poddawane	
były	procesowi	oceny	-	i	ewentualnie	dopiero		na	końcu	
zapadała	decyzja	o	poddaniu	ich	kontroli	i	traktowaniu	
jako	narkotyk.	Zgodnie	z	 jedną	z	podstawowych	zasad	
polityki	 antynarkotykowej	UE,	 działania	 takie	 powinny	
opierać	się	na	dowodach.	W	konsekwencji	wspomniany	
proces	 oceny	 jest	 skomplikowany	 i	 czasochłonny.	 Sys-
tem	działający	na	mocy	Decyzji	Rady	2005/387/WSiSW7 
był	 szczelny	 i	 początkowo	 działał	 sprawnie.	 Kilka	 lat	
temu	 sytuacja	 jednak	 diametralnie	 się	 zmieniła.	 Tylko	 
w	2010	r.	państwa	członkowskie,	zgodnie	z	istniejącym	
systemem	 informowania	 o	 nowych	 substancjach,	 prze-
kazały	 do	 EMCDDA	 informacje	 o	 41	 nowych	 substan-
cjach psychoaktywnych. W tym samym czasie polski 
Narodowy	 Instytut	 Leków	 zidentyfikował	 91	 nowych	
substancji.	Było	to	konsekwencją	powstawania	w	Polsce	
sklepów	 z	 „dopalaczami”,	 oferujących	 tego	 typu	 sub-
stancje. System oceny oparty na ww. Decyzji 2005/387/
WSiSW	nie	sprawdza	się	w	praktyce,	a	jeden	z	podsta-
wowych	zarzutów	to	zbyt	długotrwały	proces	oceny.	Na	
przykład	 jeszcze	 przed	 zakończeniem	 procesu	 oceny	
mefedronu	 większość	 państw	 członkowskich	 zdecydo-
wała	się	na	umieszczenie	tej	substancji	na	liście	kontro-
lowanej	 nie	 czekając	 na	 zakończenie	 opiniowania.	
Przykład	 ten	 jaskrawie	 wskazuje	 na	 potrzebę	 zmiany	 
i usprawnienia tego systemu lub opracowanie nowych 
rozwiązań.

Podczas	polskiej	prezydencji,	temat	nowych	substan-
cji psychoaktywnych uznano na forum HDG za jeden  
z	 priorytetów.	 Z	 uwagi	 na	 kalendarz	 legislacyjny	 nie-
możliwe	było		opracowanie	i	przyjęcie	nowych	rozwią-
zań	 w	 tym	 obszarze.	 Nie	 mniej	 zdecydowano	 się	 na	
opracowanie	dokumentu,	który	z	 jednej	 strony	stanowi	
wyraźny	 sygnał	 potrzeby	 zmiany	 obecnej	 legislacji	 na	
poziomie	unijnym,	a	z	drugiej		-	wyraża	zaniepokojenie	

państw	 członkowskich	 zaistniałą	 sytuacją.	 Konkluzje	
Rady	ds.	WSiSW	z	grudnia	2011	r.	wyznaczyły		kierunek	
możliwych	zmian	w	nowych	substancjach	psychoaktyw-
nych8.	Ważne	 jest	bowiem,	aby	podobny	poziom	 legi-
slacji	funkcjonował	w	każdym	z	państw	członkowskich,	
aby	nie	tworzyć	luk.	Nawet	najskuteczniejsza	legislacja	
jedynie	na	poziomie	krajowym	 jest	 z	 reguły	niewystar-
czająca,	jeśli	państwa	sąsiednie	nie	zastosują	podobnych	
rozwiązań.		Podkreślenia	wymaga,	iż	przyjęte	w	Polsce	
rozwiązania	 prawne	 są	 jednymi	 z	 pierwszych	 w	 pań-
stwach	członkowskich	i	powielane	były	przez	inne	kraje.

Wzmocnienie współpracy z Europą Wschodnią

Kolejnym	 z	 priorytetów	 HDG	 było	 wzmocnienie	
współpracy	z	państwami	Europy	Wschodniej	w	obszarze	
narkotyków.	 Jednym	 z	 najważniejszych	wydarzeń	 była	
międzynarodowa	 konferencja	 pt.	 Unia	 Europejska	 –	
Europa	Wschodnia	„Zwalczanie	przestępczości	narkoty-
kowej”9 zorganizowana w Warszawie w dniach  
26-27	 października	 2011	 r.	 Konferencja	 spotkała	 się	 
z	dużym	zainteresowaniem	państw	członkowskich	oraz	
krajów	Europy	Wschodniej.	Przyjęte	podczas	konferencji	
rekomendacje10	 stały	 się	 podstawą	 do	 wypracowania	
konkluzji	 Rady	 w	 zakresie	 współpracy	 między	 Unią	
Europejską	 a	 Europą	Wschodnią	w	dziedzinie	 narkoty-
ków11.	 Dokument	 przyjęty	 podczas	 grudniowej	 Rady	
WSiSW	 w	 Brukseli	 traktować	 można	 jako	 tzw.	 mapę	
drogową	współpracy	UE	 z	 krajami	 Europy	Wschodniej	 
w	zwalczaniu	przestępczości	narkotykowej.	

Konkluzje	 określają	 listę	 konkretnych	 działań,	 jakie	
powinny	zostać	podjęte	we	wzajemnej	współpracy	mię-
dzy	państwami	członkowskimi	UE,	jej	organami	i	insty-
tucjami	 a	 państwami	 Europy	Wschodniej.	 Do	 najważ-
niejszych	należą:
1. Aktywna promocja w krajach Europy Wschodniej 

polityki antynarkotykowej oparta na poszanowaniu 
praw	 człowieka,	 ludzkiej	 godności,	 prawie	 i	 zasa-
dzie	proporcjonalności.

2. Wzmocnienie	współpracy	między	krajami	UE,	a	kra-
jami Europy Wschodniej przy wykorzystaniu istnie-
jących	 struktur	 regionalnej	 współpracy,	 takich	 jak	
grupa	 zadaniowa	 do	 zwalczania	 przestępczości	
zorganizowanej	 w	 regionie	 Morza	 Bałtyckiego12,	 
w zakresie wymiany informacji o nowych trendach  
i	nowych	zagrożeniach	w	dziedzinie	narkotyków.

3. Podjęcie	 działań	 mających	 na	 celu	 wzmocnienie	
współpracy	z	krajami	Europy	Wschodniej	przeciwko	
tzw.	 „wyciekowi”	 prekursorów	 służących	 do	 pro-
dukcji	narkotyków,	zwłaszcza	jak	najszybsze	zawar-
cie	porozumienia	między	UE,	a	Federacją	Rosyjską	
w	zakresie	prekursorów	narkotykowych.

4. Wsparcie	krajów	Europy	Wschodniej	poprzez	podję-
cie	działań	zmierzających	do	wzmocnienia	 instytu-
cji	 realizujących	 szkolenia	 zarówno	 dla	 organów	
porządku	 prawnego,	 jak	 i	 podmiotów	 działających	
na rzecz ograniczenia popytu.
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Najważniejszymi	 elementami	 konkluzji	 są	 z	 jednej	
strony	podkreślenie	i	docenienie	wysiłków	państw	regio-
nu,	 podejmowanych	 zarówno	 na	 rzecz	 ograniczenia	
podaży,	jak	i	popytu,	z	drugiej	natomiast	wprowadzenie	
do	mapy	drogowej	współpracy	z	krajami	Europy	Wschod-
niej	 zrównoważonego	 podejścia	 do	 problemu	narkoty-
ków,	stanowiącego	jedną	z	podstawowych	zasad	unijnej	
polityki w tej dziedzinie.

Podsumowanie

Przewodniczenie	Radzie	UE	było	dla	Polski	i	jej	admi-
nistracji wydarzeniem precedensowym. Po raz pierwszy 
mieliśmy	do	czynienia	z	koniecznością	zaprogramowa-
nia,	 a	 następnie	 skutecznego	 przeprowadzenia	 przez	
proces	decyzyjny	w	Radzie	 (ale	 i	szerzej	–	w	całej	UE)	
polskich	priorytetów	 i	 planów.	Miarą	oceny	czy	wręcz	
sukcesu	(lub	porażki)	jest	nie	tylko	to,	czy	wszystkie	prio-
rytety	udało	 się	 zrealizować	 i	 ile	 tak	naprawdę	zostało	
podjętych	 decyzji,	 choć	 należy	 docenić,	 że	 w	 trakcie	
polskiej prezydencji podpisano 53 akty prawne oraz 
skonkludowano politycznie ponad 100 spraw13.Istotne 
jest,	 jak	zamierzone	cele	udało	się	osiągnąć,	 tj.	 sposób	
realizacji	i	zdolność	do	korzystania	z	wszystkich	narzę-
dzi	 formalnych	 i	 nieformalnych,	 przez	 przedstawicieli	
prezydencji.	 Miarą	 skuteczności	 polskiej	 prezydencji,	
jak	i	celowości	proponowanych	inicjatyw,	jest	nie	tylko	
uzgodnienie	projektów	podczas	przewodnictwa	w	Radzie,	
lecz	 także	 przekonanie	 do	 nich	 pozostałych	 państw	
członkowskich.	Można	by	przytoczyć	wiele	przykładów,	
kiedy	to	państwa	sprawujące	prezydencję	doprowadziły	
do	 przyjęcia	 instrumentów	 prawnych	 i	 politycznych,	
które	 już	po	 zakończonym	przewodnictwie	napotykały	
opór	 we	 wdrażaniu.	 W	 przypadku	 Polski	 jest	 inaczej.	
Oczywiście	 pełną	 analizę	 stanu	 wdrażania	 „polskich	
priorytetów”	w	odniesieniu	do	przestępczości	narkotyko-
wej	będzie	można	przeprowadzić	dopiero	po	pewnym	
czasie,	niemniej	już	teraz	można	stwierdzić,	iż	szerokie	
poparcie	 oraz	 deklarowane	 przez	 większość	 państw	
członkowskich	gotowość	 i	 tempo	 ich	wdrażania	 są	 już	
wyraźnie	widoczne.	Niejako	naturalne	w	trakcie	sprawo-
wania	 prezydencji	 jest	 przyjmowanie	 jak	 największej	
liczby	projektów	i	inicjatyw,	co	miałoby	stanowić	o	real-
nym	 dorobku	 i	 osiągnięciach	 prezydencji.	 Ważne	 jest	
jednak,	aby	doprowadzić	do	przyjęcia	aktów,	które	wypeł-
niałyby	istniejącą	lukę	lub	wychodziły	naprzeciw	rzeczy-
wistym,	zdiagnozowanym	potrzebom.	Wiele	przesłanek	
świadczy	 o	 tym,	 że	 polskiej	 prezydencji	 się	 to	 udało,	
właśnie	w	zakresie	narkotyków	i	przestępczości	narkoty-
kowej. 

Bardzo	dobrą	ilustracją	jest	tu	chociażby	zagadnienie	
przestępczości	związanej	z	narkotykami	syntetycznymi.	
W	tym	konkretnym	przypadku	Polsce	udało	się	skutecz-
nie	przenieść	na	poziom	unijny	własne	priorytety	(w	Pol-
sce	 obserwujemy,	 jak	 wspomniano,	 wzrost	 zagrożenia	
tym	rodzajem	przestępczości)	i	umieścić	je	w	szerszym	
kontekście	europejskim.	Chociaż	inne	państwa	europej-
skie	 napotykają	 podobne	 trudności,	 dopiero	 umiejętne	

zaplanowanie	 i	 przeprowadzenie	 zadań	 złożyło	 się	 na	
końcowy	sukces	Polski	jako	prezydencji	rotacyjnej.	Pod-
kreślić	również	należy,	że	nie	wszystkie	działania	reali-
zowane	były	w	sprzyjającym	otoczeniu.	Z	jednej	bowiem	
strony	był	to	nadal	okres	wdrażania	postanowień	Trakta-
tu	z	Lizbony	w	odniesieniu	do	roli	prezydencji	rotacyjnej	
(zwłaszcza	w	 ramach	PWBiS,	 gdzie	 kompetencje	 te	 są	
dzielone	między	państwa	członkowskie	a	Unię),	z	dru-
giej	 zaś	 Polska	 uznała	 zagadnienia	 współpracy	 z	 pań-
stwami	trzecimi,	a	zwłaszcza	ze	Wschodem,	również	za	
priorytetowe.	A	to	już	oznacza	działania	na	styku	z	obsza-
rem	 „stosunków	 zewnętrznych”,	 za	 który	 odpowiada	
wysoka	 przedstawiciel	 UE	 ds.	 wspólnej	 polityki	 zagra-
nicznej	 i	 bezpieczeństwa	 C.	 Ashton,	 realizująca	 swoje	
uprawnienia	 za	 pośrednictwem	 Europejskiej	 Służby	
Działań	Zewnętrznych	(ESDZ).	W	praktyce,	 jak	choćby	
w przypadku organizowania po raz pierwszy w historii 
dialogów	 politycznych	 w	 sprawach	 narkotykowych	 
z	państwami	Partnerstwa	Wschodniego	(PW),	to	„nakła-
danie	się”	kompetencji	skutkowało	też	sporami	czy	trud-
nościami.	Mimo	wszystko	polskiej	prezydencji	udało	się		
zakończyć	te	działania	co	do	zasady	skutecznie.	

Reasumując,	 można	 również	 stwierdzić,	 że	 nawet	
najskuteczniejsza prezydencja nie doprowadzi do wyeli-
minowania	takich	problemów,	jak	przestępczość	narko-
tykowa	 czy	 zagrożenie	 związane	 z	 narkotykami	 synte-
tycznymi.	Problemy	takie	mają	wszystkie	kraje	przewod-
niczące	Radzie	UE.	Niemniej,	Polsce	udało	się	wykonać	
kolejny,	 ważny	 krok	 w	 procesie	 skutecznego	 przeciw-
działania	i	zwalczania	przestępczości	narkotykowej	oraz	
postępowania	z	nowymi,	rozwijającymi	się	stale	zagro-
żeniami.	 Nawet	 ograniczona	 implementacja	 polskich	
inicjatyw	stanowić	będzie	postęp	w	tym	procesie.	

                    
*	Marcin	Karnaś,	prawnik,	ekspert	ds.	przestępczości	narkoty-

kowej,	 funkcjonariusz	Centralnego	Biura	Śledczego	KGP,	delegat	
krajowy	w	Horyzontalnej	Grupie	ds.	Narkotyków	(HDG)	w	Radzie	
Unii	Europejskiej,	a	podczas	polskiej	prezydencji	w	RUE	Zastępca	
Przewodniczącego	tej	Grupy.	Dr	Piotr	Rakowski,	prawnik,	kierow-
nik	referatu	ds.	przestrzeni	wolności,	bezpieczeństwa	i	sprawiedli-
wości	w	Departamencie	Polityki	Europejskiej	MSZ,	adiunkt	na	Wydzia-
le	Politologii	i	Studiów	Międzynarodowych	UMK	w	Toruniu,	pod-
czas	polskiej	prezydencji	w	RUE	Przewodniczący	Dialogów	Poli-
tycznych prowadzonych w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Nar-
kotyków.	Niniejszy	artykuł	wyraża	wyłącznie	poglądy	 jego	auto-
rów.

1 Na podstawie Raportu EMCDDA Annual report 2011: the 
state of the drugs problem in Europe,	według	http://www.emcdda.
europa.eu/online/annual-report/2011 [17.2. 2012 r.]

2	Program	polskiej	prezydencji	w	Radzie	Unii	Europejskiej,	1	lipca	
2011	r.	–	31	grudnia	2011	r.,	por.http://pl2011.eu/sites/default/files/
users/shared/o_prezydencja/program_polskiej_prezydencji_w_
radzie_ue.pdf [12.1. 2012 r.]

3	EU	Organised	Crime	Threat	Assessment	2011	(OCTA),	Dok.	
nr	 ref.	8709/11	JAI	217	COSI	19	CRIMORG	45	PESC	453	RELEX	
355	z	6	kwietnia	2011	r.	Należy	podkreślić,	iż	aktualnie	sytuacja	
uległa	zmianie,	prekursory	pochodzą	z	państw	Azji	lub	są	produ-
kowane	 w	 państwach	 członkowskich	 z	 substancji	 nie	 objętych	
kontrolą.



56 Unia Europejska.pl Nr 1 (212) 2012

CO NOWEGO W PRAWIE UNII  
I DOKUMENTACH KE?

BADANIA I INNOWACJE

1) Sprawozdanie	 Komisji	 dla	 PE,	 Rady,	 EKE-S	 i	 Komitetu	
Regionów.	Stan	Unii	innowacji	w	2011	r.	KOM(2011)849	
wersja	ostateczna,	2.12.2011	r.

2) Komunikat	Komisji	do	PE,	Rady,	EKE-S	i	Komitetu	Regio-
nów.	Otwarte	dane	–	 siła	napędowa	 innowacji,	wzrostu	
gospodarczego	 oraz	 przejrzystego	 zarządzania.	
KOM(2011)882	wersja	ostateczna,	12.12.2011	r.

3) Komunikat	Komisji	do	PE,	Rady,	EKE-S	i	Komitetu	Regio-
nów.	 Innowacja	 na	 rzecz	 zrównoważonej	 przyszłości	 –	
Plan	 działania	 w	 zakresie	 ekoinnowacji	 (Eco-AP).	
KOM(2011)899	wersja	ostateczna,	15.12.2011	r.

4) Informacja	o	wejściu	w	życie	Umowy	w	sprawie	przedłu-
żenia	Umowy	w	sprawie	współpracy	naukowej	i	techno-
logicznej	między	Wspólnotą	Europejską	a	Ukrainą.	DzUrz	
UE	L	40	z	14.02.2012	r.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

5) Rozporządzenie	Komisji	 (UE)	 nr	 1258/2011	 z	 2	 grudnia	
2011	 r.	 zmieniające	 rozporządzenie	 (WE)	 nr	 1881/2006	 
w	 odniesieniu	 do	 najwyższych	 dopuszczalnych	 pozio-
mów	 azotanów	 w	 środkach	 spożywczych.	 DzUrz	 UE	 
L	320	z	3.12.2011	r.

6) Rozporządzenie	Komisji	 (UE)	 nr	 1259/2011	 z	 2	 grudnia	
2011	 r.	 zmieniające	 rozporządzenie	 (WE)	 nr	 1881/2006	 
w	 odniesieniu	 do	 najwyższych	 dopuszczalnych	 pozio-
mów	 dioksyn,	 polichlorowanych	 bifenyli	 o	 działaniu	
podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o dzia-
łaniu	niepodobnym	do	dioksyn	w	środkach	spożywczych.	
DzUrz	UE	L	320	z	3.12.2011	r.

7) Rozporządzenie	wykonawcze	Komisji	(UE)	nr	1274/2011	
z	7	grudnia	2011	 r.	dotyczące	wieloletniego	skoordyno-
wanego	 unijnego	 programu	 kontroli	 na	 lata	 2012,	 2013	 
i	2014,	mającego	na	celu	zapewnienie	zgodności	z	naj-
wyższymi	 dopuszczalnymi	 poziomami	 pozostałości	
pestycydów	w	żywności	pochodzenia	roślinnego	i	zwie-
rzęcego	 oraz	 na	 jej	 powierzchni,	 a	 także	 mającego	 na	
celu	 ocenę	 narażenia	 konsumenta	 na	 te	 pozostałości.	
DzUrz	UE	L	325	z	8.12.2011	r.

8) Rozporządzenie	Komisji	 (UE)	 nr	 1276/2011	 z	 8	 grudnia	
2011	r.	zmieniające	załącznik	III	do	rozporządzenia	(WE)	
nr	 853/2004	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 odnośnie	
do	 obróbki	 mającej	 na	 celu	 zabicie	 żywotnych	 postaci	
pasożytów	 w	 produktach	 rybołówstwa	 przeznaczonych	
do	spożycia	przez	ludzi.	DzUrz	UE	L	327	z	9.12.2011	r.

BUDŻET 

9) Ostateczne	przyjęcie	2012/30/UE,	Euratom	budżetu	kory-
gującego	nr	6	Unii	Europejskiej	na	rok	budżetowy	2011.	
DzUrz	UE	L	20	z	24.01.2012	r.

10) Komunikat	Komisji	do	Rady.	Ocena	wykonania	budżetu	
w	kontekście	toczących	się	procedur	nadmiernego	deficy-
tu	 wszczętych	 po	 publikacji	 prognozy	 służb	 Komisji	 
z	jesieni	2011	r.	KOM(2012)4,	11.01.2012	r.

11) Komunikat	Komisji	do	PE,	Rady,	EKE-S	i	Komitetu	Regio-
nów.	 Program	 uproszczeń	 dotyczący	 wieloletnich	 ram	
finansowych	 na	 lata	 2014–2020.	 KOM(2012)42	 wersja	
ostateczna,	8.02.2012	r.
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12) Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	
1227/2011	z	25	października	2011	r.	w	sprawie	integral-

4	 Pomysłodawcami	 oraz	 autorami	 przytaczanych	 dokumen-
tów,	jakie	zostały	przyjęte	podczas	polskiej	prezydencji,	w	ramach	
HDG:	Europejskiego	Paktu	przeciwko	narkotykom	syntetycznym,	
Konkluzji	Rady	dotyczących	nowych	substancji	psychoaktywnych,	
Konkluzji	 Rady	 dotyczących	 współpracy	 UE	 z	 krajami	 Europy	
Wschodniej,	są	przedstawiciele	zaangażowani	w	prace	HDG.

5	Prezentacja	prof.	Zbigniewa	Fijałka,	dyrektora	Narodowego	
Instytutu	Leków,	wygłoszona	na	spotkaniu	z	EMCDDA	w	Lizbonie.	
Tytuł	 prezentacji:	 The approach adopted by the National Medi-
cines Institute for determination of new psychoactive substances; 
Legal Highs, Designer Drugs (DDs). Badania		własne	Narodowego	
Instytutu	Leków.

6 Decyzja Rady 2010/759/UE z 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
poddania	4-metylometkatynonu	(mefedronu)	środkom	kontrolnym,	
DzUrz	UE	L	322	z	8.12.2010	r.

7 Decyzja Rady 2005/387/WSiSW w sprawie wymiany infor-
macji,	 oceny	 ryzyka	 i	 kontroli	 nowych	 substancji	 psychoaktyw-
nych,	z	10	maja	2005	r.	DzUrz	UE	L	127/32	z	20.5.2005	r.

8	Draft	Council	Conclusions	on	new	psychoactive	substances,	
17730/11,	CORDROGUE	90,	z	9.12.2011	r.,	przyjęte	13	grudnia	

przez	Radę	Ministrów	ds.	WSiSW	UE,	http://www.consilium.europa.eu/	
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126932.pdf [18.2. 2012 r.]

9 Ang.	 EU	 –	 Eastern	 Europe	 conference	 „Combating	 drugs	
crime”.

10	Ponadto	do	wypracowania	konkluzji	Rady	posłużyły	wyniki	
spotkań	w	formule	tzw.	Dialogów	Politycznych	z	krajami	Europy	
Wschodniej:	Rosją,	Ukrainą	i	Mołdawią.	

11 Draft Counsil Conclusions on cooperation between the EU 
and	Eastern	Europe	in	the	field	of	drugs,	17728/11,	CORDROGUE	
89,	 z	 9	 grudnia	 2011	 r.,	 przyjęte	 13	 grudnia	 przez	 WSiSW,	 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/jha/126877.pdf [18.2. 2012 r.]

12 Ang. Baltic Sea Region Task Force on organised crime 
(BSTF).

13 „Dowgielewicz:  jesteśmy zadowoleni z prezydencji”,	
według	 http://www.euractiv.pl/prezydencja/artykul/dowgielewicz-
-jestemy-zadowoleni-z-prezydencji-003208 [7.2. 2012 r.]
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