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2012. AASTA ARUANDE OLULISEMAD TEEMAD 1 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus on mures keeruka stimulandituru ning 

pulbrite ja tablettide ülekülluse pärast 

(15.11.2012, LISSABON AVALDAMISKEELD kuni kell 10.00 Lääne-Euroopa aja järgi) Euroopas on 
kasvavaks probleemiks järjest keerulisemaks muutuv stimulanditurg, kus tarbijad puutuvad kokku laialdase 
pulbrite ja tablettide valikuga. Kuigi kokaiin, ecstasy ja amfetamiinid on jätkuvalt kõige populaarsemad 
stimulandid, konkureerivad need nüüd üha kasvava hulga uute sünteetiliste uimastitega, nagu katinoonid, mis 
on tänapäeva Euroopas üks suuremaid uute uimastite rühmi. Vaatluse all on ka muud stimulandid ning üha 
enam on märke sellest, et metamfetamiin on aina jõulisemalt turgu vallutamas. Arenguid Euroopa uimastiturul 
kirjeldatakse 2012. aasta aruandes: uimastiprobleemide olukord Euroopas, mille Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) täna Lissabonis avaldab (1). 

Keskuse sõnul on need uimastid tarbijate arvates teataval määral üksteisega asendatavad ning tarbija valikuid 
ja turu kõikumist mõjutavad sellised tegurid nagu kättesaadavus, hind ja puhtus. Aruandes juhitakse 
tähelepanu ka sellele, et sageli ei pruugi tarbijad teadagi, mida nad tegelikult ostavad.  

ELi volinik Cecilia Malmström, kelle vastutusalasse EMCDDA kuulub, ütleb: „Stimulantidel ja sünteetilistel 
uimastitel on oluline osa Euroopa uimastiolukorra kujunemisel, sest need aitavad kaasa kiiresti muutuva, 
kõikuva ja raskesti kontrollitava turu loomisele. Kunagi varem ei ole noored puutunud kokku sellise pulbrite ja 
tablettide rohkusega kui praegu. Erakorralise meditsiini osakondade, toksikoloogia aruannete ja 
uimastisõltuvuse ravikeskuste andmetele tuginedes saab väita, et kasutajad ei ole alati teadlikud nende 
narkootikumidega seotud ohtudest.”  

EMCDDA direktor Wolfgang Götz lisab: „Uute probleemide lahendamisel on ülimalt tähtis, et me mõistaks 
paremini tekkivate suundumuste tervisealast ja sotsiaalset mõju ning töötaks välja nõudluse vähendamise 
meetmed. Selleks on vaja tõhustada toksikoloogia- ja kohtuekspertiisianalüüse ning tegeleda ennetavalt 
nendega, kes on enim ohustatud”. 

Kokaiin — kasutamise ja populaarsuse vähenemisele viitavad märgid 

Kokaiin on olnud viimasel kümnel aastal kõige enam tarbitav illegaalne stimulant Euroopas, kuigi suurem osa 
tarbijatest elab vaid üksikutes ELi läänepoolsetes riikides. Hinnanguliselt on vähemalt korra elus kokaiini 
tarbinud ligikaudu 15,5 miljonit eurooplast (vanuses 15–64 aastat) ning viimase aasta jooksul on seda teinud 
ligikaudu 4 miljonit (5. peatükk, tabel 8). Kuigi kokaiinil on stimuleerivate uimastite tarbimises endiselt oluline 
osa, kinnitavad tänased andmed eelmise aasta aruandes esitatud analüüsi tulemusi, mille kohaselt võib 
kokaiini populaarsus ja selle kuvand kui kõrge positsiooniga uimasti, olla vähenemas.  

Ajal, mil mõned riigid teatavad ikka veel kokaiini tarbimise kasvust, näitavad viimased kokaiini tarbimise 
uuringud positiivseid muutusi kõrge levimusega riikides. Näiteks viis kõrge kasutustasemega riiki – Taani, 
Iirimaa, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik – teatasid kokaiinitarbimise mõningasest langusest eelmisel 
aastal noorte täiskasvanute (vanuses 15–34 aastat) hulgas, mis läheb kokku Kanadas ja Ameerika 
Ühendriikides valitseva suundumusega (5. peatükk, joonis 10; joonis GPS-14, ii osa). Potentsiaalsed tarbijad 
on ehk nüüd kokaiinitarbimisega kaasneda võivatest negatiivsetest tagajärgedest paremini informeeritud. 
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Kokaiini madal puhtusaste võib samuti olla põhjuseks, miks mõned hakkavad kasutama muid stimulante. 
Kokaiini puhtuse suundumusi käsitlevaid andmeid esitanud 23st riigist 20 teatasid puhtuse vähenemisest 
ajavahemikus 2005–2010. Selles ajavahemikus vähenes EMCDDA kokaiini keskmise puhtuse indeks ELis 
22% (joonis PPP-2). 

Aruandest ilmneb, et kokaiini konfiskeerimiste arv Euroopas väheneb jätkuvalt, langedes 2010. aastal 
hinnanguliselt 88 000 juhtumile, samas kui 2008. aastal oli juhtumeid umbes 100 000 (tabel SZR-9). Euroopas 
konfiskeeritud kokaiini kogused on samuti vähenemas. Konfiskeeritud kokaiini koguhulk oli kõige suurem 2006. 
aastal, küündides ligikaudu 120 tonnini, ning vähenes umbes poole võrra 2010. aastal, moodustades 61 tonni 
(tabel SZR-10) (5. peatükk, tabel 7). Konfiskeeritud koguste märkimisväärne vähenemine näitab 
kokaiinikaubanduse mitmekesistumist, mis on muutnud kokaiini keelustamise keerulisemaks. Samuti võib see 
kajastada narkootikumidega seotud õiguskaitsealaste ressursside ja prioriteetide muutusi riikides, kus 
konfiskeerimised peamiselt toimuvad. 

Kokaiini populaarsuse vähenemisele võib viidata ka asjaolu, et üha vähem uimastisõltlasi soovivad ravi 
kokaiinisõltuvusest vabanemiseks. Eriravi alustavatest uimastitarbijatest umbes 15% väidavad, et tarvitavad 
peamiselt kokaiini (joonis TDI-2, ii osa). Viimased andmed näitavad, et kokaiini kasutavate ravialustajate arv on 
veidi langenud (joonis TDI-3, ii osa). 

Märgid MDMA naasmisest ecstasy-turule 

Oma elu jooksul on ligikaudu 11,5 miljonit eurooplast (vanuses 15–64 aastat) ecstasyt proovinud ning ligikaudu 
2 miljonit on tarbinud seda viimase aasta jooksul (4. peatükk, tabel 6). Tänased andmed kinnitavad eelmise 
aasta aruandes esitatud analüüsi tulemusi, mis osutavad tuntuima ecstasy-rühma uimasti 3,4-
metüleendioksümetamfetamiini (MDMA) tagasitulekule (2). Viimastel aastatel, mil ecstasyna müüdud tabletid 
sisaldasid sageli muid aineid (nt mCPP, BZP, mefedroon), MDMA saadavus langes. MDMA tootmine vähenes, 
sest lähtekemikaali PMK kõrvalesuunamise tõkestamine oli edukas. Tootjad on siiski leidnud MDMA tootmiseks 
alternatiivseid kemikaale. Kuigi ecstasyna müüdavate tablettide koostis on endiselt mitmekesine, näib üha 
rohkem esinevat tablette, mis sisaldavad MDMAd suurtes doosides.  

Metamfetamiin vallutab Euroopa stimulanditurgu 

Amfetamiine (termin hõlmab amfetamiini ja metamfetamiini) kasutatakse Euroopas üldiselt vähem kui kokaiini. 
Oma elu jooksul on ligikaudu 13 miljonit eurooplast (vanuses 15–64 aastat) amfetamiine proovinud ning 
ligikaudu 2 miljonit on tarbinud seda viimase aasta jooksul (4. peatükk, tabel 5). Viimased suundumusi 
hõlmavad andmed näitavad, et eelmisel aastal jäi amfetamiinitarbimine noorte täiskasvanute (vanuses 15–34 
aastat) seas samaks või langes (4. peatükk, joonis 7). Neist kahest uimastist tarbitakse laialdasemalt 
amfetamiini. Metamfetamiini tarbimine, mis on seni olnud Euroopas vähene, piirdudes peamiselt Tšehhi 
Vabariigi ja Slovakkiaga, näib nüüd levivat.  

Viimased EMCDDA aastaaruanded on näidanud metamfetamiini kättesaadavuse kasvu ning ilmumist uutele 
uimastiturgudele Põhja-Euroopas, kus see on osaliselt asendanud amfetamiini (Läti, Rootsi, Norra, Soome). 
Lisaks sellele märgib EMCDDA, et 2010. aastal teatasid probleemsele metamfetamiinikasutusele (tõenäoliselt 
siiski madalal tasemel) viitavatest märkidest veel Saksamaa, Kreeka, Küpros, Ungari ja Türgi. 

Täna avaldatud konfiskeerimisandmed viitavad sellele, et tootmine laieneb ja metamfetamiin on vallutamas 
Euroopa stimulanditurgu. Ajavahemikus 2005–2010 suurenesid konfiskeeritud metamfetamiini kogused 
ligikaudu 100 kilogrammilt 600 kilogrammile (tabel SZR-18). Samas ajavahemikus metamfetamiini 
konfiskeerimiste arv enam kui kolmekordistus, küündides ligikaudu 2200 juhtumilt 7300 juhtumini. Riigid, kus 
konfiskeerimiste arv ajavahemikus 2009–2010 märkimisväärselt tõusis, olid Saksamaa, Eesti, Läti ja Austria 
(tabel SZR-17).  

Täna esile tõstetavate probleemide hulgas on ka esimesed teated metamfetamiini suitsetamisest Euroopas, 
olgugi et tegemist on episoodiliste juhtumitega, ning kristallilise metamfetamiini kättesaadavusest. 
Metamfetamiini suitsetamine, mida tänaseni esines Euroopas haruharva, mõjub tervisele eriti laastavalt. 
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EMCDDA korraldab hiljutistele arengutele reageerides 2013. aasta alguses trendiuuringu metamfetamiini 
kohta, mis on tekitanud märkimisväärseid probleeme väljaspool Euroopat (nt Austraalia, Jaapan, Uus-
Meremaa, USA). 

Uue amfetamiinilaadse simulandi 4-MA põhjalik uurimine 

Euroopa reageeris üha kasvavale murele stimulandi 4-metüülamfetamiini (4-MA) kasutamise pärast, nõudes 
ametlikult ainega seotud tervise- ja sotsiaalsete riskide uurimist (sealhulgas organiseeritud kuritegevuse 
kaasatus). Sel nädalal teostab EMCDDA teaduskomitee koostöös Euroopa Komisjoni, Europoli ja Euroopa 
Ravimiameti ekspertidega riskihindamise. Enamikus ELi liikmesriikides ei ole kõnealusele ainele 
uimastikontrolli reguleerivate õigusaktide raames kontrollimeetmeid kehtestatud (vt ühisaruanne)(3).  

Riskihindamine on teine etapp kolmeetapilisest õigusmenetlusest, mille kaudu toimub Euroopas uute uimastite 
seire ja sekkumine. Menetlusele andsid tõuke kõnealuse ainega seostatud surmajuhtumid Belgias, 
Madalmaades ja Ühendkuningriigis (viimases kahes toimub uimastite seire) ning konfiskeerimisteated 14 
riigis. Pärast kohtumist esitatakse Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule riskihindamise aruanne, 
mille alusel otsustab nõukogu, kas kehtestada uimastile kontrollimeetmed kõikjal Euroopas. 

4-MA kuulub sünteetiliste fenetüülamiinide rühma, olles amfetamiiniga väga sarnane. Näib, et ebaseaduslike 
uimastite turul müüakse seda amfetamiinina või sellega segatult. Sellest nähtub, et kuigi otseselt 4-MA 
nõudluse kohta on vähe tõendeid, on amfetamiini tarbijatel suurem oht sellega kokku puutuda, kui see 
kättesaadavamaks muutub. 

Üle 50 uue uimasti 2012. aastal, nende koostis mitmekesisem ja ebaselgem  

ELis teatatakse peaaegu igal nädalal ühest uuest uimastist. 2011. aastal anti ELi varajase hoiatamise 
süsteemi kaudu teada kokku 49 uuest psühhoaktiivsest ainest (4). See oli suurim arv, millest ühe aasta jooksul 
on teada antud. 2010. aastal teatati 41st ja 2009. aastal 24 ainest. Esialgsed andmed 2012. aasta kohta ei viita 
vähenemisele, kuna juba on avastatud üle 50 uue aine. 

Kokaiini mõju imiteerivad sünteetilised katinoonid (nt mefedroon, MDPV) on üks kahest suuremast 
uimastirühmast, mida varajase hoiatamise süsteemi abil jälgitakse (teine rühm on sünteetilised kannabinoidid, 
mida sisaldavad näiteks spice-tooted)(5). 2011. aastal oli teatatud ainete kasvav arv ja mitmekesisus eriti 
tähelepanuväärne. Kõik uued uimastid, millest teatati eelmisel aastal ja millest on teatatud 2012. aastal, on 
sünteetilised. 

Sel ajal kui rohkem levinud uute uimastirühmade raames toimub mitmekesistumine, teatatakse EMCDDA sõnul 
koostiselt ebaselgemate kemikaalirühmade avastamisest (vt 8. peatükk, joonis 20 — „Muud ained”). EMCDDA 
väidab ka, et mitut psühhoaktiivset ainet sisaldavate toodete arv näib suurenevat, kusjuures konfiskeeritud ja 
kontrollostuga omandatud näidised sisaldasid nii kontrollitud kui ka kontrollimata aineid. Ühe näitena võib tuua 
PMMA avastamise toodetes, mida müüdi nn seaduslike uimastitena. 2002. aastal pärast riskihindamist 
kontrollitavate ainete nimekirja lisatud uimastiga kaasneb suur üleannustamise risk, mis kujutab tarbijatele 
tõsist ohtu (6). 

EMCDDA sõnul on siiani olnud vähe andmeid nende ainete tarbimismäärade kohta, kuid nüüd, mil riigid 
korraldavad uusi uimasteid hõlmavaid representatiivseid küsitlusi (nt Iirimaa, Hispaania, Ühendkuningriik), 
saadakse ka esimesed andmed nende levimuse kohta. Kuigi nende uimastite üldise tarbimise teatatud 
tasemed on jätkuvalt suhteliselt madalad, on võimalik, et tarbimine teatud rühmades suureneb. Kuigi tulemused 
olid riigiti erinevad, näitas 2011. aasta Eurobaromeetri uuring noorte uimastisuhtumise kohta, et keskmiselt 5 % 
vastanud noortest (vanuses 15–24 aastat) on oma elu jooksul tarvitanud nn seaduslikke uimasteid (7). 

Nn seaduslikke uimasteid müüvate veebipoodide rekordiliselt suur arv  

Täna avaldatud aruandes tutvustatakse 2012. aastal EMCDDA tehtud ühekordse uuringu tulemusi nn 
seaduslikke uimasteid müüvate veebipoodide kohta. Uuringu käigus tuvastati rekordiline arv veebipoode (693), 
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kus müüakse tõenäoliselt psühhoaktiivseid aineid ELi riikide tarbijatele; kuni 2010. aasta jaanuarini oli selliseid 
poode tuvastatud 170. Veebis kõige sagedamini pakutavate nn seaduslike uimastite esikümmet juhivad kolm 
looduslikku toodet, milleks on kratom, salvia ja hallutsinogeensed seened, kõik ülejäänud seitse ainet on 
sünteetilised (vt 8. peatükk, tabel 10).  

Ühekordse uuringu tulemused näitasid sünteetilist katinooni (nt MDPV, 4-MEC) pakkuvate veebipoodide arvu 
märkimisväärset suurenemist, mis võib viidata asjaolule, et veebimüüjad otsivad asendajat mefedroonile, mida 
ELis nüüd kontrollitakse. Siiani on enamiku uute uimastite sihtrühmaks olnud meelelahutuslike uimastite 
tarbijad, kuid mõnes riigis tarbivad uusi uimasteid ka probleemsed uimastitarbijad. Ungari aruannetest ilmneb, 
et opioiditarbijad süstivad heroiini puudumisel sünteetilisi katinoone (mefedroon, MDPV). 

Tähelepanuta ei tohi jätta nn vanemaid uusi uimasteid 

EMCDDA hoiatab, et ajal, mil keskendutakse vanadele juurdunud uimastitele või uute ainete ilmumisele, 
kehtestab end uimastiturul terve rida nn vanemaid uusi uimasteid, mida ei tohi jätta tähelepanuta. Ühtedeks 
sellisteks uimastiteks on GHB, GBL, ketamiin, mefedroon ja PMMA (8), mille puhul on teavet paikkondlikust 
suurest tarbimisest või kättesaadavusest. Nende uimastitega on seotud terviseprobleemid, sealhulgas sõltuvus 
krooniliste tarbijate seas, kusjuures on ilmnenud ka ootamatud probleemid, nagu põiehaigused 
ketamiinitarbijate hulgas. Sellised arengud näitavad, et riikide narkootikume käsitlevad infosüsteemid peavad 
pöörama rohkem tähelepanu esilekerkivatele suundumustele ja kõnealuste ainetega seotud 
terviseprobleemidele.  

Ennetustegevus: riigid töötavad välja uute uimastitega võitlemise meetmeid 

Kogu Euroopas töötatakse välja uute uimastite pakkumist ja nõudlust vähendada aitavaid meetmeid (vt 8. 
peatükk). Uute psühhoaktiivsete ainete esilekerkimise ja leviku kiirus on uimastikontrolliks kehtestatud 
seadusandlikele menetlustele tõeliseks proovikiviks (9). Aastaaruandes kirjeldatakse, kuidas mitmed riigid on 
olukorrale reageerinud uuenduslike muudatuste tegemisega õigusaktidesse või õiguskaitsepoliitikasse (vt 1. 
peatükk). Näib, et paljudes riikides on mindud peamiselt uimastite pakkumise, mitte tarbimise karistamise teed. 

Iirimaa (2010), Rumeenia (2011) ja Austria (2012) võtsid vastu uued kriminaalõiguse aktid, mis võimaldavad 
karistada psühhoaktiivsete ainete loata levitamise, müügi ja reklaamimise eest. Teised riigid on kehtivaid 
seadusi ajakohastanud, eesmärgiga uimastikontrollimeetmeid tugevdada või kiirendada. Näiteks Poola (2010) 
ajakohastas uimastiseadusi, keelates uute ainete levitamise, ning Ungaris (2010) ja Soomes (2011) 
moodustati riskihindamiskomisjonid, mille ülesandeks on tõendibaasi loomine otsuste tegemiseks. 
Ühendkuningriik ja Ungari kehtestasid vastavalt 2011. ja 2012. aastal uue menetlusena ainete ajutise 
kontrollimise korra. Aineid kontrollitakse, kuni selgitatakse välja asjaomase uimastiga seotud kahjulike mõjude 
ja püsiva keelu sisseseadmise vajadus.  

Viimastel aastatel on paljudes riikides uimastiseadustega ette nähtud pigem keemiliste rühmade (geneerilised 
kontrollid) kui üksikainete kontroll. Uuematest arengusuundadest kõnealuses valdkonnas on teatanud 
Luksemburg (2009, sünteetilised kannabinoidid), Itaalia (2011, sünteetilised kannabinoidid ja katinoonid), 
Küpros (2011, sünteetilised kannabinoidid, katinoonid ja fenetüülamiinid), Taani (2012, sünteetilised 
kannabinoidid, katinoonid ja trüptamiinid) ning Prantsusmaa (2012, katinoonid).  

Uimastiseadused ei ole siiski ainsad uute ainetega seotud probleemide lahendamise vahendid. Riigid 
kasutavad probleemide lahendamisel ka näiteks meditsiini ja tarbijakaitse seadusi. Tarbijakaitse seaduste 
alusel, mis nõuavad, et müügil olevatel kaupadel oleks eeldatavale kasutusalale viitav nõuetekohane 
märgistus, konfiskeeriti spice-tooteid Itaalias ning vannisoola või taimetoidu märgistusega mefedrooni 
Ühendkuningriigis (enne kui mefedrooni hakati uimastiseaduse raames kontrollima).  

Tulevikku vaadates töötab Euroopa Komisjon koostöös ELi liikmesriikide, EMCDDA, Europoli ja Euroopa 
Ravimiametiga välja uusi õigusakte, et paremini lahendada uute psühhoaktiivsete ainetega seotud probleeme 
ELis (10). 
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Aruannet kommenteerides märkis Euroopa Liidu siseasjade volinik Cecilia Malmström: „EMCDDA uus 
analüüs on eriti teretulnud, sest see juhib tähelepanu Euroopa Liidu ühistele uimastiprobleemidele ning annab 
ülevaate tööst, mida me teeme uimastitega salakaubitsemise ja uimastite tarbimise vastase strateegilise ja 
operatiivse lähenemise tugevdamiseks Euroopas. Mind jahmatas eelkõige sünteetiliste uimastite valdkonnas 
toimuvate arengute kiirus. Olen veendunud, et kõigile on selge, et jõuline ja koordineeritud tegevus on tõhusa 
reageerimise seisukohalt vajalik”. 
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