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Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras reiškia susirūpinimą dėl stimuliatorių rinkos  

(2012 11 15, LISABONA NESKELBTI IKI 10 VAL. VAKARŲ EUROPOS (LISABONOS) LAIKU) Pasiūla 
Europos stimuliatorių rinkoje darosi vis įvairesnė, vartotojai gali rinktis įvairiausių rūšių miltelius ir tabletes.      
Nors kokainas, ekstazis ir amfetaminai vis dar išlieka pagrindiniai stimuliatoriai rinkoje, jiems jau tenka 
konkuruoti su gausėjančia sintetinių narkotikų, tokių kaip katinonai (viena iš didžiausių naujųjų narkotikų grupių 
šiandieninėje Europoje), pasiūla. Atidžiai stebimi ir kiti stimuliatoriai; yra ženklų, kad į rinką toliau skverbiasi 
metamfetaminas. Pokyčiai Europos stimuliatorių rinkoje aprašomi leidinyje „2012 m. metinė ataskaita. 

Narkotikų problema Europoje“, kurį šiandien pristato Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centras (EMCDDA) Lisabonoje (1). 

EMCDDA teigia, kad vartotojų akyse, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip prieinamumas, kaina ir grynumas, 
kurie daro įtaką vartotojų pasirinkimui ir lemia rinkos nepastovumą, šie narkotikai tam tikru mastu „pakeičia 
vienas kitą“. Ataskaitoje taip pat atskleidžiama, kad vartotojai dažnai nežino, ką jie perka. 

Europos komisarė Cecilia Malmström teigia: „Stimuliatoriai ir sintetiniai narkotikai vaidina pagrindinį vaidmenį 
Europos narkotikų rinkoje, kuri labai greitai keičiasi, yra nepastovi ir sunkiai kontroliuojama. Dabar labiau nei 
bet kada anksčiau jaunimas turi didžiulį miltelių ir tablečių pasirinkimą. Jiems atrodo, kad jie žino, ką vartoja. 
Jiems atrodo, kad jie supranta, kuo rizikuoja. Tačiau greitosios pagalbos skyrių, apsinuodijimų ataskaitų ir 
priklausomybių gydymo įstaigų duomenys rodo ką kita“. 

„Sprendžiant šiuos naujus iššūkius, – priduria EMCDDA direktorius Wolfgang Götz, – labai svarbu gilinti 
mūsų supratimą apie atsirandančių naujų tendencijų poveikį sveikatai ir visuomenei ir kurti priemones paklausai 
mažinti. O tam būtina gerinti teismo medicinos ir apsinuodijimų analizės kokybę ir iniciatyviai dirbti su 
didžiausios rizikos grupėmis.“ 

Ženklai, rodantys, kad kokaino vartojimas toliau mažėja ir požiūris į jį prastėja  

Per paskutinį dešimtmetį kokainas įsitvirtino kaip dažniausiai Europoje vartojamas neteisėtas stimuliatorius, 
nors dauguma jo vartotojų yra užregistruoti tik nedidelėje ES vakarų šalių grupėje. Apie 15,5 milijono europiečių 
(nuo 15 iki 64 metų amžiaus) yra nors kartą gyvenime bandę vartoti kokainą, o apie 4 milijonus jį vartojo per 
paskutinius metus (5 skyrius, 8 lentelė). Tačiau nors kokaino vartojimas vis dar sudaro didelę stimuliatorių 
vartojimo dalį, šiandieniniai duomenys patvirtina praeitų metų ataskaitoje skelbtos analizės išvadą, jog jo 
populiarumas mažėja, o įvaizdis prastėja.  

Nors kai kurios šalys nurodo, kad kokaino vartojimas vis dar auga, naujausios apklausos apie kokaino 
vartojimą šalyse, kur jis labai paplitęs, rodo teigiamus pokyčius. Pavyzdžiui, Danija, Airija, Ispanija, Italija ir 
Didžioji Britanija, penkios šalys, kur kokaino vartojimas yra didžiausias, praneša, kad praeitais metais kokaino 
vartojimas tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų amžiaus) šiek tiek sumažėjo, ir tai sutampa su tendencijomis 
Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (5 skyrius, 10 pav., GPS-14 pav. ii dalis). Galbūt tai susiję su 
tuo, kad potencialūs vartotojai dabar daugiau žino apie kokaino vartojimo neigiamas pasekmes, o galbūt pereiti 
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prie kitų stimuliantų kai kuriuos vartotojus skatina prasta kokaino kokybė (grynumas). Iš 23 šalių, pateikusių 
duomenis apie kokaino grynumo tendencijas, 20 šalių nurodė, kad nuo 2005 m. iki 2010 m. kokaino kokybė 
prastėjo. EMCDDA skaičiuojamas vidutinio kokaino grynumo ES indeksas per šį laikotarpį sumažėjo 22 proc. 

Iš ataskaitos matyti, kad kokaino konfiskavimo atvejų Europoje mažėja: 2010 m. jų buvo apie 88 000, o 
2008 m. net 100 000 (Lentelė SZR-9). Europoje konfiskuoto kokaino kiekiai taip pat mažėja. Didžiausias 
konfiskuotas kiekis siekė 120 tonų 2006 m., o 2010 m. jis sumažėjo beveik perpus iki 61 tonos (Lentelė  
SZR-10) (5 skyrius 7 lentelė). Gali būti, kad toks dramatiškas konfiskuoto kiekio sumažėjimas rodo, kad 
kokaino prekybos būdų daugėja, jie darosi įvairesni, ir jo pasiūlą kontroliuoti tampa vis sunkiau. O galbūt 
šalyse, kuriose konfiskuojama daugiausiai kokaino, tai priklauso nuo teisinės bazės narkotikų kontrolės srityje 
tobulinimo ir pakitusių prioritetų.   

Kokaino populiarumo mažėjimą rodo ir tai, kad vis mažiau narkotikų vartotojų kreipiasi į gydymo įstaigas dėl 
kokaino vartojimo sukeltų problemų. Kokainą kaip pagrindinį vartojamą narkotiką nurodo apie 15 proc. naujai 
registruotų priklausomybės ligas besigydančių asmenų (pav. TDI-2, ii dalis). Naujausi duomenys rodo, kad 
naujai registruotų besigydančių dėl kokaino vartojimo skaičius šiek tiek sumažėjo (pav. TDI-3, ii dalis). 

Ženklai, rodantys, kad MDMA grįžta į ekstazio rinką 

Apie 11,5 milijono europiečių (15–64 metų amžiaus) yra nors kartą gyvenime bandę ekstazį, apie 2 milijonus jį 
vartojo per paskutinius metus (4 skyrius, 6 lentelė). Dabartiniai duomenys patvirtina praeitų metų ataskaitoje 
paskelbtos analizės išvadą, kad MDMA – geriausiai žinomas ekstazio grupės narkotikas – sugrįžta (2). 
Pastaraisiais metais pastebėtas MDMA trūkumas, o ekstazio tablečių sudėtyje dažnai būdavo randama kitų 
medžiagų (pvz.: mCPP, BZP, mefedrono). MDMA gamybos sumažėjimas siejamas su sėkmingai taikomomis 
priemonėmis, kuriomis užkertamas kelias MDMA gamybai būtinam prekursoriui PMK. Tačiau dabar gamintojai 
randa alternatyvias MDMA gamybai būtinas chemines medžiagas. Nors tablečių, parduodamų kaip ekstazis, 
sudėtis ir toliau yra labai įvairi, atsiranda vis daugiau miltelių ir tablečių, kuriose yra didelės MDMA dozės. 

Metamfetaminas ir toliau skverbiasi į Europos stimuliatorių rinką 

Amfetaminų (į šią sąvoką įeina amfetaminas ir metamfetaminas) vartojimas Europoje apskritai išlieka mažesnis 
nei kokaino. Apie 13 milijonų europiečių (15–64 metų amžiaus) yra nors kartą gyvenime bandę amfetaminus, 
apie 2 milijonus juos vartojo per paskutinius metus (4 skyrius, 5 lentelė). Paskutiniai duomenys rodo, kad 
praėjusiais metais amfetaminų vartojimas tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų amžiaus) išliko stabilus arba 
mažėjo (4 skyrius, 7 pav.). Iš šių dviejų narkotikų dažniau vartojamas amfetaminas. Tačiau atrodo, kad plinta 
metamfetamino, kuris anksčiau Europoje buvo mažai vartojamas (daugiausia Čekijoje ir Slovakijoje), 
vartojimas.  

Pastaraisiais metais EMCDDA metinėse ataskaitose nurodoma, kad metamfetamino įsigyti darosi vis lengviau, 
ir jis skverbiasi į Šiaurės Europos šalis (Latviją, Švediją, Norvegiją, Suomiją), kuriose iš dalies pakeičia 
amfetaminą kaip pageidautiną stimuliatorių. Be to, EMCDDA pažymi, kad 2010 m. Vokietija, Graikija, Kipras, 
Vengrija ir Turkija taip pat pranešė apie priklausomybės nuo metamfetamino požymius, nors ir nedidelio 
masto.  

Šiandien skelbiami konfiskavimo duomenys rodo, kad metamfetamino gamyba didėja ir jis skverbiasi į Europos 
stimuliatorių rinką. Nuo 2005 m. iki 2010 m. konfiskuoto metamfetamino kiekiai Europoje (25 ES valstybėse 
narėse) išaugo nuo maždaug 100 kg iki 600 kg (Lentelė SZR-18). Tuo tarpu metamfetamino konfiskavimo 
atvejų skaičius per šį laikotarpį išaugo daugiau nei trigubai – nuo maždaug 2200 iki 7300 kg. Tokių atvejų nuo 
2009 m. iki 2010 m. ypač padaugėjo Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje ir Austrijoje (Lentelė SZR-17).  

Kita susirūpinimą šiandien kelianti problema yra pirmieji, nors ir pavieniai, pranešimai apie metamfetamino 
rūkymą Europoje ir „kristalinio metamfetamino“ pasirodymą. Žinoma, kad metamfetamino rūkymas (iki šiol labai 
retas reiškinys Europoje) yra ypač žalingas sveikatai. 2013 m. pradžioje, reaguodama į pastarojo meto 
pokyčius, EMCDDA paskelbs metamfetamino, sukėlusio nemažų problemų Europai nepriklausančiose šalyse 
(pvz., Australijoje, Japonijoje, Naujoje Zelandijoje, JAV), tendencijų apžvalgą.  
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4-MA — naujas dėl sukeltų mirčių šiuo metu atidžiai stebimas amfetamino tipo stimuliatorius 

Europoje kylant susirūpinimui dėl stimuliuojančio narkotiko 4-metilamfetamino (4-MA) vartojimo buvo formaliai 
paprašyta ištirti šios medžiagos keliamą pavojų sveikatai ir visuomenei (įskaitant organizuotų nusikalstamų 
grupių dalyvavimą jo prekyboje). Šią savaitę Lisabonoje EMCDDA mokslinis komitetas, kuriame dalyvaus 
Europos Komisijos, Europolo ir Europos vaistų agentūros ekspertai, įvertins šio narkotiko riziką. Šiuo metu 
daugumos ES valstybių narių narkotikų kontrolės įstatymai šio narkotiko nekontroliuoja (žr. Bendrą 
ataskaitą)(3).  

Rizikos vertinimas yra antrasis iš trijų teisinės procedūros, pagal kurią Europa stebi ir imasi reikiamų veiksmų 
dėl naujų narkotikų, etapas. Pradėti šią procedūrą paskatino kelios su šio narkotiko vartojimu siejamos mirtys 
Belgijoje, Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje (pastarosios dvi valstybės šią medžiagą kontroliuoja) ir 
pranešimai apie šios medžiagos konfiskavimą 14 Europos valstybių. Po posėdžio rizikos vertinimo ataskaita 
bus pateikta Europos Komisijai ir Europos Sąjungos Tarybai; jos pagrindu Taryba galės nuspręsti šiam 
narkotikui taikyti kontrolės priemones visoje Europos Sąjungoje. 

4-MA priklauso sintetinių fenetilaminų grupei ir yra giminingas amfetaminui. Atrodo, kad neteisėtoje rinkoje jis 
parduodamas kaip amfetaminas arba su juo maišomas. Todėl, nors konkrečių įrodymų apie 4-MA paklausą yra 
nedaug, amfetamino vartotojams grės didesnė rizika vartoti šį narkotiką, jei rinkoje jo atsiras daugiau. 

2012 m. nustatyta daugiau kaip 50 naujų narkotikų 

Europos Sąjungoje kiekvieną savaitę pranešama apie vieną naują narkotiką. 2011 m. per ES ankstyvojo 
įspėjimo sistemą (angl. early-warning system; EWS) oficialiai pirmą kartą iš viso pranešta apie 49 
psichoaktyviąsias medžiagas (4). Tai didžiausias per vienerius metus praneštas tokių medžiagų skaičius  
(2010 m. pirmą kartą pranešta apie 41 medžiagą, 2009 m. – apie 24). Preliminarūs 2012 m. skaičiai nerodo 
jokio mažėjimo, nes jau pranešta apie 50 medžiagų. 

Sintetiniai katinonai (pvz., mefedronas, MDPV), kurie imituoja kokaino poveikį, yra viena iš dviejų didžiausių 
narkotikų grupių, kurias stebi EWS (kitą grupę sudaro sintetiniai kanabinoidai, randami, pavyzdžiui, „Spice“ 
produktuose)(5). Svarbu tai, kad 2011 m. didėjo ir naujų medžiagų skaičius, ir jų įvairovė. Visos naujos 
medžiagos, apie kurias pranešta 2011 ir 2012m., yra sintetinės. 

EMCDDA pastebi, kad didėja ne tik įprastų naujų narkotikų grupių įvairovė, bet atsiranda ir neaiškesnių 
cheminių grupių (žr. 8 skyrių, 20 pav. „Kitos medžiagos“). Agentūra taip pat informuoja, kad „produktų, kurių 
sudėtyje yra daug įvairių psichoaktyviųjų medžiagų, daugėja“, o konfiskuotų ir bandymams pirktų pavyzdžių 
analizė rodo, kad juose yra ir kontroliuojamų, ir nekontroliuojamų medžiagų. Pavyzdžiui, produktuose, 
parduodamuose kaip „teisės aktais nekontroliuojamos medžiagos“, aptikta PMMA. Šio narkotiko keliama rizika 
Europos Sąjungoje įvertinta 2002 m. ir dabar jis Europoje yra kontroliuojamas, nes labai lengva jo perdozuoti ir 
jis kelia didelį pavojų vartotojams (6). 

Nors iki šiol, kaip teigia EMCDDA, duomenų apie šių medžiagų vartojimo paplitimą yra mažai, valstybėms 
(pvz.: Airijai, Ispanijai, Didžiajai Britanijai) pradėjus vykdyti reprezentatyvias apklausas apie naujus 
narkotikus, duomenų apie jų paplitimą atsiranda vis daugiau, ir nors bendras jų vartojimo paplitimas yra 
palyginti mažas, tarp kai kurių grupių jis tikrai gali išaugti. 2011 m. Eurobarometro apklausoje apie jaunimo 
požiūrį į narkotikus išaiškėjo, kad vidutiniškai 5 proc. jaunų respondentų (15–24 metų) yra bent kartą gyvenime 
vartoję „teisės aktais nekontroliuojamas medžiagas“, tačiau tokių asmenų procentas įvairiose šalyse yra 
skirtingas (7). 

Rekordinis internetinių parduotuvių, pardavinėjančių teisės aktais nekontroliuojamas narkotines ir 
psichotropines medžiagas, skaičius 

Šiandien skelbiamoje ataskaitoje nurodyta, kad 2012 m. per vieną patikrinimą EMCDDA nustatė 693 
internetines mažmenines parduotuves, pardavinėjančias ES šalims teisės aktais nekontroliuojamas medžiagas; 
tai rekordinis skaičius: 2010 m. sausio mėn. tokių parduotuvių buvo 170. Nors internete dažniausiai siūlomi ir 
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pirmąją vietą teisės aktais nekontroliuojamų medžiagų dešimtuke užima trys natūralūs produktai: puošnioji 
vožtė, šalavijas ir haliucinogeniniai grybai, bet kitos septynios medžiagos yra sintetinės (žr. 8 skyrių, 10 lentelę). 

Vieno patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad interneto parduotuvių, siūlančių sintetinius katinonus (pvz., 
MDPV, 4-MEC), skaičius labai išaugo; tai rodo, kad internete veikiantys pardavėjai stengiasi pasiūlyti pakaitalą 
mefedronui, kuris dabar Europos Sąjungoje yra kontroliuojamas. Iki šiol dauguma naujų narkotikų būdavo 
siūlomi pasilinksminimo vietose. Tačiau kai kuriose šalyse naujus narkotikus vartoja ir „probleminiai narkotikų 
vartotojai“. Pranešimuose iš Vengrijos nurodoma, kad opioidų vartotojai, pritrūkę heroino, švirkščiasi sintetinius 
katinonus (mefedroną, MDPV). 

Būtina skirti dėmesį ir seniau atsiradusiems naujiems narkotikams  

Daugiausia dėmesio skiriama seniai žinomiems narkotikams arba atsirandančioms naujoms medžiagoms, 
tačiau tuo pat metu rinkoje įsitvirtina seniau atsiradę nauji narkotikai, ir jų negalima pamiršti, įspėja EMCDDA. 
Tai – GHB, GBL, ketaminas, mefedronas ir PMMA (8), žinoma, kad jų prieinamumas didėja ir yra vietų, kur jų 
vartojimas yra labai išaugęs. Seniai žinoma, kad šiems narkotikams būdingas žalingas poveikis sveikatai ir juos 
vartojant nuolatos išsivysto priklausomybė, tačiau netikėtai iškilo ir naujų problemų, pavyzdžiui, ketamino 
vartotojai suserga šlapimo pūslės ligomis. Tokie faktai rodo, kad šalių narkotikų informacinės sistemos turi 
jautriau fiksuoti su šių medžiagų vartojimu susijusias sveikatos problemas ir tendencijas.  

Šalių iniciatyvos: naujai atsirandančių narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonės  

Visoje Europoje kuriamos įvairios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti narkotikų paklausą ir pasiūlą (žr. 8 
skyrių). Naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimo ir plitimo greitis kelia iššūkį šalims ir reikalauja keisti 
narkotikus kontroliuojančių teisės aktų priėmimo procedūras (9). Metinėje ataskaitoje aprašomi „novatoriški 
pokyčiai kai kurių šalių teisėkūros ir teisėsaugos politikoje“ (žr. 1 skyrių). Atrodo, kad pagrindinė tendencija 
daugelyje šalių – bausti ne narkotikus vartojančius, bet juos siūlančius asmenis.  

Airija (2010 m.), Rumunija (2011 m.) ir Austrija (2012 m.) priėmė naujus baudžiamuosius įstatymus, kurie 
numato bausmes už naujų psichoaktyviųjų medžiagų neteisėtą platinimą, pardavimą ir reklamavimą. Kitos 
šalys priėmė galiojančių įstatymų pataisas, kurios stiprina arba spartina narkotikų kontrolės tvarką. Pavyzdžiui, 
Lenkija (2010 m.) priėmė narkotikų įstatymo pataisą, kuria draudžia platinti naujas medžiagas; Vengrija 
(2010 m.) ir Suomija (2011 m.) sudarė rizikos vertinimo komisijas, kurios teikia informaciją sprendimų 
priėmėjams. Didžioji Britanija (2011 m.) ir Vengrija (2012 m.) patvirtino naują tvarką, įvesdamos medžiagų 
„laikinąjį kontroliavimą“. Toks kontroliavimas įvedamas, numatant toliau tirti atitinkamo narkotiko žalą, kad būtų 
galima priimti sprendimą dėl nuolatos galiojančių bausmių.  

Pastaraisiais metais kai kurios šalys priėmė narkotikų įstatymus, kuriais kontroliuojamos ne atskiros 
medžiagos, o ištisos medžiagų grupės. Apie tokius naujus pokyčius praneša Liuksemburgas (2009 m., 
sintetiniai kanabinoidai); Italija (2011 m., sintetiniai kanabinoidai ir katinonai); Kipras (2011 m. sintentetiniai 
kanabinoidai, katinonai, fenetilaminai), Danija (2012 m. sintetiniai kanabinoidai, katinonai, fenetilaminai, 
triptaminai) ir Prancūzija (2012 m. katinonai).  

Bet narkotikus reglamentuojantys įstatymai yra ne vienintelė priemonė, padedanti kovoti su šių naujų medžiagų 
keliamais iššūkiais. Spręsdamos šią problemą, šalys skiria daugiau dėmesio vaistų ir vartojimo prekių saugos 
įstatymams. Remiantis vartojimo prekių saugos nuostatais, kurie reikalauja, kad parduodamos prekės ir jų 
paskirtis būtų tiksliai ženklinamos, Italijoje buvo konfiskuoti „Spice“ produktai, o Didžiojoje Britanijoje buvo 
konfiskuotas mefedronas, kuris buvo žymimas kaip „vonios druska“ ir „augalinis maistas“ (prieš tai, kai pradėta 
mefedroną kontroliuoti pagal šalies narkotikų įstatymus). 

Žvelgdamos į ateitį, Europos Komisija (remiama ES valstybių narių), EMCDDA, Europolas ir Europos 
vaistų agentūra kuria naujus teisės aktus, kurie geriau spręstų naujų psichoaktyviųjų medžiagų problemą 
Europos Sąjungoje (10). 
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Kalbėdama apie ataskaitą, Europos vidaus reikalų komisarė Cecilia Malmström pažymėjo: „Ši nauja 
EMCDDA atlikta analizė yra ypač sveikintina, nes joje išryškinamos narkotikų keliamos problemos, su kuriomis 
mes visi susiduriame Europos Sąjungoje, ir informuojama šiuo metu vykdomą veiklą, siekiant stiprinti Europos 
strategines ir operatyvines kovos su neteisėta narkotikų prekyba ir vartojimu priemones. Man ypač didelį įspūdį 
daro tai, kaip greitai viskas keičiasi sintetinių narkotikų srityje. Manau, kad visiškai aišku, jog veiksmingam šios 
srities problemų sprendimui visi tie griežti ir koordinuoti veiksmai yra būtini.“ 

Išnašos 

(1) 2012 m. metinė ataskaita skelbiama 22 kalbomis adresu: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report Ataskaitoje 
pateikiami 2010 m. duomenys arba paskutinių metų duomenys, kurie yra žinomi. Šiame pranešime spaudai cituojamas 
diagramas ir lenteles galima rasti „Metinėje ataskaitoje“ arba 2012 m. statistikos biuletenyje: 

www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Žr. www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma 
(3) Žr. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Taip pat žr. šiandien skelbiamą Bendrą ataskaitą apie 4-MA. 
(4) Žr. www.emcdda.europa.eu/news/2012/2 
(5) Žr. www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(6) Žr. www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 
(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
(8) Žr. rizikos vertinimus: www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 
(9) Žr. www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 
(10) Europos Komisija kuria naują dokumentą, kuris pakeistų Tarybos sprendimą 2005/387/TVR. 

 


