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SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 1 

Agencja UE ds. narkotyków wyraża obawy związane ze złożonym rynkiem substancji 

stymulujących oraz dużą ilością proszków i pigułek 

(15.11.2012 LIZBONA ZAKAZ PUBLIKACJI do godz. 10.00 WET/czasu lizbońskiego) Europa staje przed 

problemem coraz bardziej złożonego rynku substancji stymulujących, na którym konsumenci mają do czynienia 

z wielkim wyborem proszków i pigułek. Pomimo tego, iż kokaina, ecstasy i amfetaminy nadal należą do 

najpopularniejszych środków stymulujących, to konkurują obecnie z rosnącą liczbą pojawiających się 

narkotyków syntetycznych, takich jak katynony, stanowiących jedną z największych grup nowych narkotyków 

obecnie zgłaszanych w Europie. Pozostałe substancje stymulujące również są monitorowane, pojawiają się 

także sygnały, że metamfetamina staje się coraz powszechniejsza na rynku. Rozwój europejskiego rynku 

substancji stymulujących został opisany w Sprawozdaniu rocznym za 2012 r.: Stan problemu 

narkotykowego w Europie, opublikowanym przez agencję UE ds. narkotyków (EMCDDA) w Lizbonie (
1
). 

Z punktu widzenia konsumenta narkotyki te są w pewnym stopniu „produktami wymiennymi”, stwierdza 

agencja. Na wybory konsumentów i na niestabilność rynku wpływają takie czynniki, jak: dostępność, cena i 

czystość. Według sprawozdania osoby używające tych substancji często mogą nie wiedzieć, co w 

rzeczywistości kupują.  

Cecilia Malmström, europejska komisarz z ramienia EMCDDA, mówi: „Narkotyki stymulujące i syntetyczne 

odgrywają kluczową rolę na europejskiej scenie narkotykowej, tworząc rynek, który szybko się zmienia, jest 

niestabilny i trudny do kontrolowania. Młodzi ludzie mają obecnie łatwiejszy niż wcześniej dostęp do mnóstwa 

różnego rodzaju narkotyków w postaci pigułek i proszków. Dane z oddziałów pomocy doraźnej, raportów 

toksykologicznych oraz placówek leczenia uzależnienia od narkotyków wskazują, że młodzi użytkownicy nie 

zawsze są świadomi ryzyka związanego z zażywaniem narkotyków.”  

„W walce z tymi nowymi wyzwaniami decydujące znaczenie ma to, abyśmy zwiększyli naszą wiedzę o 

skutkach zdrowotnych i społecznych zażywania substancji stymulujących oraz opracowali środki służące 

zmniejszeniu popytu” — dodaje dyrektor EMCDDA, Wolfgang Götz. — „W tym celu niezbędna jest lepsza 

analiza kryminalistyczna i toksykologiczna, konieczne wydaje się również aktywne zaangażowanie w pracę z 

osobami z grup najwyższego ryzyka”. 

Kokaina — dalsze oznaki malejącego użycia i statusu  

W ciągu ostatniego dziesięciolecia kokaina stała się najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem 

stymulującym w Europie, przy czym większość użytkowników tego narkotyku to osoby pochodzące z 

wybranych państw zachodniej części UE. Około 15,5 mln Europejczyków (w wieku od 15 do 64 lat) próbowało 

kokainy przynajmniej raz, z czego 4 mln używało tego narkotyku w ciągu ostatniego roku (rozdział 5, tabela 8). 

Chociaż używanie kokainy pozostaje ważną częścią problemu narkotyków stymulujących, aktualne dane 

potwierdzają analizę z zeszłorocznego sprawozdania, w którym stwierdzono, że spada popularność i wizerunek 

tego narkotyku jako substancji dla osób o wysokim statusie.  

Chociaż niektóre kraje nadal zgłaszają rosnącą konsumpcję kokainy, najnowsze badania ankietowe dotyczące 

używania tego narkotyku wskazują na pewne pozytywne oznaki w krajach o wysokim wskaźniku używania.        

Na przykład Dania, Irlandia, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania — pięć państw o najwyższym wskaźniku 
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używania kokainy — odnotowują pewien spadek wskaźnika używania kokainy w ciągu ostatniego roku wśród 

młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 lat); podobną tendencję odnotowano w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych (rozdział 5, wykres 10; wykres GPS-14, część ii). Potencjalni użytkownicy mogą mieć obecnie 

większą świadomość negatywnych konsekwencji, które towarzyszą konsumpcji kokainy. Niski poziom czystości 

kokainy może również skłaniać niektórych użytkowników do przechodzenia na inne substancje stymulujące. 

Spośród 23 krajów, które dostarczyły danych dotyczących czystości kokainy, 20 zgłosiło spadek czystości w 

latach 2005-2010. Opracowany przez EMCDDA wskaźnik średniej czystości kokainy w UE spadł w tym okresie 

o 22 % (wykres PPP-2). 

Z danych zawartych w Sprawozdaniu wynika, że liczba konfiskat kokainy w Europie nadal maleje – w 2010 r. 

miało miejsce około 88 000 konfiskat, natomiast w 2008 r. 100 000 (tabela SZR-9). Maleje również ilość 
skonfiskowanej w Europie kokainy. Po osiągnięciu szczytowego poziomu, wynoszącego 120 ton w 2006 r., 

ilość skonfiskowanej kokainy zmalała o około połowę, do 61 ton w 2010 r. (tabela SZR-10) (rozdział 5,  

tabela 7). Ten dość gwałtowny spadek prawdopodobnie odzwierciedla zróżnicowanie handlu kokainą, które 

spowodowało, że przechwytywanie kokainy stało się trudniejsze. Może również odzwierciedlać zmiany w 

zakresie zasobów i priorytetów jednostek egzekwujących prawo antynarkotykowe w krajach o najwyższym 

poziomie konfiskat. 

Fakt, że mniej osób używających narkotyków zgłasza się na leczenie z powodu problemów związanych z 

kokainą, również wskazuje na to, że popularność tej substancji może słabnąć. Około 15 % osób używających 

narkotyki podejmujących leczenie specjalistyczne deklaruje kokainę jako narkotyk będący największym 

problemem (wykres TDI-2, część ii). Najnowsze dane dotyczące tendencji wśród osób podejmujących leczenie 

w związku z używaniem kokainy, wskazują na niewielki spadek liczby tych osób (wykres TDI-3, część ii). 

Kolejne oznaki powrotu MDMA na rynek „ecstasy” 

Około 11,5 mln Europejczyków (w wieku od 15 do 64 lat) przynajmniej raz próbowało „ecstasy”, z czego około 

2 mln w ciągu ostatniego roku (rozdział 4, tabela 6). Dzisiejsze dane potwierdzają analizę zawartą w 

zeszłorocznym sprawozdaniu, z której wynikało, że MDMA – najbardziej znany narkotyk należący do grupy 

narkotyków „ecstasy” – powraca na rynek (
2
). Następuje to po kilku latach niedoboru MDMA; wtedy tabletki 

sprzedawane jako „ecstasy” często zawierały inne substancje (np. mCPP, BZP, mefedron). Spadek produkcji 

MDMA wiązał się ze skutecznymi środkami mającymi na celu ograniczenie zmiany zastosowania PMK, środka 

chemicznego będącego prekursorem koniecznym do produkcji tego narkotyku. Obecnie producenci znajdują 

jednak alternatywne substancje chemiczne, które wykorzystują jako materiał wyjściowy do produkcji MDMA. 

Chociaż zawartość tabletek sprzedawanych jako „ecstasy” pozostaje zróżnicowana, coraz powszechniejsze 

stają się proszki i tabletki zawierające duże dawki MDMA.  

Metamfetamina coraz bardziej powszechna na europejskim rynku substancji stymulujących  

Poziom używania amfetamin (termin ten obejmuje amfetaminę i metamfetaminę) w Europie pozostaje ogólnie 

niższy niż kokainy. Około 13 mln Europejczyków (w wieku od 15 do 64 lat) przynajmniej raz próbowało 

amfetamin, z czego około 2 mln w ciągu ostatniego roku (rozdział 4, tabela 5). Ostatnie dane wskazują na to, 

że wskaźnik używania amfetamin w ciągu ostatniego roku wśród młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 

lat) był na ogół stabilny lub malał (rozdział 4, wykres 7), przy czym spośród tych dwóch narkotyków amfetamina 

jest bardziej powszechnie używana. Używanie metamfetaminy, dotąd występujące w Europie na niskim 

poziomie i głównie ograniczone do Czech i Słowacji, obecnie wydaje się rozprzestrzeniać.  

W ostatnich sprawozdaniach rocznych EMCDDA zwrócono uwagę na rosnącą dostępność metamfetaminy i jej 

rosnącą popularność w Europie północnej, gdzie częściowo zastąpiła amfetaminę jako najczęściej używany 

narkotyk stymulujący (Łotwa, Szwecja, Norwegia, Finlandia). Ponadto EMCDDA odnotowało, że w 2010 r. 

Niemcy, Grecja, Cypr, Węgry i Turcja zgłosiły przypadki problemowego używania metamfetaminy, chociaż 
szacunkowo na niskim poziomie. 

Opublikowane dziś dane dotyczące konfiskat wskazują na wzrost produkcji metamfetaminy i jej stale rosnącą 

popularność na europejskim rynku substancji stymulujących. W latach 2005–2010 ilość metamfetaminy 

skonfiskowanej w Europie (w 25 krajach UE) wzrosła z około 100 kg do około 600 kg (tabela SZR-18). 



EMBARGO 15.11.2012 — 10:00 WET/ czasu lizbońskiego 15.11.2012 

Sprawozdanie roczne za 2012 r. w 22 językach — www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

 

 

3 

Jednocześnie liczba konfiskat metamfetaminy w tym okresie zwiększyła się ponad trzykrotnie – z około 2 200 

do około 7 300. Kraje charakteryzujące się znacznym wzrostem liczby konfiskat metamfetaminy w okresie od 

2009 do 2010 r. to: Niemcy, Estonia, Łotwa i Austria (tabela SZR-17).  

Dalsze obawy opisane w sprawozdaniu, odnoszą się do pierwszych, aczkolwiek sporadycznych, zgłoszeń 

dotyczących palenia metamfetaminy w Europie i dostępności „krystalicznej metamfetaminy”. Wiadomo, że 

palenie metamfetaminy, dotąd wyjątkowo rzadkie zjawisko w Europie, jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia. 

Na początku 2013 r. EMCDDA rozpocznie przegląd tendencji w odniesieniu do tego narkotyku powodującego 

istotne problemy poza Europą (np. w Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych). 

4-MA — nowa substancja stymulująca z grupy amfetamin pod nadzorem wskutek zgonów 

W związku z rosnącymi obawami dotyczącymi używania 4-metylamfetaminy (4-MA), Europa złożyła formalny 

wniosek o zbadanie zagrożeń zdrowotnych i społecznych związanych z tą substancją (w tym udziału 

przestępczości zorganizowanej). Ocena ryzyka zostanie przeprowadzona w tym tygodniu w Lizbonie przez 

Komitet Naukowy EMCDDA i ekspertów Komisji Europejskiej, Europolu i Europejskiej Agencji Leków. 

Obecnie w większości państw członkowskich UE substancja ta nie podlega kontroli prawnej (zob. wspólne 

sprawozdanie)(
3
).  

Wspomniana ocena znajduje się na drugim etapie trzyfazowej procedury prawnej, dzięki której Europa 

monitoruje nowe narkotyki i podejmuje działania z nimi związane. Do przeprowadzenia oceny ryzyka 

doprowadziły zgony w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii (w dwóch ostatnich państwach narkotyk ten jest 

objęty kontrolą) związane z używaniem 4-MA oraz konfiskaty zgłoszone w 14 krajach europejskich.  

Po posiedzeniu sprawozdanie z oceny ryzyka zostanie przedłożone Komisji Europejskiej i Radzie UE. Na tej 

podstawie Rada może podjąć decyzję o objęciu tego narkotyku środkami kontroli w całej UE. 

4-MA należy do grupy syntetycznych fenetylamin i jest blisko spokrewniona z amfetaminą. Najprawdopodobniej 

na rynku nielegalnych narkotyków jest sprzedawana jako amfetamina lub z nią mieszana. Chociaż istnieje 

niewiele dowodów na szczególne zapotrzebowanie na 4-MA, osoby używające amfetaminy mogą być bardziej 

narażone na ten narkotyk, jeżeli stanie się bardziej dostępny. 

W 2012 r. wykryto już ponad 50 nowych narkotyków — substancje bardziej zróżnicowane i mało znane  

Nowe narkotyki nadal zgłaszane są w UE w tempie około jednego na tydzień. W 2011 r. za pośrednictwem 

unijnego systemu wczesnego ostrzegania (EWS) oficjalnie zgłoszono po raz pierwszy ogółem 49 nowych 

substancji psychoaktywnych (
4
). Jest to największa liczba substancji, jaką kiedykolwiek zgłoszono w ciągu 

jednego roku – w 2010 r. zgłoszono 41 substancji, a w 2009 r. 24. Wstępne dane za 2012 r. nie pokazują 

spadku, ponieważ wykryto już ponad 50 substancji. 

Syntetyczne katynony (np. mefedron, MDPV), których działanie jest podobne do działania kokainy, są jedną z 

dwóch największych grup narkotyków monitorowanych w ramach systemu wczesnego ostrzegania (druga 

grupa to syntetyczne kannabinoidy, występujące np. w produktach „spice” )(
5
). Warto podkreślić, iż w 2011 r. 

odnotowano wzrost liczby zgłoszonych substancji i ich większą różnorodność. Wszystkie nowe narkotyki 

zgłoszone w zeszłym roku i narkotyki zgłoszone dotychczas w 2012 r. były syntetyczne. 

Poza rosnącą różnorodnością w obrębie powszechniejszych grup nowych narkotyków, EMCDDA ujawnia,         

że zgłaszane są też dużo mniej znane grupy związków chemicznych (zob. rozdział 8, wykres 20 – „Inne 

substancje”). EMCDDA informuje również, że: „Liczba produktów zawierających wiele substancji 

psychoaktywnych wydaje się rosnąć”, jako że w próbkach z konfiskat i zakupionych do celów badań 

stwierdzono występowanie zarówno substancji objętych, jak i nieobjętych kontrolą. Jednym z przykładów jest 

wykrywanie PMMA w produktach sprzedawanych jako „dopalacze”. Narkotyk ten, objęty kontrolą w Europie w 

następstwie oceny ryzyka w UE w 2002 r., niesie ze sobą wysokie ryzyko przedawkowania i stanowi poważne 

zagrożenie dla osób go używających (
6
). 

Jak twierdzi EMCDDA, do tej pory istniało niewiele danych dotyczących wskaźników używania tych substancji. 

Niektóre kraje (np. Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania) przeprowadzają obecnie reprezentatywne badania 
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ankietowe obejmujące nowe narkotyki, dzięki czemu pojawiają się wstępne dane dotyczące takich wskaźników. 

Choć zgłoszone ogólne wskaźniki używania tych narkotyków pozostają na stosunkowo niskim poziomie, 

istnieje możliwość ich wzrostu wśród niektórych grup. W przeprowadzonym w 2011 r. badaniu Eurobarometru 

na temat stosunku młodzieży do narkotyków oszacowano, że średnio 5 % młodych respondentów (w wieku od 

15 do 24 lat) zgłosiło używanie „dopalaczy” kiedykolwiek w życiu, chociaż wskaźniki używania w 

poszczególnych krajach były zróżnicowane (
7
). 

Rekordowa liczba sklepów internetowych sprzedających „dopalacze”  

W sprawozdaniu przedstawiono wyniki wyrywkowego badania internetowych punktów sprzedaży detalicznej 

dopalaczy, przeprowadzonego przez EMCDDA w 2012 r. W badaniu zidentyfikowano rekordową liczbę  

693 sklepów internetowych rzekomo sprzedających produkty psychoaktywne z wysyłką do krajów UE —  

w styczniu 2010 r. istniało 170 takich sklepów. Chociaż pierwsze miejsca wśród 10 najpopularniejszych 

dopalaczy oferowanych za pośrednictwem Internetu zajmują trzy naturalne produkty — kratom, szałwia i 

grzyby halucynogenne — pozostałe siedem produktów to substancje syntetyczne (zob. rozdział 8, tabela 10).  

W badaniu wyrywkowym stwierdzono wyraźny wzrost liczby sklepów internetowych oferujących syntetyczne 

katynony (np. MDPV, 4-MEC), co wskazuje na to, że internetowi sprzedawcy chcą nimi zastąpić mefedron, 

który objęty jest obecnie kontrolą w UE. Dotychczas większość nowych narkotyków przeznaczonych było dla 

osób używających narkotyków rekreacyjnych, jednak w niektórych krajach osoby problemowo używające 

narkotyków używają również nowych substancji. Z danych przesłanych przez Węgry wynika, że w czasach 

niedoboru heroiny osoby używające opioidów przyjmują drogą iniekcji syntetyczne katynony (mefedron, 

MDPV). 

Nie wolno ignorować „starszych nowych” narkotyków 

Ponieważ uwaga skupia się na starych narkotykach o ugruntowanej pozycji lub na pojawianiu się nowych 

substancji, na rynku ukształtowała się pewna liczba „starszych nowych” narkotyków. Nie należy ich ignorować, 
ostrzega EMCDDA. Do takich substancji, w odniesieniu do których zgłasza się przypadki wysokiego poziomu 

używania lub zwiększonej dostępności, należą obecnie GHB, GBL, ketamina, mefedron i PMMA (
8
). Narkotyki 

te wywołują negatywne skutki zdrowotne, w tym uzależnienie wśród osób długotrwale je używających, pojawiły 

się również niespodziewane problemy, takie jak choroby pęcherza u osób używających ketaminy. Wskazuje to 

na potrzebę większego uwrażliwienia systemów informacyjnych poszczególnych krajów na nowe substancje i 

problemy zdrowotne związane z ich używaniem.  

Proaktywna odpowiedź: kraje opracowują szereg narzędzi w celu zwalczania zagrożenia ze strony 

pojawiających się narkotyków  

W całej Europie trwają prace nad różnorodnymi środkami mającymi na celu zmniejszenie popytu na nowe 

narkotyki oraz podaży tych substancji (zob. rozdział 8). Szybkość, z jaką obecnie nowe substancje 

psychoaktywne pojawiają się i z jaką mogą być rozprowadzane, stanowi wyzwanie dla ustalonych krajowych 

procedur legislacyjnych w zakresie kontroli narkotyków (
9
). W Sprawozdaniu rocznym opisano w jaki sposób 

kilka krajów zareagowało „wprowadzeniem nowatorskich zmian w swoim ustawodawstwie lub polityce 

egzekwowania prawa” (zob. rozdział 1). W wielu krajach główną tendencją wydaje się być skupienie się raczej 

na karach za dostarczanie narkotyków niż za ich używanie. 

Irlandia (2010 r.), Rumunia (2011 r.) i Austria (2012 r.) wprowadziły nowe przepisy prawa karnego 

przewidujące kary za dystrybucję, sprzedaż lub reklamowanie nowych substancji psychoaktywnych bez 

zezwolenia. Inne kraje znowelizowały istniejące przepisy, aby wzmocnić lub przyspieszyć procedury kontroli w 

odniesieniu do narkotyków. Na przykład Polska (2010 r.) zmieniła swoje prawo antynarkotykowe, aby zakazać 
dystrybucji nowych substancji, a Węgry (2010 r.) i Finlandia (2011 r.) utworzyły zespoły naukowe ds. oceny 

ryzyka wspomagające procesy decyzyjne. W latach 2011 i 2012 Wielka Brytania i Węgry uchwaliły nowe 

procedury, stając się ostatnimi krajami, w których wprowadzono „tymczasową kontrolę” w odniesieniu do 

pewnych substancji. Kontrolę tę wprowadzono w oczekiwaniu na dalszą ocenę szkód związanych z danym 

narkotykiem i na decyzję w sprawie stałych sankcji.  
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W ostatnich latach w prawie antynarkotykowym wielu państw obejmowano kontrolą raczej rodziny związków 

chemicznych (kontrola generyczna) niż poszczególne substancje. Nowe zmiany w tej dziedzinie zgłosiły 

następujące państwa: Luksemburg (2009 r., syntetyczne kannabinoidy), Włochy (2011 r., syntetyczne 

kannabinoidy i katynony), Cypr (2011 r., syntetyczne kanabinoidy, katynony, fenetylaminy), Dania (2012 r., 

syntetyczne kannabinoidy, katynony, fenetylaminy, tryptaminy) i Francja (2012 r., katynony).  

Prawo antynarkotykowe nie jest jednak jedynym środkiem wykorzystywanym w celu sprostania wyzwaniom 

związanym z nowymi substancjami. W celu rozwiązania tego problemu kraje odwołują się również do swoich 

przepisów np. w dziedzinie leków i bezpieczeństwa konsumentów. Aby skonfiskować produkty „spice” we 

Włoszech i mefedron oznakowany jako „sole do kąpieli” i „nawóz do roślin” w Wielkiej Brytanii (zanim 

mefedron został objęty kontrolą zgodnie z prawem antynarkotykowym tego kraju), wykorzystano przepisy w 

zakresie bezpieczeństwa konsumentów, które obejmują wymóg, aby sprzedawane towary były precyzyjnie 

oznakowane zgodnie z ich przewidywanym zastosowaniem.  

Patrząc w przyszłość, Komisja Europejska, wspierana przez państwa członkowskie UE, EMCDDA, Europol 

i Europejską Agencję Leków, pracuje nad nowym prawodawstwem, aby móc lepiej sprostać problemowi 

pojawiania się nowych substancji psychoaktywnych w UE (
10

). 

Komentując sprawozdanie, Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, zwróciła 

uwagę: „Ta nowa analiza przedstawiona przez EMCDDA jest szczególnie pożądana, ponieważ podkreślono w 

niej problemy narkotykowe, które są wspólne w całej Unii Europejskiej. Jest ona także pomocna w działaniach, 

które obecnie podejmujemy w celu wzmocnienia strategicznego i operacyjnego podejścia Europy do handlu i 

używania narkotyków. Jestem szczególnie zaskoczona szybkością zmian, które obserwujemy dziś w dziedzinie 

narkotyków syntetycznych. Sądzę, że dla wszystkich jest jasne, iż potrzebne są zdecydowane i skoordynowane 

działania, jeśli chcemy skutecznie zareagować w tym obszarze”. 

Uwagi 

(
1
) Sprawozdanie roczne za 2012 r. jest dostępne w 22 językach na stronie internetowej 

www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Dane przedstawione w sprawozdaniu dotyczą 2010 r. lub ostatniego 

roku, dla którego dostępne są dane. Dane i tabele cytowane w niniejszej notatce informacyjnej znajdują się w 

Sprawozdaniu rocznym lub Biuletynie statystycznym za 2012 r. pod adresem: www.emcdda.europa.eu/stats12 

(
2
) Zob. www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma 

(
3
) Zob. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Zob. również wspólne sprawozdanie na temat 4-MA, które 

dziś opublikowano. 

(
4
) Zob. www.emcdda.europa.eu/news/2012/2 

(
5
) Zob. www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(
6
) Zob. www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 

(
7
) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

(
8
) Zob. oceny ryzyka na stronie internetowej www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 

(
9
) Zob. www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 

(
10

) Komisja Europejska pracuje nad nowym instrumentem, który zastąpi decyzję Rady 2005/387/WSiSW. 


