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ÅRSRAPPORT 2012: VIKTIGA HÄNDELSER 1 

EU:s narkotikacentrum är oroat över den mångfacetterade stimulantiamarknaden och 

överflödet av pulver och tabletter 

(Lissabon 15.11.2012, FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL. 10:00 WET/Lissabontid) Den europeiska 
marknaden för stimulantia blir allt mer svåröverskådlig, och utbudet av pulver och tabletter är oerhört varierat. 
Kokain, ecstasy och amfetamin dominerar visserligen fortfarande, men dessa droger konkurrerar nu med ett 
växande antal nya syntetiska droger. Ett exempel är katinonerna som är en av de största nya droggrupperna i 
Europa i dag. Narkotikacentrumet granskar också andra stimulantia, och det finns tecken på att metamfetaminet 
håller på att göra nya inbrytningar på marknaden. Utvecklingen på den europeiska stimulantiamarknaden 
beskrivs i Årsrapport 2012: situationen på narkotikaområdet i Europa, utgiven av EU:s narkotikacentrum 
(ECNN) i Lissabon (1). 

I konsumenternas ögon är dessa droger i viss utsträckning ”utbytbara produkter” säger centrumet, och faktorer 
som tillgänglighet, pris och renhet påverkar deras val och gör marknaden instabil. Av rapporten framgår det 
också att användarna ofta inte vet vad de egentligen köper. 

Cecilia Malmström, den EU-kommissionsledamot som har ansvaret för ECNN, kommenterar saken: 
”Stimulantia och syntetiska droger spelar en central roll i den europeiska drogmiljön, vilket skapar en snabbrörlig 
och instabil marknad som är svår att kontrollera. Unga människor exponeras för ett större utbud av pulver och 
tabletter än någonsin. Uppgifter från akutmottagningar, toxikologirapporter och behandlingscentrum visar att 
riskerna associerade med dessa droger inte alltid är kända av användarna.”  

ECNN:s direktör Wolfgang Götz tillägger: ”För att vi ska klara av dessa nya utmaningar måste vi skaffa oss en 
bättre förståelse för nya trenders hälsokonsekvenser och sociala effekter, och utforma åtgärder som minskar 
efterfrågan. Då krävs det bättre kriminaltekniska och toxikologiska analyser samt förebyggande insatser riktade 
till de största riskgrupperna.” 

Kokain: fler tecken på minskad användning och lägre status  

Under de senaste tio åren har kokain etablerats som den mest använda olagliga centralstimulerande drogen i 
Europa, även om användningen är koncentrerad till ett litet antal länder i den västra delen av EU. Omkring 
15,5 miljoner européer (15–64 år) har provat kokain någon gång i livet, och omkring 4 miljoner har använt 
preparatet under det senaste året (kapitel 5, tabell 8). Kokainet svarar fortfarande för en stor del av 
stimulantiamissbruket, men aktuella uppgifter bekräftar analysen i förra årets rapport som visar att dess 
popularitet och ställning som högstatusdrog kan vara i avtagande.  

Somliga länder rapporterar fortfarande en ökande kokainanvändning, men nya undersökningar visar att det 
finns en del positiva tecken i länder med hög prevalens. Exempelvis Danmark, Irland, Spanien, Italien och 
Storbritannien – de fem länder där användningen är störst – rapporterar en viss minskning i gruppen unga 
vuxna (15–34 år) under det senaste året, och trenden är densamma i Kanada och USA (kapitel 5, figur 10; figur 
GPS-14, del ii). Det är möjligt att potentiella användare nu är mer medvetna om vilka negativa konsekvenser 
kokainanvändning kan få. Lägre renhetsgrad hos kokainet kan också vara en faktor som får användare att 
övergå till andra stimulantia. 20 av de 23 länder som lämnade uppgifter om utvecklingen av kokainets renhet 
rapporterade en minskning mellan 2005 och 2010. ECNN:s index för genomsnittlig renhetsgrad hos kokain i EU 
minskade med 22 procent under denna period (figur PPP-2). 
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Rapporten visar att antalet kokainbeslag i Europa fortsätter att minska. År 2010 var de cirka 88 000, jämfört med 
100 000 år 2008 (tabell SZR-9). Mängden beslagtaget kokain minskar också i Europa: Från en rekordnivå på 
cirka 120 ton 2006 minskade den med omkring hälften till 61 ton 2010 (tabell SZR-10) (kapitel 5, tabell 7). 
Denna ganska dramatiska volymminskning återspeglar troligen en diversifiering av kokainsmugglingen som har 
gjort förbudsinsatserna till en större utmaning. Den kan också vara ett tecken på förändrade resurser och 
prioriteringar hos de brottsbekämpande organen i de länder där de flesta beslagen görs. 

Uppgifter om att färre narkotikamissbrukare söker behandling för problem med kokain tyder också på att dess 
popularitet kan vara dalande. Omkring 15 procent av de narkotikamissbrukare som påbörjar specialiserade 
behandlingsprogram anger att de huvudsakligen missbrukar kokain (figur TDI-2, del ii). Nya uppgifter om 
trender bland personer som påbörjar behandlingar mot kokainmissbruk visar att antalet minskar något 
(figur TDI-3, del ii). 

Fler tecken på att MDMA kommer tillbaka på ecstasymarknaden 

Omkring 11,5 miljoner européer (15–64 år) har provat ecstasy någon gång i livet, och omkring 2 miljoner har 
använt preparatet under det senaste året (kapitel 4, tabell 6). Aktuella uppgifter bekräftar den analys som 
gjordes i förra årets rapport: att MDMA – den mest kända ecstasydrogen – håller på att komma tillbaka (2).  
Detta inträffar efter en brist på MDMA under de senaste åren, då tabletter som såldes som ecstasy ofta innehöll 
andra ämnen (till exempel mCPP, BZP eller mefedron). Den minskade MDMA-produktionen har kopplats till 
framgångsrika åtgärder för att minska spridningen av PMK, den kemiska prekursor som behövs för att 
producera drogen. Men nu har tillverkarna funnit andra kemikalier som kan användas i stället för PMK.            
De tabletter som säljs under beteckningen ecstasy har fortfarande varierande innehåll, men pulver och tabletter 
som innehåller höga halter av MDMA tycks bli vanligare. 

Metamfetaminet gör nya inbrytningar på stimulantiamarknaden i Europa  

Amfetaminer (ett samlingsbegrepp för amfetamin och metamfetamin) används överlag i mindre omfattning än 
kokain i Europa. Omkring 13 miljoner européer (15–64 år) har provat amfetamin någon gång i livet, och omkring 
2 miljoner har använt preparatet under det senaste året (kapitel 4, tabell 5). De senaste trenduppgifterna visar 
att amfetaminanvändningen under det senaste året bland unga vuxna (15–34 år) generellt sett var stabil eller 
minskade (kapitel 4, figur 7). Amfetamin är vanligare förekommande än metamfetamin. Men användningen av 
metamfetamin tycks nu bli mer utbredd efter att historiskt sett ha legat på en låg nivå i Europa och främst varit 
begränsad till Tjeckien och Slovakien.  

ECNN:s senaste årsrapporter visar att tillgången på metamfetamin ökar och att drogen vinner ny mark i norra 
Europa, där den delvis har ersatt amfetaminet som det dominerande centralstimulerande preparatet (Lettland, 
Sverige, Norge och Finland). Dessutom konstaterar ECNN att Tyskland, Grekland, Cypern, Ungern och 
Turkiet också rapporterade tecken på metamfetaminmissbruk 2010, även om det uppskattas vara litet. 

Uppgifter om beslag som publiceras i dag tyder på att produktionen ökar och att metamfetaminet gör nya 
inbrytningar på stimulantiamarknaden i Europa. Under perioden 2005–2010 ökade mängden beslagtaget 
metamfetamin i Europa (25 EU-länder) från cirka 100 kg till cirka 600 kg (tabell SZR-18). Under samma period 
mer än tredubblades antalet beslag av metamfetamin, med en ökning från omkring 2 200 till omkring 7 300. 
Några exempel på länder där antalet beslag av drogen ökade markant mellan 2009 och 2010 är Tyskland, 
Estland, Lettland och Österrike (tabell SZR-17).  

Andra orosmoment som framhålls i dag är att det börjar komma sporadiska rapporter om metamfetaminrökning i 
Europa och förekomst av s.k. crystal meth. Att röka metamfetamin, som är särskilt hälsovådligt, har hittills varit 
oerhört ovanligt i Europa. För att bemöta denna utveckling kommer ECNN i början av 2013 att lansera en 
”trendspaning” om denna drog som har ställt till med betydande problem utanför Europa (i till exempel 
Australien, Japan, Nya Zeeland och USA). 

4-MA: ett nytt centralstimulerande medel av amfetamintyp som nu granskas efter dödsfall 

EU har reagerat på den tilltagande oron över användningen av det centralstimulerande medlet 
4-metylamfetamin (4-MA) genom att formellt begära en undersökning av vilka hälsorisker och sociala risker 
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ämnet medför (däribland kopplingen till organiserad brottslighet). Denna riskbedömning kommer att göras i 
Lissabon den här veckan av ECNN:s vetenskapliga kommitté tillsammans med experter från Europeiska 
kommissionen, Europol och Europeiska läkemedelsmyndigheten. För närvarande lyder inte ämnet under 
narkotikalagstiftningen i de flesta EU-medlemsstater (se den gemensamma rapporten)(3).  

Den här undersökningen är det andra steget i ett tredelat rättsligt förfarande för övervakning och insatser mot 
nya droger i EU. Den utlösande faktorn var dödsfall som förknippas med ämnet i Belgien, Nederländerna och 
Storbritannien (i de två sistnämnda länderna är ämnet kontrollerat) och rapporter om beslag i 14 europeiska 
länder. En riskbedömningsrapport kommer att läggas fram för Europeiska kommissionen och Europeiska rådet 
efter mötet, och på grundval av den kan rådet besluta att vidta kontrollåtgärder mot drogen i EU. 

4-MA tillhör gruppen syntetiska fenetylaminer och är nära besläktad med amfetamin. Den tycks säljas som 
amfetamin eller blandas med amfetamin på den olagliga marknaden. Detta tyder på att amfetaminmissbrukarna 
kan löpa större risk att exponeras för 4-MA om drogen blir mer lättillgänglig, trots att det inte verkar finnas någon 
större specifik efterfrågan på den. 

Fler än 50 nya droger har redan upptäckts under 2012 – mer olikartade och obskyra ämnen  

I EU rapporteras fortfarande cirka en ny drog i veckan. Sammanlagt 49 nya psykoaktiva ämnen anmäldes 
officiellt för första gången 2011 via EU:s system för tidig varning (EWS)(4). Detta är det största antalet ämnen 
som någonsin har rapporterats under ett enskilt år, och det är en ökning från 41 ämnen 2010 och 24 ämnen 
2009. De preliminära uppgifterna för 2012 tyder inte på att någon minskning är i sikte: hittills har redan över 50 
nya ämnen rapporterats. 

Syntetiska katinoner (till exempel mefedron och MDPV), som har liknande effekter som kokain, är en av de två 
största droggrupperna som övervakas i EWS (den andra är syntetiska cannabinoider som bland annat finns i 
”spice”-produkter) (5). Rapporterna för 2011 visar en anmärkningsvärd ökning av både antalet och variationen 
av ämnen. Alla nya droger som anmäldes förra året är syntetiska, liksom alla som hittills har anmälts i år. 

Samtidigt som mångfalden ökar i de vanligare nya droggrupperna avslöjar ECNN att mer obskyra 
kemikaliegrupper rapporteras (se kapitel 8, figur 20 – Andra ämnen). Centrumet säger också att ”antalet 
produkter som innehåller flera psykoaktiva ämnen tycks öka”, och vissa beslag och testinköpta prov har visat 
sig innehålla både kontrollerade och okontrollerade ämnen. Ett exempel är att PMMA har upptäckts i produkter 
som säljs som ”legal highs”. Denna drog ställdes under kontroll i Europa efter en riskbedömning som 
genomfördes av EU 2002. Risken för överdosering är hög, och drogen utgör ett allvarligt hot mot 
användarna (6). 

Enligt ECNN har det hittills funnits knapphändiga uppgifter om hur utbredd användningen av dessa ämnen är, 
men i och med att en del länder (till exempel Irland, Spanien och Storbritannien) nu genomför representativa 
undersökningar som inkluderar nya droger börjar preliminära uppgifter om prevalensen att framkomma.               
Den rapporterade totala användningen av dessa droger är relativt liten, men det finns potential för en ökning i 
vissa grupper. I en Eurobarometerundersökning från 2011 om unga människors inställning till droger uppgav i 
genomsnitt 5 procent av de unga svarspersonerna (15–24 år) att de hade använt ”legal highs” någon gång i 
livet, även om nivåerna varierade mellan länderna (7). 

Rekordmånga nätbutiker säljer ”legal highs”  

I dagens rapport presenteras resultaten från ECNN:s korttidsundersökning av internetförsäljningen av ”legal 
highs” 2012, vilken visade ett nytt rekord: 693 nätbutiker uppges sälja psykoaktiva produkter till EU-länder – en 
ökning från 170 i januari 2010. Även om listan med de tio vanligaste ”legal highs” toppas av tre naturliga 
produkter – kratom, salvia och hallucinogen svamp – är de övriga sju ämnena syntetiska (se kapitel 8,              
tabell 10). 

Korttidsundersökningen visade att antalet nätbutiker som säljer syntetiska katinoner (till exempel MDPV och 
4-MEC) har ökat markant, vilket kan tyda på att internetföretagen försöker hitta en ersättning för mefedron som 
nu är ett kontrollerat ämne i EU. Hittills har de flesta nya drogerna riktat sig till rekreationella användare, men i  
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en del länder använder också problemmissbrukare de nya drogerna. Rapporter från Ungern visar att 
opioidmissbrukare injicerar syntetiska katinoner (mefedron eller MDPV) när de inte får tag på heroin. 

Det är viktigt att inte glömma bort ”äldre” nya droger 

Samtidigt som strålkastarljuset har riktats mot gamla etablerade droger eller framväxten av nya ämnen har ett 
antal av de ”äldre” nya drogerna lyckats etablera sig på marknaden. De får inte glömmas bort, varnar ECNN. 
Några exempel på sådana droger är GHB, GBL, ketamin, mefedron och PMMA (8), för vilka det finns rapporter 
om höga användningsnivåer inom vissa grupper, eller ökad tillgång. En del hälsoproblem kan sättas i samband 
med dessa ämnen, exempelvis beroende bland kroniska missbrukare, och det finns även ett antal oväntade 
problem såsom sjukdomar i urinblåsan bland ketaminanvändare. Den här utvecklingen visar att de olika 
ländernas droginformationssystem måste bli bättre på att upptäcka framväxande trender och nya hälsoproblem 
när det gäller dessa ämnen. 

Aktiva insatser: länderna skapar en rad verktyg för att bekämpa hotet från nya droger  

Inom EU vidtas en mängd åtgärder för att minska efterfrågan på och utbudet av nya droger (se kapitel 8).          
Nya psykoaktiva ämnen kan dock dyka upp och spridas mycket fort, vilket är en utmaning för ländernas 
etablerade lagstiftningsförfaranden för drogkontroll (9). I årsrapporten konstateras att flera länder har svarat med 
”innovativa förändringar av lagstiftningen eller policyn för brottsbekämpning” (se kapitel 1). Den viktigaste 
trenden i många länder tycks vara att man inriktar sig på att bestraffa utbudet snarare än användningen. 

Irland (2010), Rumänien (2011) och Österrike (2012) har infört nya lagar som straffbelägger otillåten 
distribution, försäljning eller marknadsföring av nya psykoaktiva ämnen. Andra länder har modifierat befintliga 
lagar för att förstärka eller skynda på sina förfaranden för drogkontroll. Polen (2010) har till exempel ändrat sin 
narkotikalagstiftning så att distribution av nya ämnen förbjuds, och Ungern (2010) och Finland (2011) har infört 
riskutvärderingspaneler med uppgift att ta fram beslutsunderlag. Under 2011 respektive 2012 införde 
Storbritannien och Ungern nya förfaranden, och är därmed de länder som senast har infört ”tillfälliga 
kontroller” av ämnen. Dessa kontroller genomförs i avvaktan på utredningar av vilka skador som förknippas 
med drogen i fråga och beslut om permanenta sanktioner. 

Kontroller av kemiska ämnesgrupper (generiska kontroller) i stället för av enskilda ämnen har införts i ett antal 
länders narkotikalagstiftning under de senaste åren. Här rapporteras nya utvecklingslinjer från Luxemburg 
(2009, syntetiska cannabinoider), Italien (2011, syntetiska cannabinoider och katinoner), Cypern (2011, 
syntetiska cannabinoider, katinoner och fenetylaminer), Danmark (2012, syntetiska cannabinoider, katinoner, 
fenetylaminer och tryptaminer) och Frankrike (2012, katinoner). 

Men de utmaningar som dessa nya ämnen utgör kan mötas på andra sätt än via narkotikalagstiftningen. En del 
länder använder sig till exempel av sina läkemedels- och konsumentskyddslagar. Konsumentskydds-
bestämmelser som säger att utbjudna varor måste märkas med avsedd användning har införts för att beslagta 
”spice”-produkter i Italien och mefedron märkt som ”växtnäring” eller ”badsalt” i Storbritannien (innan ämnet 
drogklassificerades). 

Europeiska kommissionen håller nu på att utarbeta ny lagstiftning som effektivare möter framväxten av              
nya psykoaktiva ämnen i EU, med stöd av EU:s medlemsstater, ECNN, Europol och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (10). 

Kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor Cecilia Malmström ger en annan kommentar till 
rapporten: ”Den här nya analysen från ECNN är särskilt välkommen eftersom den belyser de gemensamma 
drogproblem vi har i Europeiska unionen och bidrar till arbetet med att förstärka EU:s strategiska och operativa 
strategi mot smuggling och användning av narkotika. Jag slås särskilt av hastigheten hos utvecklingen på 
området syntetiska droger. Jag tror att alla inser att det krävs kraftfulla och samordnade åtgärder om vi ska 
kunna bemöta denna utveckling på ett effektivt sätt.” 
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Fotnoter 

(1) Årsrapporten för 2012 finns att tillgå på 22 språk på www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Uppgifterna i 
rapporten avser 2010 eller senast tillgängliga år. De figurer och tabeller som det hänvisas till i detta pressmeddelande 
återfinns i årsrapporten eller statistikbulletinen 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Se www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma 
(3) Se www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Se även den gemensamma rapporten om 4-MA, som 
publiceras i dag. 
(4) Se www.emcdda.europa.eu/news/2012/2 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(6) Se www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 
(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
(8) Se riskbedömningarna www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 
(9) Se www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 
(10) Europeiska kommissionen håller på att ta fram ett nytt instrument som ska ersätta rådets beslut 2005/387/RIF. 


