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2011. AASTA ARUANNE: OLULISEMAD TÄHELEPANEKUD 1 

Järgmise kümnendi probleemide lahendamiseks tuleb leida õige poliitika ja asjakohased 

meetmed, ütleb narkoseirekeskuse juht  

(LISSABON, AVALDAMISKEELD KUNI 15.11.2011 kell 10.00 KESK-EUROOPA/LISSABONI AJA JÄRGI) 
2011. aasta aruanne: narkoprobleemide olukord Euroopas on „kontrastidest tulvil”, väidab ELi 
narkoseirekeskus (EMCDDA). Täna Lissabonis avalikustatud aruandest nähtub, et uimastitarbimine Euroopas 
on püsinud suhteliselt stabiilsena, kusjuures on positiivseid märke, et noorte inimeste kokaiinitarbimine võib olla 
saavutanud kõrgpunkti ning kanepikasutamine nende hulgas jätkuvalt väheneb. Kuid vastukaaluks märkidele, 
mis viitavad mõnede levinumate narkootikumide tarbimise stabiilsusele, on silmapiirile kerkinud uued ohud. 
Aruandes käsitletakse põhjalikult arengut sünteetiliste narkootikumide turul, uute narkootikumide kiiret turule 
jõudmist ja laialtlevinud mitme narkootikumi koostarvitamist. Narkoseirekeskuse aastaaruandes esitatud 
hinnangut kommenteerides ütles EMCDDA direktor Wolfgang Götz: „Euroopa narkopoliitika ja narkootikumide 
vastane võitlus tuleb kujundada selliselt, et need aitaksid lahendada järgmise kümnendi probleeme.” 

Kas kokaiinimull on lõhkenud? 

Viimasel kümnendil on kokaiinist saanud enimkasutatud ebaseaduslik stimulant Euroopas, kuigi enamik selle 
tarbijaid elab käputäies Euroopa Liidu lääneosa riikides. Ligikaudu 14,5 miljonit eurooplast (15–64aastased) on 
kokaiini elu jooksul tarbinud, umbes 4 miljonit on kasutanud seda viimase aasta jooksul (5. peatükk, tabel 9). 
Kuid täna esitatud uute andmete põhjal tõstatub küsimus, kas kokaiini populaarsus on kõrgpunkti saavutanud? 

Värsked kokaiinitarbimise uuringud näitavad teatud positiivseid suundumusi kõrgeima levimusega riikides. 
Näiteks Taani, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik – neli viiest kõrgeima tarbimistasemega riigist – 
teatavad noorte täiskasvanute (15–34aastased) kokaiinitarbimise mõningasest langusest viimasel aastal, mis 
langeb kokku samalaadse suundumusega Kanadas ja Ameerika Ühendriikides (5. peatükk, joonis 10;         
joonis GPS-14 osa ii) (1). Hiljuti mõnede riikide meelelahutusasutustes tehtud uuringud on näidanud samuti 
kokaiinitarbimise vähenemist.  

Aruandes märgitakse, et pideva kokaiinitarbimisega kaasnev rahaline koormus võib vähendada huvi selle 
narkootikumi kasutamise vastu riikides, kus kokkuhoid on praegu teravalt päevakorral. Kokaiini keskmine 
jaemüügihind enamikus ELi riikides on vahemikus 50–80 eurot grammi kohta (5. peatükk, tabel 8; tabel PPP-3 
osa i). Selle narkootikumi nn positiivne kuvand – jõuka elustiili märk –, on samuti hakanud mõranema, sest üha 
ulatuslikumalt teadvustatakse kokaiiniga seotud probleeme (nt kiirabiväljakutsed, ravinõudlus ja surmajuhud). 

Ligikaudu 17% ravi alustavatest narkootikumi kasutajatest nimetas peamise narkootikumina kokaiini (joonis         
TDI-2 osa ii). Aastas registreeritakse Euroopas ligikaudu 1 000 kokaiiniga seotud surmajuhtu. Sageli on 
kokaiinitarbimine ja rohke alkoholitarbimine (purjutamine) omavahel seotud. Värskeimates uuringutes leiti, et 
enam kui pooled ravil viibivad kokaiinisõltlased on ühtlasi alkoholisõltlased (vt kast 5. peatükis) (2).             
Liikmesriigid teatavad probleemsete kokaiinitarbijate tõhusamatest raviviisidest ja positiivsetest ravitulemustest.  

Kokaiini konfiskeerimiste arv Euroopas kasvab pidevalt (56 000 konfiskeerimiselt 2004. aastal ligikaudu 99 000 
konfiskeerimiseni 2009. aastal – tabel SZR-9), kuigi konfiskeeritud kogused ja narkootikumi puhtus on viimastel 
aastatel oluliselt langenud. Euroopas kinnipeetud kokaiinikoguste tipptase saavutati 2006. aastal ning see on  
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nüüdseks vähenenud poole võrra, ulatudes 2009. aastal 49 tonnini (5. peatükk, tabel 8). Ehkki läbi Lääne-Aafrika 
kulgevaid kokaiini salaveoteid kasutatakse vähem, on samas tõendeid tegevuse aktiveerumise kohta Ida-
Euroopas.  

Kanepitarbimine on langemas 

Ligikaudu 78 miljonit eurooplast – iga viies täiskasvanu vanuses 15–64 aastat – on elu jooksul kanepit proovinud 
ning umbes 22,5 miljonit on seda kasutanud viimase aasta jooksul (3. peatükk, tabel 4). Seetõttu on kanep 
jätkuvalt kõige populaarsem ebaseaduslik uimasti Euroopas. Kuid värskeimad Euroopa andmed kinnitavad 
kanepitarbimise stabiliseerumise või vähenemise üldtrendi noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased), millele 
on viidatud ka eelmistes EMCDDA aastaaruannetes (3. peatükk, joonis 5). 15–16aastaste õpilaste uuringud 
kajastavad seda langust (kooliealiste laste tervisekäitumise (HBSC) uuring 2006–2010, tabel EYE-10).  

Tubakasuitsetamise vähenemisel võib olla teatav mõju kanepitarbimise suundumustele Euroopas, kus neid kahte 
ainet tarbitakse sageli koos (3. peatükk, joonis 6). 23 ELi riigis tehtud viimase kahe ESPADi kooliuuringu (2003 ja 
2007) võrdlemine näitas üldist langust viimase kuu sigaretisuitsetamises (33 %-lt 28 %-le) ja kanepitarbimises 
(9%-lt 7%-le). Muud võimalikud põhjused võivad olla elustiil, mood, teatud narkootikumide asendamine teistega 
ja praegused hoiakud uimastite suhtes. Euroopa Komisjon avaldas juulis 2011 hiljutise Eurobaromeetri 
uuringu tulemused, mis näitasid, et pidevat kanepitarbimist pidas suureks terviseriskiks 67 % noortest vastajatest 
(15–24aastased) (3). Väga laialdaselt on arutatud selle üle, mil määral mõjutab narkopoliitika muutmine 
kanepitarbimist. Käesolevas aruandes esitatud andmed ei näita otsest seost hiljutiste uimastiseaduse 
muudatuste ja kanepitarbimise taseme vahel (vt kast 3. peatükis). 

Euroopas on pidev kanepitarbimine jätkuv mureallikas: ligikaudu 9 miljonit noort eurooplast vanuses                        
15–34aastased kasutasid kanepit viimase kuu jooksul. Noortel meestel näib olevat suurem oht muutuda 
sagedaseks kanepikasutajaks (3. peatükk, joonis 7) ja selle probleemi lahendamiseks võiks kasutada suunatud 
ennetustööd.  

Eurooplaste kanepinõudlust näitab selle narkootikumi konfiskeeritud kogus, mis on aastas ligi 700 tonni            
(umbes 600 tonni kanepivaiku ja 100 tonni kanepiürti) (3. peatükk, tabel 3) (4). Euroopa viimase kümnendi 
kanepitarbimise vastased õigusmeetmed on olnud suunatud pigem narkootikumi kaubitsejatele kui tarbijatele. 
Kanepiga seotud õigusrikkumiste arvu pidev kasv osutab võimalikele lahknevustele poliitika ja praktika vahel 
(2. peatükk, joonis 4).  

Olukord sünteetiliste narkootikumide turul muutub üha keerulisemaks 

Varasemates EMCDDA aastaaruannetes on kirjeldatud, kuidas nn „seaduslike narkootikumide“ pakkujad 
püsivad kontrollidest sammu võrra ees, pakkudes keelatud toodetele kiiresti uusi alternatiive. Käesolev aruanne 
paljastab samasuguse kassi ja hiire mängu lähteainete, st ebaseaduslike uimastite tootmiseks kasutatavate 
kemikaalidega (vt kast 4. peatükis).  

Euroopas valmistatakse ebaseaduslikke sünteetilisi narkootikume, sealhulgas ecstasy´t (MDMA, MDEA ja MDA) 
ning amfetamiini sisseveetud lähteainekemikaalidest. Aruandes kirjeldatakse keerulisi meetodeid, mida tootjad 
kasutavad lähteainete kõrvalesuunamist takistavatest eeskirjadest möödahiilimiseks. Need hõlmavad lähteainete 
sünteesimist nn lähteainete lähteainetest või nende maskeerimist mittekontrollitavateks kemikaalideks, mis 
konverteeritakse pärast importimist tagasi.  

Selliseid ilminguid illustreerivad hiljutised kõikumised ecstasy turul. Kuigi MDMA lähteaine PMK ebaseaduslikku 
turgu õnnestus meetmete abil piirata, kasutatakse praegu MDMA sünteesimisel toorainena mitmesuguseid 
lähteainete lähteaineid, sealhulgas safrooli. 2009. ja 2010. aastal konfiskeeriti ligikaudu 1050 liitrit safrooli ja 
safroolirikkaid õlisid, põhiosa Leedus.  

Kui kahes viimases EMCDDA aastaaruandes teatati MDMA vähesusest ecstasy-tablettides, siis nüüd on märke 
selle kohta, et MDMA võib olla tagasiteel. Hiljutised aruanded kinnitavad, et MDMA kättesaadavus suureneb –  
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näiteks on suure narkootikumisisaldusega tablette leitud ecstasy tootmisega kõige tihedamini seotud 
Madalmaades.   

Hinnanguliselt on ecstasy't elu jooksul proovinud 11 miljonit eurooplast, kellest 2,5 miljonit kasutasid seda 
viimase aasta jooksul (4. peatükk tabel 7). Ligikaudu 12,5 miljonit eurooplast vanuses 15–64 aastat on elu 
jooksul proovinud amfetamiine, kusjuures umbes 2 miljonit inimest tegid seda viimase aasta jooksul 
(4. peatükk, tabel 6). Andmed viimase viie aasta suundumuste kohta näitavad, et viimase aasta jooksul oli 
ecstasy ja amfetamiinide tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) üldiselt stabiilne või vähenes 
(4. peatükk, joonis 8).  

Euroopa on endiselt amfetamiin suurim tootja maailmas. Suur osa metamfetamiini tarbimisest ja pakkumisest 
Euroopas piirdub ajaloolistel põhjustel Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga. Kuid nagu ilmneb ka varasematest 
aastaaruannetest, on see narkootikum muutunud kättesaadavamaks mitmes Põhja-Euroopa riigis (nt Norras, 
Rootsis ja Lätis), asendades seal osaliselt amfetamiini. 

Uute narkootikumide kiire turule jõudmine ning seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude 
koosmõju suurenemine 

Uute reguleerimata psühhoaktiivsete ainete (mida sageli müüakse „seaduslike uimastitena“) turule jõudmine 
muutub üha suuremaks probleemiks nii Euroopas kui ka rahvusvahelises plaanis (5). 2010. aastal teatati 
EMCDDA-le ja Europolile rekordarvust (41) uutest narkootikumidest (võrreldes 24 uue narkootikumiga 2009. 
aastal) ja täna esitatud 2011. aasta esialgsed andmed ei näita langust. Praeguste andmete kohaselt teatati 
2011. aastal Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu 39 ainest. Uute ainete tuvastamiseks 
kasutatakse üha enam ennetavaid meetmeid — Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu jälgitakse nüüd 
rohkem kui 150 ainet (vt kast 8. peatükis).  

Värskeim EMCDDA „seaduslike uimastite“ veebipoodide ühekordne uuring (juulis 2011) tuvastas 600 tahtlikult 
psühhoaktiivseid aineid müüvat veebipoodi (6) ja näitas müügis olevate uute toodete suurt mitmekesisust. 
Rohkem oli ka müügikohti, mis tegutsesid ettevaatlikumalt, kasutades tarnepiiranguid, vastutusest keeldumise 
klausleid ja hoiatusi (nt tervisemõju, seaduslikkuse kohta).  

Praegu on tõusnud tähelepanu keskmesse seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude koosmõju 
suurenemine. Reguleerimata psühhoaktiivseid aineid (nt katinoonide, piperasiinide või fenetüülamiinide 
segusid) võib nagu ecstacy´t tablettideks vormida ja müüa ebaseaduslikul narkoturul. Hiljuti leiti PMMA nimelist 
õiguslikult reguleeritud narkootikumi teatavates toodetes, mida müüdi „seaduslike uimastitena“. ELis kontrolli 
alla võetud narkootikum mefedroon (7) näib olevat jõudnud nii seaduslikule kui ka ebaseaduslikule 
uimastiturule, sest seda müüakse „seadusliku uimastina“ veebis, kuid teatavates riikides pakutakse seda ka 
ebaseaduslike võrgustike kaudu, mis müüvad näiteks ecstasy´t ja kokaiini.  

Uute narkootikumide kiire levik on sundinud liikmesriike oma tavapäraseid narkootikumidevastase võitluse 
meetodeid kaaluma ja korrigeerima. 2010. aastal võtsid nii Iirimaa kui ka Poola kiirelt vastu õigusaktid, et 
piirata selliste psühhoaktiivsete ainete avalikku müüki, mida narkoseadused ei reguleeri. Teised riigid on 
reageerinud kehtivate tervisekaitse- või ravimialaste õigusaktide kaudu. Euroopa Komisjon hindab praegu 
seda, kuidas Euroopas uusi aineid jälgitakse ja milliseid meetmeid võetakse, et oleks tagatud meetmete jätkuv 
ajakohasus ja eesmärkidele vastavus (8).  

„Meie kiiresti muutuv ja üha ühtepõimunum maailm peegeldub üha kiiremini muutuvas ja ühtepõimunumas 
narkoturus, mis reageerib kiiresti nii ohtudele kui ka võimalustele,” ütles tänase aruande selgituseks          
Wolfgang Götz. „Seda ei kajasta üksnes turule ilmuvate uute ainete arv, vaid ka nende mitmekesisus ja nende 
tootmise, levitamise ja turustamise viisid.”  

Direktor ütles lõpetuseks: „Me vajame ennetavat strateegiat, mis võimaldaks tuvastada kiiresti uued 
narkootikumid ja tekkivad suundumused, et saaksime nende võimalikku mõju ennetada. Ühtlasi peame 
kooskõlastama oma meetmed Euroopa tasandil, sest kui me seda ei tee, jäävad üksikute riikide jõupingutused  
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tõenäoliselt ebatõhusaks. Need kaks tegurit on väga olulised, kui soovime selles kiiresti arenevas kassi ja hiire 
mängus edu saavutada.” 

 
Märkused 
 
(1) 2011. aasta aruandes esitatud andmed viitavad 2009. aastale või viimasele aastale, mille kohta on andmed 
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jätkuvalt kõige populaarsem ebaseaduslik uimasti Euroopas. Kuid värskeimad Euroopa andmed kinnitavad 
kanepitarbimise stabiliseerumise või vähenemise üldtrendi noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased), millele 
on viidatud ka eelmistes EMCDDA aastaaruannetes (3. peatükk, joonis 5). 15–16aastaste õpilaste uuringud 
kajastavad seda langust (kooliealiste laste tervisekäitumise (HBSC) uuring 2006–2010, tabel EYE-10).  

Tubakasuitsetamise vähenemisel võib olla teatav mõju kanepitarbimise suundumustele Euroopas, kus neid kahte 
ainet tarbitakse sageli koos (3. peatükk, joonis 6). 23 ELi riigis tehtud viimase kahe ESPADi kooliuuringu (2003 ja 
2007) võrdlemine näitas üldist langust viimase kuu sigaretisuitsetamises (33 %-lt 28 %-le) ja kanepitarbimises 
(9%-lt 7%-le). Muud võimalikud põhjused võivad olla elustiil, mood, teatud narkootikumide asendamine teistega 
ja praegused hoiakud uimastite suhtes. Euroopa Komisjon avaldas juulis 2011 hiljutise Eurobaromeetri 
uuringu tulemused, mis näitasid, et pidevat kanepitarbimist pidas suureks terviseriskiks 67 % noortest vastajatest 
(15–24aastased) (3). Väga laialdaselt on arutatud selle üle, mil määral mõjutab narkopoliitika muutmine 
kanepitarbimist. Käesolevas aruandes esitatud andmed ei näita otsest seost hiljutiste uimastiseaduse 
muudatuste ja kanepitarbimise taseme vahel (vt kast 3. peatükis). 

Euroopas on pidev kanepitarbimine jätkuv mureallikas: ligikaudu 9 miljonit noort eurooplast vanuses                        
15–34aastased kasutasid kanepit viimase kuu jooksul. Noortel meestel näib olevat suurem oht muutuda 
sagedaseks kanepikasutajaks (3. peatükk, joonis 7) ja selle probleemi lahendamiseks võiks kasutada suunatud 
ennetustööd.  

Eurooplaste kanepinõudlust näitab selle narkootikumi konfiskeeritud kogus, mis on aastas ligi 700 tonni            
(umbes 600 tonni kanepivaiku ja 100 tonni kanepiürti) (3. peatükk, tabel 3) (4). Euroopa viimase kümnendi 
kanepitarbimise vastased õigusmeetmed on olnud suunatud pigem narkootikumi kaubitsejatele kui tarbijatele. 
Kanepiga seotud õigusrikkumiste arvu pidev kasv osutab võimalikele lahknevustele poliitika ja praktika vahel 
(2. peatükk, joonis 4).  

Olukord sünteetiliste narkootikumide turul muutub üha keerulisemaks 

Varasemates EMCDDA aastaaruannetes on kirjeldatud, kuidas nn „seaduslike narkootikumide“ pakkujad 
püsivad kontrollidest sammu võrra ees, pakkudes keelatud toodetele kiiresti uusi alternatiive. Käesolev aruanne 
paljastab samasuguse kassi ja hiire mängu lähteainete, st ebaseaduslike uimastite tootmiseks kasutatavate 
kemikaalidega (vt kast 4. peatükis).  

Euroopas valmistatakse ebaseaduslikke sünteetilisi narkootikume, sealhulgas ecstasy´t (MDMA, MDEA ja MDA) 
ning amfetamiini sisseveetud lähteainekemikaalidest. Aruandes kirjeldatakse keerulisi meetodeid, mida tootjad 
kasutavad lähteainete kõrvalesuunamist takistavatest eeskirjadest möödahiilimiseks. Need hõlmavad lähteainete 
sünteesimist nn lähteainete lähteainetest või nende maskeerimist mittekontrollitavateks kemikaalideks, mis 
konverteeritakse pärast importimist tagasi.  

Selliseid ilminguid illustreerivad hiljutised kõikumised ecstasy turul. Kuigi MDMA lähteaine PMK ebaseaduslikku 
turgu õnnestus meetmete abil piirata, kasutatakse praegu MDMA sünteesimisel toorainena mitmesuguseid 
lähteainete lähteaineid, sealhulgas safrooli. 2009. ja 2010. aastal konfiskeeriti ligikaudu 1050 liitrit safrooli ja 
safroolirikkaid õlisid, põhiosa Leedus.  

Kui kahes viimases EMCDDA aastaaruandes teatati MDMA vähesusest ecstasy-tablettides, siis nüüd on märke 
selle kohta, et MDMA võib olla tagasiteel. Hiljutised aruanded kinnitavad, et MDMA kättesaadavus suureneb –  
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näiteks on suure narkootikumisisaldusega tablette leitud ecstasy tootmisega kõige tihedamini seotud 
Madalmaades.   

Hinnanguliselt on ecstasy't elu jooksul proovinud 11 miljonit eurooplast, kellest 2,5 miljonit kasutasid seda 
viimase aasta jooksul (4. peatükk tabel 7). Ligikaudu 12,5 miljonit eurooplast vanuses 15–64 aastat on elu 
jooksul proovinud amfetamiine, kusjuures umbes 2 miljonit inimest tegid seda viimase aasta jooksul 
(4. peatükk, tabel 6). Andmed viimase viie aasta suundumuste kohta näitavad, et viimase aasta jooksul oli 
ecstasy ja amfetamiinide tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) üldiselt stabiilne või vähenes 
(4. peatükk, joonis 8).  

Euroopa on endiselt amfetamiin suurim tootja maailmas. Suur osa metamfetamiini tarbimisest ja pakkumisest 
Euroopas piirdub ajaloolistel põhjustel Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga. Kuid nagu ilmneb ka varasematest 
aastaaruannetest, on see narkootikum muutunud kättesaadavamaks mitmes Põhja-Euroopa riigis (nt Norras, 
Rootsis ja Lätis), asendades seal osaliselt amfetamiini. 

Uute narkootikumide kiire turule jõudmine ning seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude 
koosmõju suurenemine 

Uute reguleerimata psühhoaktiivsete ainete (mida sageli müüakse „seaduslike uimastitena“) turule jõudmine 
muutub üha suuremaks probleemiks nii Euroopas kui ka rahvusvahelises plaanis (5). 2010. aastal teatati 
EMCDDA-le ja Europolile rekordarvust (41) uutest narkootikumidest (võrreldes 24 uue narkootikumiga 2009. 
aastal) ja täna esitatud 2011. aasta esialgsed andmed ei näita langust. Praeguste andmete kohaselt teatati 
2011. aastal Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu 39 ainest. Uute ainete tuvastamiseks 
kasutatakse üha enam ennetavaid meetmeid — Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu jälgitakse nüüd 
rohkem kui 150 ainet (vt kast 8. peatükis).  

Värskeim EMCDDA „seaduslike uimastite“ veebipoodide ühekordne uuring (juulis 2011) tuvastas 600 tahtlikult 
psühhoaktiivseid aineid müüvat veebipoodi (6) ja näitas müügis olevate uute toodete suurt mitmekesisust. 
Rohkem oli ka müügikohti, mis tegutsesid ettevaatlikumalt, kasutades tarnepiiranguid, vastutusest keeldumise 
klausleid ja hoiatusi (nt tervisemõju, seaduslikkuse kohta).  

Praegu on tõusnud tähelepanu keskmesse seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude koosmõju 
suurenemine. Reguleerimata psühhoaktiivseid aineid (nt katinoonide, piperasiinide või fenetüülamiinide 
segusid) võib nagu ecstacy´t tablettideks vormida ja müüa ebaseaduslikul narkoturul. Hiljuti leiti PMMA nimelist 
õiguslikult reguleeritud narkootikumi teatavates toodetes, mida müüdi „seaduslike uimastitena“. ELis kontrolli 
alla võetud narkootikum mefedroon (7) näib olevat jõudnud nii seaduslikule kui ka ebaseaduslikule 
uimastiturule, sest seda müüakse „seadusliku uimastina“ veebis, kuid teatavates riikides pakutakse seda ka 
ebaseaduslike võrgustike kaudu, mis müüvad näiteks ecstasy´t ja kokaiini.  

Uute narkootikumide kiire levik on sundinud liikmesriike oma tavapäraseid narkootikumidevastase võitluse 
meetodeid kaaluma ja korrigeerima. 2010. aastal võtsid nii Iirimaa kui ka Poola kiirelt vastu õigusaktid, et 
piirata selliste psühhoaktiivsete ainete avalikku müüki, mida narkoseadused ei reguleeri. Teised riigid on 
reageerinud kehtivate tervisekaitse- või ravimialaste õigusaktide kaudu. Euroopa Komisjon hindab praegu 
seda, kuidas Euroopas uusi aineid jälgitakse ja milliseid meetmeid võetakse, et oleks tagatud meetmete jätkuv 
ajakohasus ja eesmärkidele vastavus (8).  

„Meie kiiresti muutuv ja üha ühtepõimunum maailm peegeldub üha kiiremini muutuvas ja ühtepõimunumas 
narkoturus, mis reageerib kiiresti nii ohtudele kui ka võimalustele,” ütles tänase aruande selgituseks          
Wolfgang Götz. „Seda ei kajasta üksnes turule ilmuvate uute ainete arv, vaid ka nende mitmekesisus ja nende 
tootmise, levitamise ja turustamise viisid.”  

Direktor ütles lõpetuseks: „Me vajame ennetavat strateegiat, mis võimaldaks tuvastada kiiresti uued 
narkootikumid ja tekkivad suundumused, et saaksime nende võimalikku mõju ennetada. Ühtlasi peame 
kooskõlastama oma meetmed Euroopa tasandil, sest kui me seda ei tee, jäävad üksikute riikide jõupingutused  
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tõenäoliselt ebatõhusaks. Need kaks tegurit on väga olulised, kui soovime selles kiiresti arenevas kassi ja hiire 
mängus edu saavutada.” 

 
Märkused 
 
(1) 2011. aasta aruandes esitatud andmed viitavad 2009. aastale või viimasele aastale, mille kohta on andmed 
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2011. AASTA ARUANNE: OLULISEMAD TÄHELEPANEKUD 1 

Järgmise kümnendi probleemide lahendamiseks tuleb leida õige poliitika ja asjakohased 

meetmed, ütleb narkoseirekeskuse juht  

(LISSABON, AVALDAMISKEELD KUNI 15.11.2011 kell 10.00 KESK-EUROOPA/LISSABONI AJA JÄRGI) 
2011. aasta aruanne: narkoprobleemide olukord Euroopas on „kontrastidest tulvil”, väidab ELi 
narkoseirekeskus (EMCDDA). Täna Lissabonis avalikustatud aruandest nähtub, et uimastitarbimine Euroopas 
on püsinud suhteliselt stabiilsena, kusjuures on positiivseid märke, et noorte inimeste kokaiinitarbimine võib olla 
saavutanud kõrgpunkti ning kanepikasutamine nende hulgas jätkuvalt väheneb. Kuid vastukaaluks märkidele, 
mis viitavad mõnede levinumate narkootikumide tarbimise stabiilsusele, on silmapiirile kerkinud uued ohud. 
Aruandes käsitletakse põhjalikult arengut sünteetiliste narkootikumide turul, uute narkootikumide kiiret turule 
jõudmist ja laialtlevinud mitme narkootikumi koostarvitamist. Narkoseirekeskuse aastaaruandes esitatud 
hinnangut kommenteerides ütles EMCDDA direktor Wolfgang Götz: „Euroopa narkopoliitika ja narkootikumide 
vastane võitlus tuleb kujundada selliselt, et need aitaksid lahendada järgmise kümnendi probleeme.” 

Kas kokaiinimull on lõhkenud? 

Viimasel kümnendil on kokaiinist saanud enimkasutatud ebaseaduslik stimulant Euroopas, kuigi enamik selle 
tarbijaid elab käputäies Euroopa Liidu lääneosa riikides. Ligikaudu 14,5 miljonit eurooplast (15–64aastased) on 
kokaiini elu jooksul tarbinud, umbes 4 miljonit on kasutanud seda viimase aasta jooksul (5. peatükk, tabel 9). 
Kuid täna esitatud uute andmete põhjal tõstatub küsimus, kas kokaiini populaarsus on kõrgpunkti saavutanud? 

Värsked kokaiinitarbimise uuringud näitavad teatud positiivseid suundumusi kõrgeima levimusega riikides. 
Näiteks Taani, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik – neli viiest kõrgeima tarbimistasemega riigist – 
teatavad noorte täiskasvanute (15–34aastased) kokaiinitarbimise mõningasest langusest viimasel aastal, mis 
langeb kokku samalaadse suundumusega Kanadas ja Ameerika Ühendriikides (5. peatükk, joonis 10;         
joonis GPS-14 osa ii) (1). Hiljuti mõnede riikide meelelahutusasutustes tehtud uuringud on näidanud samuti 
kokaiinitarbimise vähenemist.  

Aruandes märgitakse, et pideva kokaiinitarbimisega kaasnev rahaline koormus võib vähendada huvi selle 
narkootikumi kasutamise vastu riikides, kus kokkuhoid on praegu teravalt päevakorral. Kokaiini keskmine 
jaemüügihind enamikus ELi riikides on vahemikus 50–80 eurot grammi kohta (5. peatükk, tabel 8; tabel PPP-3 
osa i). Selle narkootikumi nn positiivne kuvand – jõuka elustiili märk –, on samuti hakanud mõranema, sest üha 
ulatuslikumalt teadvustatakse kokaiiniga seotud probleeme (nt kiirabiväljakutsed, ravinõudlus ja surmajuhud). 

Ligikaudu 17% ravi alustavatest narkootikumi kasutajatest nimetas peamise narkootikumina kokaiini (joonis         
TDI-2 osa ii). Aastas registreeritakse Euroopas ligikaudu 1 000 kokaiiniga seotud surmajuhtu. Sageli on 
kokaiinitarbimine ja rohke alkoholitarbimine (purjutamine) omavahel seotud. Värskeimates uuringutes leiti, et 
enam kui pooled ravil viibivad kokaiinisõltlased on ühtlasi alkoholisõltlased (vt kast 5. peatükis) (2).             
Liikmesriigid teatavad probleemsete kokaiinitarbijate tõhusamatest raviviisidest ja positiivsetest ravitulemustest.  

Kokaiini konfiskeerimiste arv Euroopas kasvab pidevalt (56 000 konfiskeerimiselt 2004. aastal ligikaudu 99 000 
konfiskeerimiseni 2009. aastal – tabel SZR-9), kuigi konfiskeeritud kogused ja narkootikumi puhtus on viimastel 
aastatel oluliselt langenud. Euroopas kinnipeetud kokaiinikoguste tipptase saavutati 2006. aastal ning see on  
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nüüdseks vähenenud poole võrra, ulatudes 2009. aastal 49 tonnini (5. peatükk, tabel 8). Ehkki läbi Lääne-Aafrika 
kulgevaid kokaiini salaveoteid kasutatakse vähem, on samas tõendeid tegevuse aktiveerumise kohta Ida-
Euroopas.  

Kanepitarbimine on langemas 

Ligikaudu 78 miljonit eurooplast – iga viies täiskasvanu vanuses 15–64 aastat – on elu jooksul kanepit proovinud 
ning umbes 22,5 miljonit on seda kasutanud viimase aasta jooksul (3. peatükk, tabel 4). Seetõttu on kanep 
jätkuvalt kõige populaarsem ebaseaduslik uimasti Euroopas. Kuid värskeimad Euroopa andmed kinnitavad 
kanepitarbimise stabiliseerumise või vähenemise üldtrendi noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased), millele 
on viidatud ka eelmistes EMCDDA aastaaruannetes (3. peatükk, joonis 5). 15–16aastaste õpilaste uuringud 
kajastavad seda langust (kooliealiste laste tervisekäitumise (HBSC) uuring 2006–2010, tabel EYE-10).  

Tubakasuitsetamise vähenemisel võib olla teatav mõju kanepitarbimise suundumustele Euroopas, kus neid kahte 
ainet tarbitakse sageli koos (3. peatükk, joonis 6). 23 ELi riigis tehtud viimase kahe ESPADi kooliuuringu (2003 ja 
2007) võrdlemine näitas üldist langust viimase kuu sigaretisuitsetamises (33 %-lt 28 %-le) ja kanepitarbimises 
(9%-lt 7%-le). Muud võimalikud põhjused võivad olla elustiil, mood, teatud narkootikumide asendamine teistega 
ja praegused hoiakud uimastite suhtes. Euroopa Komisjon avaldas juulis 2011 hiljutise Eurobaromeetri 
uuringu tulemused, mis näitasid, et pidevat kanepitarbimist pidas suureks terviseriskiks 67 % noortest vastajatest 
(15–24aastased) (3). Väga laialdaselt on arutatud selle üle, mil määral mõjutab narkopoliitika muutmine 
kanepitarbimist. Käesolevas aruandes esitatud andmed ei näita otsest seost hiljutiste uimastiseaduse 
muudatuste ja kanepitarbimise taseme vahel (vt kast 3. peatükis). 

Euroopas on pidev kanepitarbimine jätkuv mureallikas: ligikaudu 9 miljonit noort eurooplast vanuses                        
15–34aastased kasutasid kanepit viimase kuu jooksul. Noortel meestel näib olevat suurem oht muutuda 
sagedaseks kanepikasutajaks (3. peatükk, joonis 7) ja selle probleemi lahendamiseks võiks kasutada suunatud 
ennetustööd.  

Eurooplaste kanepinõudlust näitab selle narkootikumi konfiskeeritud kogus, mis on aastas ligi 700 tonni            
(umbes 600 tonni kanepivaiku ja 100 tonni kanepiürti) (3. peatükk, tabel 3) (4). Euroopa viimase kümnendi 
kanepitarbimise vastased õigusmeetmed on olnud suunatud pigem narkootikumi kaubitsejatele kui tarbijatele. 
Kanepiga seotud õigusrikkumiste arvu pidev kasv osutab võimalikele lahknevustele poliitika ja praktika vahel 
(2. peatükk, joonis 4).  

Olukord sünteetiliste narkootikumide turul muutub üha keerulisemaks 

Varasemates EMCDDA aastaaruannetes on kirjeldatud, kuidas nn „seaduslike narkootikumide“ pakkujad 
püsivad kontrollidest sammu võrra ees, pakkudes keelatud toodetele kiiresti uusi alternatiive. Käesolev aruanne 
paljastab samasuguse kassi ja hiire mängu lähteainete, st ebaseaduslike uimastite tootmiseks kasutatavate 
kemikaalidega (vt kast 4. peatükis).  

Euroopas valmistatakse ebaseaduslikke sünteetilisi narkootikume, sealhulgas ecstasy´t (MDMA, MDEA ja MDA) 
ning amfetamiini sisseveetud lähteainekemikaalidest. Aruandes kirjeldatakse keerulisi meetodeid, mida tootjad 
kasutavad lähteainete kõrvalesuunamist takistavatest eeskirjadest möödahiilimiseks. Need hõlmavad lähteainete 
sünteesimist nn lähteainete lähteainetest või nende maskeerimist mittekontrollitavateks kemikaalideks, mis 
konverteeritakse pärast importimist tagasi.  

Selliseid ilminguid illustreerivad hiljutised kõikumised ecstasy turul. Kuigi MDMA lähteaine PMK ebaseaduslikku 
turgu õnnestus meetmete abil piirata, kasutatakse praegu MDMA sünteesimisel toorainena mitmesuguseid 
lähteainete lähteaineid, sealhulgas safrooli. 2009. ja 2010. aastal konfiskeeriti ligikaudu 1050 liitrit safrooli ja 
safroolirikkaid õlisid, põhiosa Leedus.  

Kui kahes viimases EMCDDA aastaaruandes teatati MDMA vähesusest ecstasy-tablettides, siis nüüd on märke 
selle kohta, et MDMA võib olla tagasiteel. Hiljutised aruanded kinnitavad, et MDMA kättesaadavus suureneb –  
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näiteks on suure narkootikumisisaldusega tablette leitud ecstasy tootmisega kõige tihedamini seotud 
Madalmaades.   

Hinnanguliselt on ecstasy't elu jooksul proovinud 11 miljonit eurooplast, kellest 2,5 miljonit kasutasid seda 
viimase aasta jooksul (4. peatükk tabel 7). Ligikaudu 12,5 miljonit eurooplast vanuses 15–64 aastat on elu 
jooksul proovinud amfetamiine, kusjuures umbes 2 miljonit inimest tegid seda viimase aasta jooksul 
(4. peatükk, tabel 6). Andmed viimase viie aasta suundumuste kohta näitavad, et viimase aasta jooksul oli 
ecstasy ja amfetamiinide tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) üldiselt stabiilne või vähenes 
(4. peatükk, joonis 8).  

Euroopa on endiselt amfetamiin suurim tootja maailmas. Suur osa metamfetamiini tarbimisest ja pakkumisest 
Euroopas piirdub ajaloolistel põhjustel Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga. Kuid nagu ilmneb ka varasematest 
aastaaruannetest, on see narkootikum muutunud kättesaadavamaks mitmes Põhja-Euroopa riigis (nt Norras, 
Rootsis ja Lätis), asendades seal osaliselt amfetamiini. 

Uute narkootikumide kiire turule jõudmine ning seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude 
koosmõju suurenemine 

Uute reguleerimata psühhoaktiivsete ainete (mida sageli müüakse „seaduslike uimastitena“) turule jõudmine 
muutub üha suuremaks probleemiks nii Euroopas kui ka rahvusvahelises plaanis (5). 2010. aastal teatati 
EMCDDA-le ja Europolile rekordarvust (41) uutest narkootikumidest (võrreldes 24 uue narkootikumiga 2009. 
aastal) ja täna esitatud 2011. aasta esialgsed andmed ei näita langust. Praeguste andmete kohaselt teatati 
2011. aastal Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu 39 ainest. Uute ainete tuvastamiseks 
kasutatakse üha enam ennetavaid meetmeid — Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu jälgitakse nüüd 
rohkem kui 150 ainet (vt kast 8. peatükis).  

Värskeim EMCDDA „seaduslike uimastite“ veebipoodide ühekordne uuring (juulis 2011) tuvastas 600 tahtlikult 
psühhoaktiivseid aineid müüvat veebipoodi (6) ja näitas müügis olevate uute toodete suurt mitmekesisust. 
Rohkem oli ka müügikohti, mis tegutsesid ettevaatlikumalt, kasutades tarnepiiranguid, vastutusest keeldumise 
klausleid ja hoiatusi (nt tervisemõju, seaduslikkuse kohta).  

Praegu on tõusnud tähelepanu keskmesse seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude koosmõju 
suurenemine. Reguleerimata psühhoaktiivseid aineid (nt katinoonide, piperasiinide või fenetüülamiinide 
segusid) võib nagu ecstacy´t tablettideks vormida ja müüa ebaseaduslikul narkoturul. Hiljuti leiti PMMA nimelist 
õiguslikult reguleeritud narkootikumi teatavates toodetes, mida müüdi „seaduslike uimastitena“. ELis kontrolli 
alla võetud narkootikum mefedroon (7) näib olevat jõudnud nii seaduslikule kui ka ebaseaduslikule 
uimastiturule, sest seda müüakse „seadusliku uimastina“ veebis, kuid teatavates riikides pakutakse seda ka 
ebaseaduslike võrgustike kaudu, mis müüvad näiteks ecstasy´t ja kokaiini.  

Uute narkootikumide kiire levik on sundinud liikmesriike oma tavapäraseid narkootikumidevastase võitluse 
meetodeid kaaluma ja korrigeerima. 2010. aastal võtsid nii Iirimaa kui ka Poola kiirelt vastu õigusaktid, et 
piirata selliste psühhoaktiivsete ainete avalikku müüki, mida narkoseadused ei reguleeri. Teised riigid on 
reageerinud kehtivate tervisekaitse- või ravimialaste õigusaktide kaudu. Euroopa Komisjon hindab praegu 
seda, kuidas Euroopas uusi aineid jälgitakse ja milliseid meetmeid võetakse, et oleks tagatud meetmete jätkuv 
ajakohasus ja eesmärkidele vastavus (8).  

„Meie kiiresti muutuv ja üha ühtepõimunum maailm peegeldub üha kiiremini muutuvas ja ühtepõimunumas 
narkoturus, mis reageerib kiiresti nii ohtudele kui ka võimalustele,” ütles tänase aruande selgituseks          
Wolfgang Götz. „Seda ei kajasta üksnes turule ilmuvate uute ainete arv, vaid ka nende mitmekesisus ja nende 
tootmise, levitamise ja turustamise viisid.”  

Direktor ütles lõpetuseks: „Me vajame ennetavat strateegiat, mis võimaldaks tuvastada kiiresti uued 
narkootikumid ja tekkivad suundumused, et saaksime nende võimalikku mõju ennetada. Ühtlasi peame 
kooskõlastama oma meetmed Euroopa tasandil, sest kui me seda ei tee, jäävad üksikute riikide jõupingutused  
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tõenäoliselt ebatõhusaks. Need kaks tegurit on väga olulised, kui soovime selles kiiresti arenevas kassi ja hiire 
mängus edu saavutada.” 

 
Märkused 
 
(1) 2011. aasta aruandes esitatud andmed viitavad 2009. aastale või viimasele aastale, mille kohta on andmed 

kättesaadavad. Käesolevas pressiteates tsiteeritud arvud ja tabelid on esitatud 2011. aasta aruande 

statistikabülletäänis: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(2) Peagi ilmumas: EMCDDA uimastikäsitlus alkoholi kohta: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(3) Pilguheit Eurobaromeetrile 330 (2011) Noorte suhtumine uimastitesse: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Üksikasjalik ülevaade Euroopa kanepituru arengust esitatakse peagi ilmuvates EMCDDA ülevaatlikes väljaannetes: 

www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) Mais 2011 korraldas EMCDDA uimasteid käsitleva esimese rahvusvahelise multidistsiplinaarse foorumi: 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) EMCDDA hetkeülevaade, juuli 2011: www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 

(7) Vt nõukogu otsus http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 

(8) Euroopa Komisjoni hinnang nõukogu otsuse 2005/387/JHA toimimise kohta  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML                                                                                

 

Teave kõikide aastaaruandega seotud väljaannete, uudiste, teenuste ja ürituste kohta on kättesaadav aadressil:               

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
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2011. AASTA ARUANNE: OLULISEMAD TÄHELEPANEKUD 1 

Järgmise kümnendi probleemide lahendamiseks tuleb leida õige poliitika ja asjakohased 

meetmed, ütleb narkoseirekeskuse juht  

(LISSABON, AVALDAMISKEELD KUNI 15.11.2011 kell 10.00 KESK-EUROOPA/LISSABONI AJA JÄRGI) 
2011. aasta aruanne: narkoprobleemide olukord Euroopas on „kontrastidest tulvil”, väidab ELi 
narkoseirekeskus (EMCDDA). Täna Lissabonis avalikustatud aruandest nähtub, et uimastitarbimine Euroopas 
on püsinud suhteliselt stabiilsena, kusjuures on positiivseid märke, et noorte inimeste kokaiinitarbimine võib olla 
saavutanud kõrgpunkti ning kanepikasutamine nende hulgas jätkuvalt väheneb. Kuid vastukaaluks märkidele, 
mis viitavad mõnede levinumate narkootikumide tarbimise stabiilsusele, on silmapiirile kerkinud uued ohud. 
Aruandes käsitletakse põhjalikult arengut sünteetiliste narkootikumide turul, uute narkootikumide kiiret turule 
jõudmist ja laialtlevinud mitme narkootikumi koostarvitamist. Narkoseirekeskuse aastaaruandes esitatud 
hinnangut kommenteerides ütles EMCDDA direktor Wolfgang Götz: „Euroopa narkopoliitika ja narkootikumide 
vastane võitlus tuleb kujundada selliselt, et need aitaksid lahendada järgmise kümnendi probleeme.” 

Kas kokaiinimull on lõhkenud? 

Viimasel kümnendil on kokaiinist saanud enimkasutatud ebaseaduslik stimulant Euroopas, kuigi enamik selle 
tarbijaid elab käputäies Euroopa Liidu lääneosa riikides. Ligikaudu 14,5 miljonit eurooplast (15–64aastased) on 
kokaiini elu jooksul tarbinud, umbes 4 miljonit on kasutanud seda viimase aasta jooksul (5. peatükk, tabel 9). 
Kuid täna esitatud uute andmete põhjal tõstatub küsimus, kas kokaiini populaarsus on kõrgpunkti saavutanud? 

Värsked kokaiinitarbimise uuringud näitavad teatud positiivseid suundumusi kõrgeima levimusega riikides. 
Näiteks Taani, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik – neli viiest kõrgeima tarbimistasemega riigist – 
teatavad noorte täiskasvanute (15–34aastased) kokaiinitarbimise mõningasest langusest viimasel aastal, mis 
langeb kokku samalaadse suundumusega Kanadas ja Ameerika Ühendriikides (5. peatükk, joonis 10;         
joonis GPS-14 osa ii) (1). Hiljuti mõnede riikide meelelahutusasutustes tehtud uuringud on näidanud samuti 
kokaiinitarbimise vähenemist.  

Aruandes märgitakse, et pideva kokaiinitarbimisega kaasnev rahaline koormus võib vähendada huvi selle 
narkootikumi kasutamise vastu riikides, kus kokkuhoid on praegu teravalt päevakorral. Kokaiini keskmine 
jaemüügihind enamikus ELi riikides on vahemikus 50–80 eurot grammi kohta (5. peatükk, tabel 8; tabel PPP-3 
osa i). Selle narkootikumi nn positiivne kuvand – jõuka elustiili märk –, on samuti hakanud mõranema, sest üha 
ulatuslikumalt teadvustatakse kokaiiniga seotud probleeme (nt kiirabiväljakutsed, ravinõudlus ja surmajuhud). 

Ligikaudu 17% ravi alustavatest narkootikumi kasutajatest nimetas peamise narkootikumina kokaiini (joonis         
TDI-2 osa ii). Aastas registreeritakse Euroopas ligikaudu 1 000 kokaiiniga seotud surmajuhtu. Sageli on 
kokaiinitarbimine ja rohke alkoholitarbimine (purjutamine) omavahel seotud. Värskeimates uuringutes leiti, et 
enam kui pooled ravil viibivad kokaiinisõltlased on ühtlasi alkoholisõltlased (vt kast 5. peatükis) (2).             
Liikmesriigid teatavad probleemsete kokaiinitarbijate tõhusamatest raviviisidest ja positiivsetest ravitulemustest.  

Kokaiini konfiskeerimiste arv Euroopas kasvab pidevalt (56 000 konfiskeerimiselt 2004. aastal ligikaudu 99 000 
konfiskeerimiseni 2009. aastal – tabel SZR-9), kuigi konfiskeeritud kogused ja narkootikumi puhtus on viimastel 
aastatel oluliselt langenud. Euroopas kinnipeetud kokaiinikoguste tipptase saavutati 2006. aastal ning see on  
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nüüdseks vähenenud poole võrra, ulatudes 2009. aastal 49 tonnini (5. peatükk, tabel 8). Ehkki läbi Lääne-Aafrika 
kulgevaid kokaiini salaveoteid kasutatakse vähem, on samas tõendeid tegevuse aktiveerumise kohta Ida-
Euroopas.  

Kanepitarbimine on langemas 

Ligikaudu 78 miljonit eurooplast – iga viies täiskasvanu vanuses 15–64 aastat – on elu jooksul kanepit proovinud 
ning umbes 22,5 miljonit on seda kasutanud viimase aasta jooksul (3. peatükk, tabel 4). Seetõttu on kanep 
jätkuvalt kõige populaarsem ebaseaduslik uimasti Euroopas. Kuid värskeimad Euroopa andmed kinnitavad 
kanepitarbimise stabiliseerumise või vähenemise üldtrendi noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased), millele 
on viidatud ka eelmistes EMCDDA aastaaruannetes (3. peatükk, joonis 5). 15–16aastaste õpilaste uuringud 
kajastavad seda langust (kooliealiste laste tervisekäitumise (HBSC) uuring 2006–2010, tabel EYE-10).  

Tubakasuitsetamise vähenemisel võib olla teatav mõju kanepitarbimise suundumustele Euroopas, kus neid kahte 
ainet tarbitakse sageli koos (3. peatükk, joonis 6). 23 ELi riigis tehtud viimase kahe ESPADi kooliuuringu (2003 ja 
2007) võrdlemine näitas üldist langust viimase kuu sigaretisuitsetamises (33 %-lt 28 %-le) ja kanepitarbimises 
(9%-lt 7%-le). Muud võimalikud põhjused võivad olla elustiil, mood, teatud narkootikumide asendamine teistega 
ja praegused hoiakud uimastite suhtes. Euroopa Komisjon avaldas juulis 2011 hiljutise Eurobaromeetri 
uuringu tulemused, mis näitasid, et pidevat kanepitarbimist pidas suureks terviseriskiks 67 % noortest vastajatest 
(15–24aastased) (3). Väga laialdaselt on arutatud selle üle, mil määral mõjutab narkopoliitika muutmine 
kanepitarbimist. Käesolevas aruandes esitatud andmed ei näita otsest seost hiljutiste uimastiseaduse 
muudatuste ja kanepitarbimise taseme vahel (vt kast 3. peatükis). 

Euroopas on pidev kanepitarbimine jätkuv mureallikas: ligikaudu 9 miljonit noort eurooplast vanuses                        
15–34aastased kasutasid kanepit viimase kuu jooksul. Noortel meestel näib olevat suurem oht muutuda 
sagedaseks kanepikasutajaks (3. peatükk, joonis 7) ja selle probleemi lahendamiseks võiks kasutada suunatud 
ennetustööd.  

Eurooplaste kanepinõudlust näitab selle narkootikumi konfiskeeritud kogus, mis on aastas ligi 700 tonni            
(umbes 600 tonni kanepivaiku ja 100 tonni kanepiürti) (3. peatükk, tabel 3) (4). Euroopa viimase kümnendi 
kanepitarbimise vastased õigusmeetmed on olnud suunatud pigem narkootikumi kaubitsejatele kui tarbijatele. 
Kanepiga seotud õigusrikkumiste arvu pidev kasv osutab võimalikele lahknevustele poliitika ja praktika vahel 
(2. peatükk, joonis 4).  

Olukord sünteetiliste narkootikumide turul muutub üha keerulisemaks 

Varasemates EMCDDA aastaaruannetes on kirjeldatud, kuidas nn „seaduslike narkootikumide“ pakkujad 
püsivad kontrollidest sammu võrra ees, pakkudes keelatud toodetele kiiresti uusi alternatiive. Käesolev aruanne 
paljastab samasuguse kassi ja hiire mängu lähteainete, st ebaseaduslike uimastite tootmiseks kasutatavate 
kemikaalidega (vt kast 4. peatükis).  

Euroopas valmistatakse ebaseaduslikke sünteetilisi narkootikume, sealhulgas ecstasy´t (MDMA, MDEA ja MDA) 
ning amfetamiini sisseveetud lähteainekemikaalidest. Aruandes kirjeldatakse keerulisi meetodeid, mida tootjad 
kasutavad lähteainete kõrvalesuunamist takistavatest eeskirjadest möödahiilimiseks. Need hõlmavad lähteainete 
sünteesimist nn lähteainete lähteainetest või nende maskeerimist mittekontrollitavateks kemikaalideks, mis 
konverteeritakse pärast importimist tagasi.  

Selliseid ilminguid illustreerivad hiljutised kõikumised ecstasy turul. Kuigi MDMA lähteaine PMK ebaseaduslikku 
turgu õnnestus meetmete abil piirata, kasutatakse praegu MDMA sünteesimisel toorainena mitmesuguseid 
lähteainete lähteaineid, sealhulgas safrooli. 2009. ja 2010. aastal konfiskeeriti ligikaudu 1050 liitrit safrooli ja 
safroolirikkaid õlisid, põhiosa Leedus.  

Kui kahes viimases EMCDDA aastaaruandes teatati MDMA vähesusest ecstasy-tablettides, siis nüüd on märke 
selle kohta, et MDMA võib olla tagasiteel. Hiljutised aruanded kinnitavad, et MDMA kättesaadavus suureneb –  
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näiteks on suure narkootikumisisaldusega tablette leitud ecstasy tootmisega kõige tihedamini seotud 
Madalmaades.   

Hinnanguliselt on ecstasy't elu jooksul proovinud 11 miljonit eurooplast, kellest 2,5 miljonit kasutasid seda 
viimase aasta jooksul (4. peatükk tabel 7). Ligikaudu 12,5 miljonit eurooplast vanuses 15–64 aastat on elu 
jooksul proovinud amfetamiine, kusjuures umbes 2 miljonit inimest tegid seda viimase aasta jooksul 
(4. peatükk, tabel 6). Andmed viimase viie aasta suundumuste kohta näitavad, et viimase aasta jooksul oli 
ecstasy ja amfetamiinide tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) üldiselt stabiilne või vähenes 
(4. peatükk, joonis 8).  

Euroopa on endiselt amfetamiin suurim tootja maailmas. Suur osa metamfetamiini tarbimisest ja pakkumisest 
Euroopas piirdub ajaloolistel põhjustel Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga. Kuid nagu ilmneb ka varasematest 
aastaaruannetest, on see narkootikum muutunud kättesaadavamaks mitmes Põhja-Euroopa riigis (nt Norras, 
Rootsis ja Lätis), asendades seal osaliselt amfetamiini. 

Uute narkootikumide kiire turule jõudmine ning seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude 
koosmõju suurenemine 

Uute reguleerimata psühhoaktiivsete ainete (mida sageli müüakse „seaduslike uimastitena“) turule jõudmine 
muutub üha suuremaks probleemiks nii Euroopas kui ka rahvusvahelises plaanis (5). 2010. aastal teatati 
EMCDDA-le ja Europolile rekordarvust (41) uutest narkootikumidest (võrreldes 24 uue narkootikumiga 2009. 
aastal) ja täna esitatud 2011. aasta esialgsed andmed ei näita langust. Praeguste andmete kohaselt teatati 
2011. aastal Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu 39 ainest. Uute ainete tuvastamiseks 
kasutatakse üha enam ennetavaid meetmeid — Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu jälgitakse nüüd 
rohkem kui 150 ainet (vt kast 8. peatükis).  

Värskeim EMCDDA „seaduslike uimastite“ veebipoodide ühekordne uuring (juulis 2011) tuvastas 600 tahtlikult 
psühhoaktiivseid aineid müüvat veebipoodi (6) ja näitas müügis olevate uute toodete suurt mitmekesisust. 
Rohkem oli ka müügikohti, mis tegutsesid ettevaatlikumalt, kasutades tarnepiiranguid, vastutusest keeldumise 
klausleid ja hoiatusi (nt tervisemõju, seaduslikkuse kohta).  

Praegu on tõusnud tähelepanu keskmesse seaduslike ja ebaseaduslike uimastite turgude koosmõju 
suurenemine. Reguleerimata psühhoaktiivseid aineid (nt katinoonide, piperasiinide või fenetüülamiinide 
segusid) võib nagu ecstacy´t tablettideks vormida ja müüa ebaseaduslikul narkoturul. Hiljuti leiti PMMA nimelist 
õiguslikult reguleeritud narkootikumi teatavates toodetes, mida müüdi „seaduslike uimastitena“. ELis kontrolli 
alla võetud narkootikum mefedroon (7) näib olevat jõudnud nii seaduslikule kui ka ebaseaduslikule 
uimastiturule, sest seda müüakse „seadusliku uimastina“ veebis, kuid teatavates riikides pakutakse seda ka 
ebaseaduslike võrgustike kaudu, mis müüvad näiteks ecstasy´t ja kokaiini.  

Uute narkootikumide kiire levik on sundinud liikmesriike oma tavapäraseid narkootikumidevastase võitluse 
meetodeid kaaluma ja korrigeerima. 2010. aastal võtsid nii Iirimaa kui ka Poola kiirelt vastu õigusaktid, et 
piirata selliste psühhoaktiivsete ainete avalikku müüki, mida narkoseadused ei reguleeri. Teised riigid on 
reageerinud kehtivate tervisekaitse- või ravimialaste õigusaktide kaudu. Euroopa Komisjon hindab praegu 
seda, kuidas Euroopas uusi aineid jälgitakse ja milliseid meetmeid võetakse, et oleks tagatud meetmete jätkuv 
ajakohasus ja eesmärkidele vastavus (8).  

„Meie kiiresti muutuv ja üha ühtepõimunum maailm peegeldub üha kiiremini muutuvas ja ühtepõimunumas 
narkoturus, mis reageerib kiiresti nii ohtudele kui ka võimalustele,” ütles tänase aruande selgituseks          
Wolfgang Götz. „Seda ei kajasta üksnes turule ilmuvate uute ainete arv, vaid ka nende mitmekesisus ja nende 
tootmise, levitamise ja turustamise viisid.”  

Direktor ütles lõpetuseks: „Me vajame ennetavat strateegiat, mis võimaldaks tuvastada kiiresti uued 
narkootikumid ja tekkivad suundumused, et saaksime nende võimalikku mõju ennetada. Ühtlasi peame 
kooskõlastama oma meetmed Euroopa tasandil, sest kui me seda ei tee, jäävad üksikute riikide jõupingutused  
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tõenäoliselt ebatõhusaks. Need kaks tegurit on väga olulised, kui soovime selles kiiresti arenevas kassi ja hiire 
mängus edu saavutada.” 

 
Märkused 
 
(1) 2011. aasta aruandes esitatud andmed viitavad 2009. aastale või viimasele aastale, mille kohta on andmed 

kättesaadavad. Käesolevas pressiteates tsiteeritud arvud ja tabelid on esitatud 2011. aasta aruande 

statistikabülletäänis: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(2) Peagi ilmumas: EMCDDA uimastikäsitlus alkoholi kohta: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(3) Pilguheit Eurobaromeetrile 330 (2011) Noorte suhtumine uimastitesse: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Üksikasjalik ülevaade Euroopa kanepituru arengust esitatakse peagi ilmuvates EMCDDA ülevaatlikes väljaannetes: 

www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) Mais 2011 korraldas EMCDDA uimasteid käsitleva esimese rahvusvahelise multidistsiplinaarse foorumi: 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) EMCDDA hetkeülevaade, juuli 2011: www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 

(7) Vt nõukogu otsus http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 

(8) Euroopa Komisjoni hinnang nõukogu otsuse 2005/387/JHA toimimise kohta  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML                                                                                

 

Teave kõikide aastaaruandega seotud väljaannete, uudiste, teenuste ja ürituste kohta on kättesaadav aadressil:               

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

 

 


