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2011 M. METINĖ ATASKAITA: AKCENTAI 1 

EMCDDA vadovas sako, kad politika ir atsakomosios priemonės turi būti pritaikytos kito 

dešimtmečio uždaviniams spręsti 

(LISABONA Negalima skelbti iki 2011 11 15, 10:00 val. Vakarų Europos laiku / Lisabonos laiku)            
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro  (EMCDDA) vadovo teigimu, 2011 m. metinė 

ataskaita. Narkotikų problema Europoje yra kontrastų ataskaita. Iš šiandien Lisabonoje paskelbtos ataskaitos 
matyti, kad narkotikų vartojimo tendencijos Europoje yra palyginti stabilios – pastebima, kad kokainas turbūt jau 
pasiekė savo populiarumo viršūnę ir jaunimas vartoja vis mažiau kanapių. Tačiau kai kurių labiau paplitusių 
narkotikų vartojimo stabilumo ženklus užgožia naujos grėsmės. Šioje ataskaitoje išsamiai analizuojami sintetinių 
narkotikų rinkos pokyčiai, spartus naujų narkotikų atsiradimas ir plačiai paplitęs kelių narkotikų vartojimas. 
Pristatydamas Centro atliktą metinį situacijos įvertinimą, EMCDDA direktorius Wolfgang Götz sakė: „Europos 
narkotikų politikos strategijos ir atsakomosios priemonės turi būti pritaikytos kito dešimtmečio uždaviniams 
spręsti.“ 

Kokainas – ar burbulas sprogo? 

Per pastaruosius 10 metų kokainas tapo dažniausiai vartojamu neteisėtu stimuliuojančiu narkotiku, nors jis 
daugiausia vartojamas tik keliose vakarinėse ES šalyse. Kokainą bent kartą gyvenime yra bandę maždaug 
14,5 proc. europiečių (15–64 metų), o per pastaruosius metus jo vartojo maždaug 4 mln. europiečių (5 skyrius, 
9 lentelė). Tačiau žvelgiant į šiandien pateiktus naujus duomenis kyla klausimas, ar šis narkotikas jau pasiekė 
savo populiarumo viršūnę. 

Iš naujausių tyrimų rezultatų matyti teigiamų ženklų šalyse, kuriose šio narkotiko yra vartojama daugiausia. 
Pavyzdžiui, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje ir JK – keturiose iš penkių šalių, kuriose vartojimo lygis didžiausias,            
– pranešama apie nedidelį kokaino vartojimo per pastaruosius metus lygio sumažėjimą tarp jaunų suaugusiųjų 
(15–34 metų) asmenų. Panaši tendencija pastebima Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (5 skyrius, 
10 paveikslas; GPS-14 paveikslas, ii dalis) (1). Pastaruoju metu keliose šalyse pasilinksminimo vietose atliktos 
tikslinės apklausos taip pat parodė, kad kokaino vartojimas sumažėjo. 

Ataskaitoje teigiama, kad dėl finansinių išlaidų, patiriamų nuolat vartojant kokainą, šis narkotikas gali tapti dar 
mažiau patraukliu pasirinkimu tose šalyse, kuriose griežtas taupymas yra kasdienybė. Vidutinė mažmeninė 
kokaino gramo kaina daugumoje ES šalių svyruoja nuo 50 EUR iki 80 EUR (5 skyrius, 8 lentelė; PPP-3 lentelė,         
i dalis). Teigiamas kokaino, kaip prabangios gyvensenos dalies, įvaizdis gali dar labiau sumenkti, nes vis labiau 
pripažįstamos su kokaino vartojimu susijusios problemos (pvz., greitosios pagalbos iškvietimas, gydymo poreikis 
ir mirties atvejai). 

Apie 17 proc. narkotikus vartojančių asmenų, kuriems paskirtas specializuotas priklausomybės gydymas, teigia, 
kad kokainas yra pagrindinis jų vartojamas probleminis narkotikas (TDI-2 paveikslas, ii dalis). Taip pat Europoje 
kasmet pranešama apie maždaug 1 000 su kokaino vartojimu susijusios mirties atvejų. Kokaino vartojimas dažnai 
sutampa su besaikiu atsitiktiniu alkoholio vartojimu („besaikėmis išgertuvėmis“). Pastaruoju metu atliktais tyrimais 
nustatyta, kad daugiau nei pusė nuo priklausomybės dėl kokaino vartojimo gydomų asmenų taip pat yra 
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priklausomi ir nuo alkoholio (žr. langelį 5 skyriuje) (2). Valstybės narės praneša apie patobulintas atsakomąsias 
gydymo priemones ir teigiamą patirtį gydant probleminius kokaino vartotojus nuo priklausomybės. 

Kokaino konfiskavimo atvejų skaičius Europoje ir toliau didėja (nuo 56 000 atvejų 2004 m. iki maždaug 99 000 atvejų 
2009 m. – SZR-9 lentelė), tačiau pastaraisiais metais konfiskuotas narkotiko kiekis ir grynumas smarkiai sumažėjo. 
Daugiausia kokaino Europoje konfiskuota 2006 m. Nuo tol konfiskuojamo kokaino kiekis sumažėjo perpus - iki 
apytikriai 49 tonų 2009 m. (5 skyrius, 8 lentelė). Nykstant kokaino prekybos keliams, besidriekiantiems per Vakarų 
Afriką, akivaizdžiai aktyvėja veikla Rytų Europos kryptimi. 

Kanapės – įžvelgiama vartojimo mažėjimo tendencija 

Maždaug 78 mln. europiečių – vienas iš penkių 15–64 metų suaugusiųjų – bent kartą gyvenime yra bandę 
kanapių, o per pastaruosius metus jų vartojo maždaug 22,5 mln. europiečių (3 skyrius, 4 lentelė). Dėl to kanapės 
tebėra dažniausiai Europoje vartojamas neteisėtas narkotikas. Tačiau naujausiais Europos duomenimis 
patvirtinama bendra tendencija, kad kanapių vartojimas tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų) nusistovi arba 
mažėja, tai nurodoma ankstesnėse EMCDDA metinėse ataskaitose (3 skyrius, 5 paveikslas). Moksleivių (15–16 
metų) apklausos taip pat rodo šį mažėjimą (Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatą veikiančios elgsenos tyrimas 
2006–2010 m., lentelė EYE-10). 

Sumažėjęs tabako rūkymas gali turėti šiokios tokios įtakos kanapių vartojimo tendencijoms Europoje, kur šios dvi 
medžiagos dažnai vartojamos kartu (3 skyrius, 6 paveikslas). Dviejų paskutinių ESPAD mokyklose atliktų 
apklausų (2003 ir 2007 m.) 23 ES šalyse palyginimas parodė, kad cigarečių rūkymo per pastarąjį mėnesį lygis 
apskritai sumažėjo (nuo 33 proc. iki 28 proc.), taip pat sumažėjo kanapių vartojimas (nuo 9 proc. iki 7 proc.). 
Kitos galimos priežastys – gyvenimo būdas, mada, pakeitimas kitais narkotikais ir dabartinis požiūris į narkotikus. 
Neseniai atlikta Eurobarometro apklausa, kurią 2011 m. liepos mėn. paskelbė Europos Komisija, parodė, kad 
67 proc. jaunų respondentų (15–24 metų) nuolatinį kanapių vartojimą įvertino kaip „didelį pavojų“ sveikatai (3). 
Šiuo metu labai aktyviai diskutuojama, kokią įtaką kanapių vartojimui turi įgyvendinamos politikos pokyčiai. 
Atsižvelgiant į ataskaitoje pateikiamus duomenis, nematyti jokio natūralaus ryšio tarp pastaruoju metu įvykdytų 
narkotikų kontrolės įstatymų pakeitimų ir narkotikų vartojimo lygių (žr. langelį 3 skyriuje). 

Nuolatinis kanapių vartojimas Europoje tebekelia susirūpinimą: per pastarąjį mėnesį kanapių vartojo apie 9 mln. 
jaunų europiečių (15–34 metų). Jauniems vyrams kyla didžiausias pavojus pradėti vartoti kanapes dažnai 
(3 skyrius, 7 paveikslas) – į šį veiksnį galima atsižvelgti, vykdant tikslinę prevencinę veiklą. 

Kanapių populiarumą Europoje rodo per metus konfiskuotas narkotiko kiekis – maždaug 700 tonų (apytiksliai 
600 tonų kanapių dervos; 100 tonų džiovintų kanapių) (3 skyrius, 3 lentelė) (4). Pastarąjį dešimtmetį įgyvendinant 
Europos kovos su kanapių vartojimu politiką teisėsaugos institucijų pastangos dažniausiai buvo nukreipiamos į 
prekiautojus, o ne į vartotojus. Tačiau su kanapių vartojimu susijusių nusikaltimų toliau daugėja, o tai rodo 
galimus politikos ir praktikos skirtumus (2 skyrius, 4 paveikslas). 

Sintetiniai narkotikai – vis sudėtingesnė rinka 

Ankstesnėse EMCDDA metinėse ataskaitose buvo kalbama apie tai, kaip „teisėtų narkotikų“ tiekėjai užbėga 
tikrintojams už akių – greitai pasiūlo naujus uždraustų gaminių pakaitalus. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje 
atskleidžiamas panašus katės ir pelės žaidimas su pirmtakais – chemijos produktais, naudojamais neteisėtiems 
narkotikams gaminti (žr. langelį 4 skyriuje). 

Sintetiniai narkotikai, įskaitant ekstazį (MDMA, MDEA ir MDA) ir amfetaminą, Europoje neteisėtai gaminami iš 
importuotų cheminių pirmtakų. Ataskaitoje nurodoma, kaip gamintojai taiko pažangias technologijas, kad apeitų 
taisykles, kuriomis siekiama išvengti šių pirmtakų patekimo į neteisėtą rinką. Jie sintetina prekursorius iš 
prekursorių prekursorių (angl. pre-precursor) arba suteikia jiems kitų nekontroliuojamų cheminių medžiagų 
išvaizdą, o importavus atkuriamos jų įprastos savybės. 

Šį reiškinį iliustruoja pastarojo meto svyravimai Europos ekstazio rinkoje. Sėkmingai įgyvendinus priemones, 
kuriomis siekta apriboti jo pirmtako PMK patekimą į neteisėtą rinką, dabar atrodo, kad MDMA sintetinti kaip  
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pradinės medžiagos ir naudojami įvairūs prekursorių prekursoriai, įskaitant safrolį. 2009–2010 m. buvo 
konfiskuota apytikriai 1 050 litrų safrolio ir riebiųjų safrolio aliejų, daugiausia Lietuvoje.  

Turint omenyje ekstazio tablečių su MDMA pasiūlos sumažėjimą, apie kurį kalbėta dviejose paskutinėse 
EMCDDA metinėse ataskaitose, dabar pastebimas galimas MDMA rikošetas. Neseniai parengtose ataskaitose 
matoma, kad MDMA prieinamumas didėja – pavyzdžiui, Nyderlanduose, labiausiai su ekstazio gamyba 
susijusioje šalyje, buvo rasta didelių dozių tablečių. 

Apie 11 mln. europiečių bent kartą gyvenime yra bandę ekstazio, o per pastaruosius metus – 2,5 mln.                      
(4 skyrius, 7 lentelė). Taip pat apie 12,5 mln. europiečių (15–64 metų) bent kartą gyvenime yra bandę 
amfetaminų, o per pastaruosius metus – apie 2 mln. (4 skyrius, 6 lentelė). Naujausiais penkerių metų tendencijas 
atspindinčiais duomenimis, ekstazio ir amfetaminų vartojimas per pastaruosius metus tarp jaunų suaugusiųjų 
(15–34 metų) apskritai nekito arba mažėjo (4 skyrius, 8 paveikslas). 

Europa ir toliau išlieka didžiausia amfetamino gamintoja pasaulyje. Dideli metamfetamino kiekiai Europoje 
paprastai buvo vartojami ir platinami tik Čekijoje ir Slovakijoje. Tačiau, kaip nurodyta ankstesnėse              
metinėse ataskaitose, dabar šis narkotikas tampa labiau prieinamas kai kuriose Šiaurės Europos šalyse             
(pvz., Norvegijoje, Švedijoje ir Latvijoje), kuriose jis iš dalies vartojamas vietoj amfetamino. 

Naujų narkotikų atsiradimas rinkoje per trumpą laiką ir stiprėjanti „teisėtų narkotikų“ bei neteisėtų 
narkotikų rinkų sąveika 

Per trumpą laiką rinkoje atsirandančios naujos nekontroliuojamos psichoaktyviosios medžiagos (dažnai 
parduodamos kaip „teisėti narkotikai“) kelia vis daugiau sunkumų ir Europoje, ir tarptautiniu mastu (5).                 
Turint omenyje, kad 2010 m. EMCDDA ir Europolui buvo praneštą apie rekordinį naujų narkotinių medžiagų 
skaičių – 41 (palyginti su 24 naujomis medžiagomis 2009 m.), iš šiandien pateiktų negalutinių 2011 m. duomenų 
matyti, kad šis skaičius bus nė kiek ne mažesnis. Kol kas 2011 m. naudojant Europos išankstinio perspėjimo 
sistemą pranešta apie 39 medžiagas. Naujoms medžiagoms nustatyti taikoma vis daugiau aktyvių priemonių – 
šiuo metu naudojant išankstinio perspėjimo sistemą stebima 150 medžiagų (žr. langelį 8 skyriuje). 

Naujausiame EMCDDA atliktame teisėtais narkotikais internete prekiaujančių mažmenininkų tyrime, darant 
momentines nuotraukas (2011 m. liepos mėn.), nustatytas rekordinis internetinių parduotuvių, tikslingai 
pardavinėjančių psichoaktyviuosius produktus, skaičius – 600 (6) ir atskleista įvairių naujų produktų pasiūla. 
Nustatyta, kad daugiau svetainių naudoja atsargumo priemones – taiko apribojimus siuntoms arba nurodo 
atsakomybės atsisakymo išlygas ir pateikia įspėjimus (pvz., dėl sveikatos, teisinius). 

Šiuo metu didelis dėmesys tenka stiprėjančiai „teisėtų narkotikų“ ir neteisėtų narkotikų rinkų sąveikai. 
Nekontroliuojamos psichoaktyviosios medžiagos (pvz., katinonų, piperazinų ar fenetilaminų mišiniai) gali būti 
gaminamos ekstazio tablečių forma ir parduodamos neteisėtoje rinkoje. Neseniai nustatyta, kad kai kurių 
produktų, parduodamų kaip „teisėti narkotikai“, sudėtyje yra kontroliuojamo vaisto PMMA, o mefedronas, vaistas, 
kuriam ES taikomos kontrolės priemonės, yra paplitęs abiejose rinkose – jis buvo parduodamas ir internetu kaip 
„teisėtas narkotikas“, ir per tuos pačius neteisėto tiekimo tinklus kaip narkotikai, pvz., ekstazis ir kokainas (7). 

Sparčiai plintant naujiems narkotikams, valstybės narės yra priverstos iš naujo apsvarstyti ir peržiūrėti kai kuriuos 
savo standartinius narkotikų problemos sprendimo būdus. 2010 m. Airija ir Lenkija skubiai paskelbė teisės 
aktus, kuriais siekiama apriboti atvirą prekybą psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios nėra kontroliuojamos 
pagal narkotikų kontrolės įstatymus. Kitos valstybės ėmėsi atsakomųjų priemonių taikydamos galiojančius 
sveikatos apsaugos ar vaistų įstatymus. Europos Komisija šiuo metu tikrina, kaip Europoje vyksta naujų 
medžiagų stebėjimas ir kokių veiksmų dėl jų imamasi, siekdama užtikrinti, kad atsakomosios priemonės ir toliau 
būtų atnaujinamos ir būtų taikomos pagal paskirtį (8). 

„Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame esame vis labiau priklausomi vieni nuo kitų, ir tai 
patvirtina vis sparčiau besikeičianti ir susivienijusi narkotikų rinka, kurios veikėjai greitai prisitaiko ir prie 
atsivėrusių galimybių, ir prie taikomų kontrolės priemonių, – sako Wolfgang Götz komentuodamas šiandien  
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paskelbtą ataskaitą. – Tai patvirtina ne tik grynasis naujų rinkoje atsirandančių medžiagų skaičius, bet ir jų 
įvairovė bei gamybos, platinimo ir prekybos būdai.“ 

Direktorius apibendrino: „Turime parengti aktyvią strategiją, kuri leistų mums greitai nustatyti naujus narkotikus ir 
besiformuojančias tendencijas, kad galėtume numatyti galimą jų poveikį. Mes taip pat turime suderinti savo 
atsakomąsias priemones visoje Europoje, nes priešingu atveju tikėtina, kad atskiri nacionaliniai veiksmai bus 
neveiksmingi. Šie du veiksniai yra labai svarbūs, jei norime turėti pranašumą šiame „katės ir pelės“ žaidime.“ 

Pastabos 
 
(1) 2011 m. metinėje ataskaitoje pateikti duomenys yra susiję su 2009 m. ar vėliausiais metais, kurių duomenys prieinami. 
Šiame pranešime spaudai minimus paveikslus ir lenteles galima rasti Metinėje ataskaitoje arba 2011 m. statistikos 

biuletenyje: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(2) Greitai pasirodys: EMCDDA alkoholio apibūdinimas: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(3) Greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 330 (2011 m.) Jaunimo požiūris į narkotikus: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 
(4) Europos kanapių rinkos pokyčiai bus išsamiai apžvelgti rengiamame EMCDDA įžvalgų leidinyje: 
www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) 2011 m. gegužės mėn. EMCDDA surengė Pirmąjį tarptautinį daugiadisciplinį forumą naujų narkotikų tema: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 
(6) EMCDDA tyrimas darant momentines nuotraukas, 2011 m. liepos mėn. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-
drugs 
(7) Žr. Tarybos sprendimą http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 
(8) Europos Komisijos atliktas Tarybos sprendimo 2005/387/TVR veikimo vertinimas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML                                                                               

Informacija apie visus Metinės ataskaitos produktus, pranešimus spaudai, paslaugas ir renginius pateikiama:               
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 


