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2011. GADA ZIŅOJUMS: SVARĪGĀKIE ASPEKTI 1 

“Jāprecizē politika un risinājumi, lai pieņemtu nākamās desmitgades izaicinājumus,”               

apgalvo narkotiku uzraudzības aģentūras vadītājs 

(15.11.2011., LISABONA, aizliegts publicēt līdz plkst. 10.00 pēc Rietumeiropas/Lisabonas laika) 
2011. gada ziņojums: situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā ir “pretstatu pilns”, skaidro                     
ES narkotiku uzraudzības aģentūra (EMCDDA). Šodien Lisabonā publicētais ziņojums liecina, ka narkotiku 
lietošana Eiropā ir relatīvi stabila, turklāt ir arī dažas pozitīvas pazīmes – kokaīna lietošana varētu būt 
sasniegusi kulmināciju, savukārt jauniešu vidū turpina samazināties kaņepju lietošana. Tomēr stabilitātes 
pazīmes attiecībā uz dažām izplatītākajām narkotikām ir apdraudētas. Ziņojumā ir vērsta uzmanība uz 
izmaiņām sintētisko narkotiku tirgū, jaunu narkotiku straujam uzplaukumam un plaši izplatītai vairāku            
narkotiku lietošanai. Sniedzot aģentūras ikgadējo novērtējumu, EMCDDA direktors Wolfgang Götz teica:         
“Ir laiks precizēt Eiropas narkotiku politiku un risinājumus, lai pieņemtu nākamās desmitgades izaicinājumus.” 

Kokaīns – vai “burbulis” ir plīsis? 

Pēdējo desmit gadu laikā kokaīns ir kļuvis par visplašāk lietoto neatļauto stimulējošo narkotiku Eiropā, lai gan 
lielākā daļa lietotāju ir reģistrēta tikai dažās ES valstīs Rietumeiropā. Apmēram 14,5 miljoni eiropiešu (15 līdz 
64 gadus veci) dzīves laikā ir pamēģinājuši kokaīnu, un apmēram četri miljoni to ir lietojuši pēdējā gada laikā 
(5. nodaļa, 9. tabula). Taču šodien sniegtie jaunie dati rosina jautājumu, vai šīs narkotikas popularitāte nav jau 
sasniegusi kulmināciju. 

Nesenās aptaujas par kokaīna lietošanu liecina par dažām pozitīvām pazīmēm vissmagāk skartajās valstīs. 
Piemēram, Dānija, Spānija, Itālija un Apvienotā Karaliste – četras no piecām valstīm ar augstāko lietošanas 
līmeni – ziņo par nelielu samazinājumu kokaīna lietošanas rādītājos gados jaunu pieaugušo vidū (15 līdz 
34 gadus vecu) pēdējā gada laikā, atbalsojot Kanādā un ASV novēroto tendenci (5. nodaļa, 10. attēls;               
GPS-14. attēls, ii) daļa (1). Dažās valstīs izklaides vietās nesen veiktās aptaujas arī liecināja par kokaīna 
lietošanas samazināšanos. 

“Regulāras kokaīna lietošanas finansiālais slogs var mazināt tā pievilcību valstīs, kur tagad aktuāla ir 
vienkāršība,” apgalvots ziņojumā. Kokaīna vidējā mazumtirdzniecības cena lielākajā daļā ES valstu svārstās no 
50 līdz 80 euro par gramu (5. nodaļa, 8. tabula; PPP-3. tabula, i) daļa). Šīs narkotikas “pozitīvo tēlu”, kas tiek 
asociēts ar pārticīgu dzīvesveidu, apšauba arī pieaugošā izpratne par kokaīna radītajām problēmām 
(piemēram, ārkārtas hospitalizāciju, ārstniecības nepieciešamību un nāves gadījumiem). 

Aptuveni 17 % narkotiku lietotāju, kuri uzsāka specializēto ārstēšanos, norādīja kokaīnu kā galveno 
problemātisko narkotiku (TDI-2. attēls, ii) daļa). Eiropā katru gadu ziņo par aptuveni 1 000 nāves gadījumiem 
saistībā ar kokaīnu. Kokaīna lietošana un smaga epizodiska mērķtiecīga piedzeršanās bieži ir cieši saistītas. 
Nesen veikti pētījumi atklāja, ka vairāk nekā puse atkarīgo kokaīna lietotāju, kuri sākuši ārstēšanos, bija 
atkarīgi arī no alkohola (skatīt lodziņu 5. nodaļā) (2). Dalībvalstis tagad ziņo par labākiem terapijas risinājumiem 
un pozitīvu pieredzi problemātisko kokaīna lietotāju ārstēšanā. 
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Kokaīna konfiskāciju skaits Eiropā turpināja pieaugt (no 56 000 2004. gadā līdz aptuveni 99 000 2009. gadā — 
SZR-9. tabula), turklāt pēdējos gados ievērojami samazinājās šīs narkotikas konfiscētais daudzums un tīrība. 
Kopējais Eiropā pārtvertais kokaīna daudzums sasniedza kulmināciju 2006. gadā, un pēc tam tas samazinājās 
uz pusi līdz aptuveni 49 tonnām 2009. gadā (5. nodaļa, 8. tabula). Laikā, kad kokaīna pārvadāšanas maršruti 
caur Rietumāfriku panīkst, ir liecības, ka aktivitāte palielinās Eiropas Austrumos. 

Kaņepes — atklāta lejupejoša tendence 

Apmēram 78 miljoni eiropiešu, respektīvi, katrs piektais pieaugušais 15 līdz 64 gadu vecumā, dzīves laikā ir 
pamēģinājuši kaņepes, un apmēram 22,5 miljoni ir tās lietojuši pēdējā gada laikā (3. nodaļa, 4. tabula). Tas 
joprojām ļauj uzskatīt kaņepes par Eiropā visplašāk lietoto neatļauto narkotiku. Tomēr jaunākie Eiropas dati 
liecina par vispārēju stabilizēšanās vai lejupejošu tendenci kaņepju lietošanā gados jaunu pieaugušo vidū            
(15 līdz 34 gadus vecu), kas minēta iepriekšējos EMCDDA gada ziņojumos (3. nodaļa, 5. attēls). Par šādu 
samazināšanās tendenci liecina arī (15 līdz 16 gadus vecu) skolēnu aptaujas (Skolas vecuma bērnu veselību 
ietekmējošie paradumi/HBSC aptauja 2006. gada oktobrī, nodaļā EYE-10). 

Tabakas smēķēšanas samazināšanās varēja zināmā mērā ietekmēt tendences kaņepju jomā Eiropā, jo šīs 
abas vielas bieži vien lieto vienlaikus (3. nodaļa, 6. attēls). Divu pēdējo ESPAD skolu aptauju (2003. un 
2007. gadā) salīdzinājums 23 ES valstīs liecināja par vispārēju cigarešu smēķēšanas (no 33 % līdz 28 %) un 
kaņepju lietošanas samazināšanos pēdējā mēneša laikā (no 9 % līdz 7 %). Citi iespējamie izskaidrojumi 
saistāmi ar dzīves stilu, modes prasībām, nomaiņu ar citām narkotikām un pašreizējo attieksmi pret šo 
narkotiku. Nesen veiktā Eurobarometer aptauja, ko Eiropas Komisija publicēja 2011. gada jūlijā, atklāja, ka 
regulāru kaņepju lietošanu par “ļoti riskantu” veselībai atzīst 67 % gados jauno respondentu (15 līdz 24 gadu 
vecumā) (3). Aktīvi tiek apspriests jautājums par to, kādā mērā izmaiņas narkotiku apkarošanas politikā ietekmē 
kaņepju lietošanu. Ziņojumā sniegtie dati neliecināja par saistību starp nesenajām izmaiņām narkotiku 
tiesiskajā regulējumā un kaņepju lietošanas līmeņiem (skatīt lodziņu 3. nodaļā). 

Regulāra kaņepju lietošana Eiropā joprojām raisa bažas – vismaz deviņi miljoni gados jaunu eiropiešu (15 līdz 
34 gadus veci) bija lietojuši kaņepes pēdējā mēneša laikā. Atklājās, ka gados jauniem vīriešiem ir vislielākais 
risks kļūt par biežiem kaņepju lietotājiem (3. nodaļa, 7. attēls), un šo situāciju var risināt, veicot mērķtiecīgus 
profilakses pasākumus. 

Par kaņepju izplatību Eiropā liecina konfiskāciju dati – apmēram 700 tonnas šīs narkotikas (aptuveni 600 
tonnas kaņepju sveķu; 100 tonnas kaņepju augu) (3. nodaļa, 3. tabula) (4). Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas 
politika kaņepju jomā bieži pievērsās tiešiem tiesībaizsardzības pasākumiem, vēršoties vairāk pret 
pārvadātājiem, nevis lietotājiem. Likumpārkāpumi saistībā ar kaņepju lietošanu vēl turpina pieaugt, un tas 
liecina par iespējamu politikas atrautību no prakses (2. nodaļa, 4. attēls). 

Sintētiskās narkotikas — arvien sarežģītāks tirgus 

Iepriekšējie EMCDDA gada ziņojumi atklāja, kādā veidā “nereglamentēto apreibinošo vielu” piegādātāji par 
vienu soli apsteidz kontrolējošās iestādes, ātri piedāvājot jaunas aizliegto produktu alternatīvas. Arī jaunais 
ziņojums liecina par līdzīgu kaķa un peles spēli prekursoru – neatļauto narkotiku izgatavošanai izmantoto 
ķīmisko vielu – jomā (skatīt lodziņu 4. nodaļā). 

Sintētiskās narkotikas, tostarp ekstazī (MDMA, MDEA un MDA) un amfetamīnu, Eiropā nelikumīgi ražo no 
importētiem ķīmiskiem prekursoriem. Ziņojums atklāj, kā ražotāji izmanto dažādus viltīgus paņēmienus, lai 
apietu noteikumus, kas paredzēti šo prekursoru pārveidošanas novēršanai. Tostarp – prekursoru sintezēšanu 
no “pre-prekursoriem” vai to maskēšanu par nekontrolējamām ķīmiskām vielām, ko pēc importēšanas atkal 
pārveido. 

Šo parādību ilustrē nesenās svārstības ekstazī tirgū. Pēc panākumiem, ko guva ierobežošanas pasākumi, lai 
nepieļautu prekursora PMK pārveidošanu, pašlaik šķiet, ka daudzus pre-prekursorus, tostarp safrolu, ražotāji 
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izmanto kā izejmateriālus MDMA sintēzē. 2009./2010. gadā konfiscēja apmēram 1050 litru safrola un ar safrolu 
bagātu eļļu, galvenokārt Lietuvā. 

Pēdējie divi EMCDDA gada ziņojumi iekļāva informāciju, ka ekstazī tabletēs nav atrasts MDMA, tomēr tagad ir 
vērojamas pazīmes, ka šī viela atkal atgriežas. Jaunākie ziņojumi liecina, ka MDMA pieejamība palielinās — 
piemēram, Nīderlandē, valstī, kas visciešāk tiek saistīta ar ekstazī ražošanu, atklāja augstas koncentrācijas 
tabletes. 

Apmēram 11 miljoni eiropiešu dzīves laikā ir pamēģinājuši ekstazī, un 2,5 miljoni – pēdējā gada laikā 
(4. nodaļa, 7. tabula). Apmēram 12,5 miljoni eiropiešu (15 līdz 64 gadus veci) dzīves laikā ir pamēģinājuši 
amfetamīnus, no tiem apmēram divi miljoni – pēdējā gada laikā (4. nodaļa, 6. tabula). Jaunākie dati par piecu 
gadu tendencēm liecina, ka ekstazī un amfetamīnu lietošana pēdējā gada laikā gados jaunu pieaugušo vidū 
(15 līdz 34 gadus vecu) kopumā ir nemainīga vai samazinās (4. nodaļa, 8. attēls). 

Eiropa joprojām ir lielākais amfetamīna ražotājs pasaulē. Eiropā plaša metamfetamīna lietošana un 
piedāvājums vēsturiski ir bijis koncentrēts Čehijas Republikā un Slovākijā. Taču, kā liecina iepriekšējie gada 

ziņojumi, šķiet, ka metamfetamīns kļūst arvien plašāk pieejams vairākās Ziemeļeiropas daļās (piemēram, 
Norvēģijā, Zviedrijā un Latvijā), kur tas varbūt daļēji aizstāj amfetamīnu. 

Jaunu narkotiku straujā rašanās un augošā sadarbība starp “nereglamentēto apreibinošo vielu” un 

neatļauto narkotiku tirgiem 

Jaunu nekontrolētu psihoaktīvu vielu (ko bieži tirgo kā “nereglamentētas apreibinošas vielas”) straujā rašanās 
rada arvien lielākas problēmas gan Eiropā, gan starptautiskā mērogā (5). Pēc rekordlielā skaita – 41 jaunas 
narkotikas, kas tika paziņotas EMCDDA un Eiropolam 2010. gadā (salīdzinot ar 24 2009. gadā) – šodien 
prezentētie provizoriskie dati par 2011. gadu liecina, ka nav nekādu samazinājuma pazīmju. Līdz šim 
2011. gadā, izmantojot Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmu (EWS), ir paziņotas 39 vielas. Pasākumi jaunu 
vielu apzināšanai kļūst arvien apsteidzošāki — ar EWS palīdzību šobrīd tiek uzraudzītas vairāk nekā 150 vielas 
(skatīt lodziņu 8. nodaļā). 

Visjaunākā EMCDDA nereglamentēto apreibinošo vielu tiešsaistes tirgotāju (2011. gada jūlijā) pārbaudē atklāja 
rekordlielu skaitu – 600 tiešsaistes veikalu, par kuriem bija aizdomas, ka tie pārdod psihoaktīvus produktus (6), 
un konstatēja piedāvājumā arī dažādus jaunus produktus. Šķiet, ka daudzas vietnes arī veica piesardzības 
pasākumus, nosakot piegādes ierobežojumus vai publicējot atrunas un brīdinājumus (piemēram, par ietekmi uz 
veselību vai juridiska rakstura). 

Šodien īpaši jāuzsver augošā sadarbība starp “nereglamentēto apreibinošo vielu” un neatļauto narkotiku 
tirgiem. Nekontrolētās psihoaktīvās vielas (piemēram, katinonu, piperazīnu un fenetilamīnu maisījumus) var 
fasēt tabletēs kā ekstazī un pārdot nelikumīgajā tirgū. Vienlaikus kontrolētā narkotika PMMA nesen tika atklāta 
dažos produktos, ko tirgoja kā “nereglamentētās apreibinošās vielas”. Mefedrons, narkotika, kas ES ir pakļauta 
kontrolei (7), šķiet “pārkāpj robežas uz abām pusēm”, jo to pārdod kā “nereglamentētu apreibinošu vielu” 
tiešsaistē, bet dažās valstīs, izmantojot tos pašus nelikumīgos piegādes tīklus, ko kā narkotiku, piemēram, 
ekstazī un kokaīna, pārdošanai. 

Jaunu narkotisko vielu straujā izplatīšanās liek dalībvalstīm pārvērtēt un mainīt dažus savus standarta 
risinājumus narkotiku problēmai. 2010. gadā Īrija un Polija strauji pieņēma tiesību aktus, lai ierobežotu to 
psihoaktīvo vielu atklātu tirdzniecību, ko nekontrolē narkotiku likumi. Citas valstis veica atbildes pasākumus 
esošo noteikumu ietvaros veselības aizsardzības vai zāļu jomā. Eiropas Komisija pašlaik novērtē, kā Eiropā 
uzrauga jaunās vielas un reaģē uz tām, lai nodrošinātu piedāvāto risinājumu atjaunināšanu un atbilstību 
mērķim (8). 

„Strauji mainīgā un arvien ciešāk saistītā pasaule atspoguļojas strauji mainīgajā un integrētajā narkotiku tirgū, 
kas, šķiet, spēj strauji pielāgoties gan apdraudējumiem, gan iespējām,” šodienas prezentācijā uzsvēra 
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Wolfgang Götz. „To apliecina ne tikai milzīgs daudzums jaunu vielu, kas parādās tirgū, bet arī šo vielu 
daudzveidībā un to ražošanas, izplatīšanas un tirgošanas metodes.” 

Direktors secināja: “Mums ir vajadzīga apsteidzoša stratēģija, kas ļautu ātri apzināt jaunās narkotikas un 
topošās tendences, lai mēs varētu paredzēt iespējamās sekas. Mums arī jākoordinē pasākumi visā Eiropā, jo 
citādi atsevišķo valstu centieni var izrādīties nepietiekami. Abi šie apstākļi ir būtiski, ja vēlamies būt uzvarētāji 
šajā strauji mainīgajā kaķa un peles spēlē.” 

Piezīmes 

 

(1) 2011. gada ziņojumā iekļautie dati attiecas uz 2009. gadu vai pēdējo gadu, par ko pieejami dati. Ar šajā ziņu izlaidumā 

citētajiem skaitļiem un tabulām var iepazīties Gada ziņojumā vai 2011. gada statistikas biļetenā: 

www.emcdda.europa.eu/stats11 
(2) Drīzumā iznāks: EMCDDA narkotiku profils par alkoholu: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(3) „Flash Eurobarometer” 330 (2011) Jauniešu attieksme pret narkotikām: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 
(4) Eiropas kaņepju tirgus aktualitātes sīkāk tiks apskatītas nākamajā EMCDDA izdevumā “Ieskats”: 
www.emcdda.europa.eu/publications/insights 
(5) 2011. gada maijā EMCDDA organizēja Pirmo starptautisko starpnozaru forumu par jaunām narkotikām: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) EMCDDA pārbaude 2011. gada jūlijā: www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
(7) Skatīt Padomes lēmumu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 
(8) Eiropas Komisijas novērtējums par Padomes Lēmuma 2005/387/TI darbību: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML 
 
 

Informācija par visiem Gada ziņojuma produktiem, ziņu izlaidumiem, pakalpojumiem un notikumiem ir atrodama: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 


