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RAPORTUL ANUAL 2011: ASPECTE PRINCIPALE 1 

Politicile şi reacţiile trebuie să fie adecvate pentru a face faţă provocărilor deceniului 

următor, afirmă directorul agenţiei pentru droguri 

(15.11.2011, LISABONA A NU SE PUBLICA ÎNAINTE DE 10:00 WET/ora Lisabonei) Raportul anual 2011: 

situaţia drogurilor în Europa este „marcat de contraste”, potrivit agenţiei pentru droguri a UE (OEDT). 
Publicat astăzi la Lisabona, raportul prezintă consumul de droguri drept relativ stabil în Europa, cu unele semnale 
pozitive potrivit cărora consumul de cocaină a atins poate nivelul de vârf, iar consumul de canabis continuă să 
scadă în rândul tinerilor. Semnele de stabilitate în ceea ce priveşte unele dintre drogurile mai comune sunt însă 
contrabalansate de noi ameninţări. În raport sunt analizate evoluţiile de pe piaţa drogurilor sintetice, apariţia 
rapidă a drogurilor noi şi policonsumul de droguri, larg răspândit. În prezentarea evaluării anuale a agenţiei, 
directorul OEDT, Wolfgang Götz, afirmă: „Politicile şi răspunsurile în materie de droguri în Europa trebuie să fie 
acum configurate în aşa fel încât să facă faţă provocărilor noului deceniu”. 

Cocaina – S-a încheiat perioada de glorie? 

În ultimii 10 ani, cocaina a devenit drogul stimulant cel mai consumat în Europa, deşi majoritatea consumatorilor 
se găsesc într-un număr limitat de ţări din Europa Occidentală. Aproximativ 14,5 milioane de europeni (15-64           
de ani) au încercat cocaină în timpul vieţii, aproximativ 4 milioane consumând drogul în ultimul an (capitolul 5, 
tabelul 9). Totuşi, noile date prezentate astăzi ridică întrebarea dacă popularitatea cocainei nu a atins punctul 
maxim. 

Studiile recente privind consumul de cocaină indică anumite semnale pozitive în ţările cele mai afectate. 
Danemarca, Spania, Italia şi Regatul Unit, de exemplu – patru din cele cinci ţări cu cele mai ridicate niveluri de 
consum – raportează un declin al consumului de cocaină în ultimul an în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani), 
ceea ce reflectă tendinţa observată în Canada şi Statele Unite (capitolul 5, figura 10; figura GPS-14, partea ii) 
(1). Studiile recente specifice desfăşurate în medii recreaţionale în unele ţări au arătat, de asemenea, o scădere a 
consumului de cocaină.  

„Sarcina financiară asociată consumului regulat de cocaină face din acest drog o opţiune mai puţin atractivă în 
ţările în care austeritatea este în prezent la ordinea zilei”, se arată în raport. Preţul mediu al cocainei la vânzarea 
cu amănuntul în majoritatea ţărilor UE variază între 50 EUR şi 80 EUR pentru un gram (capitolul 5, tabelul 8; 
tabelul PPP-3, partea i). „Imaginea pozitivă” a drogului ca parte a unui stil de viaţă înstărit este, de asemenea, 
pusă sub semnul întrebării de recunoaşterea în măsură din ce în ce mai mare a problemelor asociate consumului 
de cocaină (de exemplu, numărul urgenţelor înregistrate la nivelul spitalelor, cererea de tratament şi cazurile de 
deces). 

Aproximativ 17 % dintre consumatorii de droguri care apelează la serviciile specializate de tratament raportează 
cocaina ca principal drog problematic (figura TDI-2, partea ii). De asemenea, în fiecare an în Europa se raportează 
aproximativ 1 000 de decese relaţionate cu consumul de cocaină. Consumul de cocaină şi consumul episodic 
abuziv de alcool (starea de beţie) sunt de multe ori asociate. Studiile recente au arătat că peste jumătate dintre 
consumatorii dependenţi de cocaină care urmează un tratament sunt, de asemenea, dependenţi de alcool               
(a se vedea caseta, capitolul 5) (2). Statele membre raportează în prezent răspunsuri îmbunătăţite la tratament şi 
experienţe pozitive în ceea ce priveşte tratamentul consumatorilor problematici de cocaină. 
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Numărul capturilor de cocaină continuă să crească în Europa (de la 56 000 în 2004 la aproximativ 99 000 în 2009 – 
tabelul SZR-9), însă volumul capturat şi puritatea drogului au scăzut considerabil în ultimii ani. Cantitatea totală de 
cocaină interceptată în Europa a atins o valoare de vârf în 2006 şi de la acea dată s-a înjumătăţit la o cantitate 
estimată de 49 de tone în 2009 (capitolul 5, tabelul 8). În timp ce rutele de trafic ale cocainei prin vestul Africii ar 
putea suferi un declin, există dovezi privind intensificarea activităţii în estul Europei.  

Canabisul – analiza tendinţei descendente  

În jur de 78 de milioane de europeni – unul din cinci adulţi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani – au consumat 
canabis cel puţin o dată în viaţă, aproximativ 22,5 milioane dintre aceştia consumând drogul în ultimul an 
(capitolul 3, tabelul 4). Aceasta face din canabis drogul ilegal care încă este cel mai frecvent consumat în 
Europa. Cele mai recente date la nivel european confirmă însă tendinţa generală de stabilizare sau descendentă 
în ceea ce priveşte consumul de canabis în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani) menţionată în Rapoartele anuale 
anterioare ale OEDT (capitolul 3, figura 5). Sondajele realizate în rândul elevilor (15-16 ani) reflectă această 
diminuare (Comportamentul copiilor de vârstă şcolară în ceea ce priveşte sănătatea/Sondaj HBSC 2006-2010, 
tabelul EYE-10).  

Scăderile în ceea ce priveşte fumatul de tutun pot avea o oarecare influenţă asupra tendinţelor în materie de 
canabis în Europa, unde cele două substanţe sunt de obicei consumate împreună (capitolul 3, figura 6).                  
O comparaţie între cele două sondaje ESPAD efectuate în şcoli (2003 şi 2007) în 23 de ţări din UE a arătat o 
reducere generală a fumatului de ţigări în ultima lună (de la 33 % la 28 %) şi a consumului de canabis (de la 9 % 
la 7 %). Alte explicaţii posibile includ stilul de viaţă, moda, înlocuirea cu alte droguri şi atitudinile actuale faţă de 
acest drog. Un sondaj recent Eurobarometru publicat de Comisia Europeană în iulie 2011 a arătat că 67 % din 
tinerii respondenţi (15-24 de ani) considerau că un consum regulat de canabis reprezintă un „risc ridicat” pentru 
sănătate (3). Măsura în care modificările politicilor privind drogurile influenţează consumul de canabis este o 
întrebare care a dat naştere multor dezbateri. Datele prezentate în raport arată că nu există o asociere simplă 
între modificările recente ale legislaţiei în materie de droguri şi nivelurile consumului de canabis (a se vedea 
caseta, capitolul 3). 

Consumul regulat de canabis în Europa rămâne un motiv de îngrijorare: aproximativ 9 milioane de tineri europeni 
(15-34 de ani) au consumat canabis în ultima lună. Bărbaţii tineri par să fie expuşi celui mai mare risc de a 
deveni consumatori frecvenţi de canabis (capitolul 3, figura 7), un factor care poate fi abordat prin activităţi 
specifice de prevenire.  

Apetitul Europei pentru canabis este reflectat de capturile anuale, de aproximativ 700 de tone din acest drog 
(aproximativ 600 de tone de răşină; 100 de tone de plante) (capitolul 3, tabelul 3) (4). În ultimul deceniu, politicile 
europene privind canabisul au avut de prea multe ori tendinţa de a îndrepta eforturile în materie de aplicare a 
legii către traficanţi mai degrabă decât către consumatori. Cu toate acestea, infracţiunile legate de consumul de 
canabis continuă să crească, ceea ce sugerează o posibilă discrepanţă între politici şi practică (capitolul 2,          
figura 4).  

Drogurile sintetice – o piaţă din ce în ce mai complexă 

Rapoartele anuale anterioare ale OEDT au arătat că furnizorii de „droguri legale” se menţin cu un pas înaintea 
controalelor, oferind cu rapiditate noi alternative la produsele interzise. Raportul prezentat astăzi relevă un joc 
similar „de-a şoarecele şi pisica” în domeniul precursorilor, substanţele chimice utilizate pentru fabricarea 
drogurilor ilegale (a se vedea caseta, capitolul 4).  

Drogurile sintetice, inclusiv ecstasy (MDMA, MDEA şi MDA) şi amfetamina sunt fabricate ilegal în Europa din 
substanţe chimice, precursori,importate. Raportul arată modul în care producătorii utilizează tehnici complexe 
pentru a eluda regulamentele menite să prevină deturnarea acestor precursori de droguri. Acestea includ 
obţinerea precursorilor prin sinteză din „pre-precursori” sau mascarea acestora ca substanţe chimice 
nereglementate, care urmează să fie reconvertite după import.  

Fluctuaţiile recente de pe piaţa de ecstasy ilustrează acest fenomen. În urma măsurilor de succes de limitare a 
deturnării precursorului de ecstasy, PMK, în prezent se pare că producătorii utilizează o gamă de pre-precursori, 
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inclusiv safrol, ca material primar pentru MDMA. S-au capturat aproximativ 1 050 de litri de safrol şi uleiuri bogate 
în safrol în 2009/2010, majoritatea în Lituania.  

După o perioadă în care MDMA a lipsit din comprimatele de ecstasy, aspect prezentat în ultimele două Rapoarte 

anuale ale OEDT, există semnale că putea avea loc o revenire. Rapoarte recente arată o disponibilitate în 
creştere a MDMA – de exemplu, în Ţările de Jos, statul asociat cel mai mult cu producţia de ecstasy, au fost 
găsite comprimate cu o doză ridicată.  

Aproximativ 11 milioane de europeni au consumat ecstasy pe parcursul vieţii, 2,5 milioane în ultimul an (capitolul 
4, tabelul 7). De asemenea, aproximativ 12,5 milioane de europeni (15-64 de ani) au consumat amfetamine pe 
parcursul vieţii, aproximativ 2 milioane în ultimul an (capitolul 4, tabelul 6). Datele privind tendinţele înregistrate în 
ultimii cinci ani arată că în rândul adulţilor tineri (15-34 de ani), consumul de ecstasy şi amfetamine în ultimul an a 
fost în general stabil sau în scădere (capitolul 4, figura 8).  

Europa rămâne cel mai mare producător de amfetamină din lume. Consumul şi stocurile semnificative de 
metamfetamină în Europa se limitează în mod istoric la Republica Cehă şi Slovacia. Totuşi, astfel cum s-a 
raportat în Rapoartele anuale anterioare, se pare că în prezent disponibilitatea acestei substanţe este în creştere 
în părţi ale Europei de Nord (de exemplu, Norvegia, Suedia şi Letonia), unde ar putea înlocui parţial 
amfetamina. 

Apariţia rapidă de droguri noi şi creşterea interacţiunii între piaţa „drogurilor legale” şi cea a drogurilor 
ilegale  

Apariţia rapidă de substanţe psihoactive noi nereglementate (de obicei comercializate ca „droguri legale”) 
reprezintă o provocare, atât în Europa, cât şi la nivel internaţional (5). În urma numărului record de 41 de droguri 
noi notificate OEDT şi Europol în 2010 (comparativ cu 24 în 2009), datele preliminare pentru 2011 prezentate 
astăzi arată că nu există semne de declin. Până în prezent, în 2011, 39 de substanţe au fost raportate prin 
intermediul Sistemului european de avertizare rapidă (EWS). Măsurile pentru identificarea noilor substanţe 
sunt din ce în ce mai proactive –peste 150 de substanţe sunt în prezent monitorizate prin intermediul EWS          
(a se vedea caseta, capitolul 8).  

Cea mai recentă imagine generală realizată de OEDT cu privire la comercianţii online de droguri legale (iulie 
2011) identifica un număr record de 600 de magazine online despre care se presupunea că vând produse 
psihoactive (6) şi indica o largă varietate a ofertei de produse noi. De asemenea, mai multe site-uri păreau să 
avertizeze asupra restricţiilor de livrare sau declinării responsabilităţii şi atenţionări (de exemplu, în privinţa 
sănătăţii, de ordin juridic).  

În prezent, se subliniază interacţiunea în creştere între piaţa „drogurilor legale” şi cea a drogurilor ilegale. 
Substanţele psihoactive nereglementate (de exemplu, amestecurile de catinone, piperazine sau fenetilamine) pot 
fi prezentate sub forma comprimatelor de ecstasy şi vândute pe pieţele ilegale. În acelaşi timp, drogul recent 
reglementat, PMMA, a fost identificat în unele produse comercializate ca „droguri legale”. Mefedrona, un drog 
supus reglementării în UE (7), pare să facă parte din ambele categorii, fiind vândută atât ca „drog legal” online cât 
şi, în unele ţări, prin intermediul aceloraşi reţele ilicite precum cele utilizate pentru droguri precum ecstasy şi 
cocaina.  

Răspândirea rapidă a drogurilor noi determină statele membre să îşi regândească şi să îşi revizuiască reacţiile 
standard la problema drogurilor. În 2010, atât Irlanda, cât şi Polonia au adoptat rapid acte normative pentru 
limitarea comercializării libere a substanţelor psihoactive nereglementate în temeiul legislaţiei privind drogurile. 
Alte ţări au răspuns prin acte normative existente privind protecţia sănătăţii sau medicamentele. Comisia 
Europeană analizează în prezent modul în care Europa monitorizează şi acţionează cu privire la substanţele noi, 
pentru a asigura că răspunsurile rămân actualizate şi adecvate scopului (8).  

„Lumea în schimbare rapidă şi din ce în ce mai unită în care trăim este oglindită de o piaţă a drogurilor în 
schimbare rapidă şi din ce în ce mai unită care pare să se adapteze cu rapiditate atât ameninţărilor, cât şi 
oportunităţilor”, comentează Wolfgang Götz în cadrul lansării de astăzi. „Aceasta se reflectă nu doar în numărul 
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propriu-zis de substanţe noi care apar pe piaţă, ci şi în diversitatea lor şi în modul în care sunt produse, distribuite 
şi comercializate”.  

Directorul concluzionează: „Avem nevoie de o strategie proactivă prin care să putem identifica rapid drogurile noi 
şi tendinţele emergente, astfel încât să putem anticipa potenţialele implicaţii. De asemenea, trebuie să ne 
coordonăm răspunsurile pe întregul teritoriu al Europei deoarece, dacă nu facem acest lucru, eforturile naţionale 
individuale se vor dovedi probabil ineficace. Aceşti doi factori sunt esenţiali ca să ne putem menţine avantajul în 
această cursă rapidă „de-a şoarecele şi pisica”.  

Note 
 
(1) Datele prezentate în Raportul anual 2011 se referă la anul 2009 sau la ultimul an disponibil. Cifrele şi tabelele citate în 
prezentul comunicat de presă pot fi găsite în Raportul anual sau în Buletinul statistic: www.emcdda.europa.eu/stats11 
(2) Se va publica recent: Profilul drogului realizat de OEDT cu privire la alcool: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 
(3) Flash Eurobarometer 330, (2011) Youth attitudes on drugs (Atitudinile tinerilor cu privire la droguri): 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Evoluţiile pe piaţa europeană a canabisului vor fi analizate în detaliu într-o ediţie care va fi publicată curând a publicaţiei 
Insights a OEDT: www.emcdda.europa.eu/publications/insights 
(5) În mai 2011, OEDT a organizat primul forum internaţional multidisciplinar privind drogurile noi: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 
(6) Prezentare generală realizată de OEDT, iulie 2011 www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
(7) A se vedea Decizia Consiliului http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:ro:PDF 

(8) Evaluarea Comisiei Europene cu privire la aplicarea Deciziei Consiliului 2005/387/JAI. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML                                                                                

Informaţii privind toate produsele, comunicatele de presă, serviciile şi evenimentele legate de Raportul anual sunt disponibile 
la: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

 


