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NARKOPROBLEEMI HETKESEIS EUROOPA ERI PIIRKONDADES    

EL narkoseire keskuse 2007. aasta aruanne 

o Teave ja statistika narkootikumide kohta ning nende analüüs: kogu Euroopa kohta ja üksikute riikide lõikes  
o Viimased suundumused ning reaktsioonid õigus-, poliitika-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas  
o Valikteemad: Sõidukijuhtimine narkootikumide mõju all; narkootikumide tarbimine alla 15aastaste hulgas; 

kokaiin  

(5.11.2007, LISSABON) Lissabonis asuva EL narkoseire keskuse (EMCDDA) peatselt ilmuvas 2007. aasta 
aruandes käsitletakse peamisi narkoprobleeme Euroopas.  
 
o Avaldamise kuupäev: neljapäev, 22. november 
o Kellaaeg: 10.00 Kesk-Euroopa/Brüsseli aja järgi 
o Koht: Euroopa Parlamendi pressiruum (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüssel 
 
Tänavune Aastaaruanne uimastiprobleemide olukorrast Euroopas annab teavet Euroopa Liidu 27 
liikmesriigi, Norra ja Türgi kohta. Konkreetseid narkootikume käsitlevad peatükid annavad kõige uuema 
ülevaate levimuse ja tarbimisharjumuste, pakkumise ja kättesaadavuse, ravi ning muude sekkumiste kohta.  
Lisaks on aruandes järgmisi teemasid käsitlevad peatükid: uued ja tekkivad narkootikumidega seotud 
suundumused, poliitika ja õigusaktid, narkoprobleemidele reageerimine, nakkushaigused ja narkootikumidega 
seotud surmajuhtumid.  

Aruanne ja pressimaterjalid avaldatakse 23 keeles (21 Euroopa Liidu ametlikku keelt + norra ja türgi keel) 
ning neile lisandub kolm Valikteemat inglise keeles. Käesoleval aastal käsitletakse neis põhjalikes ülevaadetes 
sõidukijuhtimist narkootikumide mõju all, narkootikumide tarbimist ja sellega seotud probleeme alla 15aastaste 
hulgas ning kokaiini ja crack’i tarbimise mõju rahvatervisele. Samaaegselt teeb seirekeskus kättesaadavaks 
oma 2007. aasta statistikabülletääni. See on elektrooniline väljaanne, mis sisaldab ligikaudu 400 käesoleva 
aasta aruannet toetavat tabelit ja statistilist diagrammi. Pilti täiendavad Riikide andmete ülevaated, mis 
pakuvad graafilise kokkuvõtte narkoolukorra võtmeküsimustest riikide tasandil.  

Reitoxi teabekeskuste koostatud riikide aruanded, millel 2007. aasta aruanne peamiselt põhineb, tehakse 
erinevate riikide olukorrast üldpildi loomiseks samuti inglise keeles kättesaadavaks.  

Eespool nimetatud allikatele avatakse elektrooniliselt ligipääs kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi.              
22. novembril vastavad Lissaboni seirekeskuse klienditoepunktid — Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 — 
ajakirjanike küsimustele, samas saab Reitoxi teabekeskuste klienditoepunktidest vastuse riigispetsiifilistele 
küsimustele. 

Kõigi Aastaaruandega seotud väljaannete, teenuste ja sündmuste kohta saab teavet koos vastavate linkidega 
aadressil http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm                                                                
ning alternatiivsel aadressil http://docs.emcdda.europa.eu                                                                                                                            

Uudiste regulaarselt saamiseks registreerige end kasutajaks aadressil 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


