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NARKOTIKAI EUROPOJE – FAKTAI IR SKAI�IAI 
2006 m. Metin� ataskaita apie narkotik� problem� Europoje  
ir 2006 m. Statistikos biuletenis 
Neskelbti iki: 2006-11-23 11.00 val. Vidurio Europos laiku 

 
 
 
 

Europos narkotik� ir narkomanijos steb�senos centras (EMCDDA) šiame pranešime pristato 
atrinktus faktus ir skai�ius iš toliau išvardint� leidini�: 
 
2006 m. Metin� ataskaita apie narkotik� problem� Europoje 
http://annualreport.emcdda.europa.eu 
 
ir 
 
2006 m. Statistikos biuletenis 
http://stats06.emcdda.europa.eu 
 
Nor�tume pabr�žti, kad šis leidinys - tai trumpas informacinis gidas, kuriuo galima naudotis 
skaitant atitinkamus Metin�s ataskaitos ir Statistikos biuletenio skyrius. Pastaruosiuose 
leidiniuose pateikiama smulkesn� ir labiau suderinta informacija, taip pat metodologin�s 
pastabos ir �sp�jimai. 

�ia pateikti statistiniai duomenys atspindi 2004 m. pad�t� (arba paskutini� met�, apie kuriuos 
yra duomen�, pad�t�). Dalis informacijos pagr�sta apibendrintomis kit� agent�r� ir �staig� 
ataskaitomis. Vis� informacij� apie šaltinius, kuriais pagr�sta informacija, galima rasti  
Metin�je ataskaitoje ir Statistikos biuletenyje. 

Jei ieškote išsamesn�s informacijos apie narkotik� vartojimo paplitim� bent kart� gyvenime, 
per paskutinius metus ir per paskutin� m�nes� pagal narkotik� r�š� ir šalis, kvie�iame 
panagrin�ti 2006 m. Statistikos biuletenio GPS-1, GPS-3 ir GPS-5 lenteles. 
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Kanap�s 

• Kanap�s ir toliau lieka visame pasaulyje pla�iausiai gaminamas ir parduodamas 
augalin�s kilm�s narkotikas, kuris Europos S�jungoje konfiskuojamas dažniausiai. 

• Negalutiniais duomenimis 2004 m. visoje Europos S�jungoje hašišo ir marihuanos 
konfiskavimo atvej� skai�ius padid�jo, o bendras sulaikyt� abiej� kanapi� r�ši� kiekis 
tais metais daugumoje ES šali� sumaž�jo (kai kurios šalys ataskait� dar nepateik�). 

• 1999–2004 m. laikotarpiu vidutin� mažmenin� hašišo ir marihuanos kaina daugumoje 
ES šali� sumaž�jo. 

• 2004 m. mažmenin�je prekyboje parduodamoje hašišo tetrahidrokanabinolio (THC) 
kiekis vidutiniškai svyravo nuo mažiau kaip 1% iki 17%, o marihuanos poveikio 
stiprumas svyravo nuo 0,6% iki 18% (didesn� kanapi� stiprum� daugiausia nul�m� 
tai, kad kanap�s ES šalyse gaminamos dirbtinai pagerintomis s�lygomis). 

• Apytiksliai apskai�iuota, kad ES, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Norvegijoje tarp vis� 
suaugusi�j� (15–64 m. amžiaus asmen�): 
o 65 milijonai asmen� (t. y. 20%) kanapi� yra vartoj� bent kart� gyvenime. 
o 22,5 milijono (t. y. 7%) j� vartojo per pastaruosius metus. 
o 12 milijon� (t. y. 4%) j� vartojo per pastar�j� m�nes�. 
o 3 milijonai (maždaug 1%) suaugusi�j� kanapes vartoja kasdien arba beveik 

kasdien. 
 
• Priklausomai nuo tirtos šalies, bent kart� gyvenime kanapes vartoj� nurodo nuo 2% 

iki 31% suaugusi� europie�i�, o daugeliu atvej� šalys nurodo vartojimo paplitim�, 
kuris svyruoja nuo 10% iki 20%. 

• Per pastaruosius metus kanapes vartojusi� suaugusi�j� dalis �vairiose šalyse 
svyruoja nuo 1% iki 11%, o daugeliu atvej� šalys nurodo vartojimo paplitim�, kuris 
siekia nuo 3% iki 8%. 

• Europoje, priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, per pastar�j� m�nes� 
kanapes vartojusi� suaugusi�j� yra nuo 0,5% iki 8%. 

• Tarp Europoje besikreipusi� d�l gydymo asmen� 15% pagrindin� siuntimo gydytis 
priežastis buvo kanap�s. Kanap�s užima antr� viet� po heroino tarp narkotik�, 
kuriuos dažniausiai nurodo pirm� kart� gydymo besikreipiantys pacientai – kanapes 
nurodo 27% nauj� pacient�. 
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Kokainas 
 
• Po kanapi� pasaulio neteis�toje narkotik� apyvartoje antr� viet� užima kokainas . 

Jungtini� Taut� Narkotik� kontrol�s ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC) 
nurodo, kad Kolumbija yra didžiausias pasaulyje kokos šaltinis, po jos – Peru ir 
Bolivija. Apytikriais apskai�iavimais 2004 m. visame pasaulyje buvo pagaminta 687 
ton� kokaino. 

• Didžioji dalis Europoje konfiskuoto kokaino atvežama tiesiai iš Piet� Amerikos 
(dažniausiai iš Kolumbijos) arba per Centrin� Amerik� ir Karib� j�ros šalis, nors 
pastaruoju metu ir kai kurios Afrikos šalys tampa svarbiomis � Europ� vežamo 
kokaino tranzito vietomis. 

• 2004 m. ES apytikriai konfiskuotos 74 tonos kokaino. Daugiausia konfiskavimo atvej� 
nurod� Vakar� Europos šalys. Per pastaruosius penkerius metus Ispanijoje 
užregistruota pus� vis� kokaino konfiskavimo atvej� ir kiekio ES. 

• Negalutiniais duomenimis 2004 m. konfiskuoto kokaino kiekis sumaž�jo. 1999–2004 
m. laikotarpiu kokaino vidutin�s mažmenin�s kainos daugelyje ES valstybi� 
sumaž�jo. 

• Apytiksliai apskai�iuota, kad ES, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Norvegijoje tarp vis� 
suaugusi�j� (15–64 m. amžiaus asmen�): 
o 10 milijon� asmen� (t. y. 3%) kokain� yra vartoj� bent kart� gyvenime. 
o 3,5 milijono (t. y. 1%) jo vartojo per pastaruosius vienus metus. 
o 1,5 milijono (t. y. 0,5%) kokain� vartojo per pastar�j� m�nes�. 
  

• Priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, bent kart� gyvenime kokain� vartoj� 
nurodo nuo 0,4% iki 6% suaugusi�j�. 

• Per pastaruosius metus kokain� vartojusi� suaugusi�j� dalis �vairiose šalyse svyruoja 
nuo 0,1% iki 3%. Daugelyje šali� vartojimo paplitimas svyruoja nuo 0,3% iki 1,2%. 

• Priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, per pastar�j� m�nes� kokain� 
vartojusi� suaugusi�j� yra nuo 0% iki 1%. 

• Kokainas užima tre�i� viet� po heroino ir kanapi� tarp narkotik�, kuriuos dažniausiai 
nurodo pirm� kart� d�l gydymo besikreipiantys pacientai. Kokain� nurodo maždaug 
8% d�l gydymo besikreipian�i� pacient�. 

• Maždaug 80% besikreipian�i� gydytis d�l priklausomyb�s nuo kokaino pacient� ES 
nurodo vartojantys kokaino miltelius, o 20% – krek�. 
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Amfetaminai: amfetaminas ir metamfetaminas 

• Vakar� ir Vidurio Europa teb�ra svarbi amfetamino gamybos ir prekybos sritis, tuo 
tarpu metamfetamino vartojama ir gaminama nedaugelyje šali�. 

• Europoje metamfetamino gamyba daugiausia apsiriboja �ekija, kur jis gaminamas 
nuo devintojo dešimtme�io vidurio pervitino pavadinimu. 2004 m. apie 
metamfetamino gamyb� praneš� Slovakija ir Bulgarija. 

• Iš 2004 m. visame pasaulyje konfiskuotps 6 ton� amfetamino - maždaug 97% buvo 
su�iupta Europoje, daugiausia – Vakar�, Vidurio ir Pietry�i� Europoje. Iš 2004 m. 
visame pasaulyje konfiskuot� 11 ton� metamfetamino maždaug 59% buvo su�iupta 
Ryt� ir Pietry�i� Azijoje, o 37% – Šiaur�s Amerikoje. 

• ES mastu konfiskavimo atvej� skai�ius ir konfiskuoti kiekiai did�jo nuo 1999 m. 

• Apytiksliai apskai�iuota, kad ES, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Norvegijoje tarp vis� 
suaugusi�j� (15–64 m. amžiaus asmen�): 
o 10 milijon� asmen� (t. y. 3%) amfetamino yra vartoj� bent kart� gyvenime. 
o 2 milijonai (t. y. 0,6%) jo vartojo per pastaruosius metus. 
o 900 t�kst. (t. y. 0,3%) band� kokaino per pastar�j� m�nes�. 
 

• Pagal tirt� šali� duomenis bent kart� gyvenime amfetamin� yra vartoj� nurodo nuo 
0,1% iki 6% suaugusi�j�. 

• Per pastaruosius metus amfetamin� vartojusi� suaugusi�j� dalis �vairiose šalyse 
svyruoja nuo 0% iki 1, 4% suaugusi�j�, o dauguma šali� nurodo vartojimo paplitim�, 
kuris siekia nuo 0,2% iki 1,1%. 

• Priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, per pastar�j� m�nes� amfetamin� 
vartojusi� suaugusi�j� yra nuo 0% iki 0,5%. 

Ekstazis 

• Europa pasaulyje išlieka pagrindiniu ekstazio gamybos centru, nors pastaraisiais 
metais ekstazis prad�tas gaminti ir kitur – ypa� Šiaur�s Amerikoje, Ryt� ir Pietry�i� 
Azijoje. 

• Ekstazio prekyba labiausiai koncentruota Vakar� Europoje, nors pastaraisiais metais, 
kaip ir gamyba, ji išplito visame pasaulyje. Iš 2004 m. visame pasaulyje konfiskuot� 
8,5 ton� ekstazio maždaug 50% buvo su�iupta Vakar� ir Vidurio Europoje, 23% 
Šiaur�s Amerikoje ir 16% Okeanijoje. 2004 m. ES konfiskuota 28,3 mln. ekstazio 
table�i�. Ekstazio konfiskavimo atvej� skai�ius ir konfiskuoti kiekiai, atrodo, did�ja. 

• 1999–2004 m. laikotarpiu vidutin� mažmenin� ekstazio kaina ataskaitas pateikusiose 
šalyse daugeliu atvej� sumaž�jo. 

• Daugelio Europoje parduodam� ekstazio table�i� sud�tyje dažniausiai vienintel� 
psichoaktyvioji medžiaga b�davo MDMA arba kita � ekstaz� panaši medžiaga   
(MDEA, MDA). 
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• Apytiksliai apskai�iuota, kad ES, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Norvegijoje tarp vis� 
suaugusi�j� (15–64 m. amžiaus asmen�): 
o    8,5 milijono asmen� (t. y. 2,6%) ekstazio yra vartoj� bent kart� gyvenime. 
o 3 milijonai (t. y. 1%) jo vartojo per pastaruosius metus. 
o 1 milijonas (t. y. 0,3%) ekstazio vartojo per pastar�j� m�nes�. 

 
• Priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, bent kart� gyvenime ekstaz� vartoj� 

nurodo nuo 0,2% iki 7% suaugusi�j� europie�i�. 
 
• Per pastaruosius metus ekstaz� vartojusi� suaugusi�j� dalis �vairiose šalyse svyruoja 

nuo 0% iki 3,5%. Daugeliu atvej� šalys nurodo vartojimo paplitim�, kuris siekia nuo 
0,3% iki 1,5%. 

• Priklausomai nuo duomenis pateikusios šalies, per pastar�j� m�nes� ekstaz� vartojusi� 
suaugusi�j� yra nuo 0% iki 1%. 

• Jaunesnio amžiaus (15–24 m.) grup�je per pastaruosius metus ekstaz� vartojusi� 
asmen� yra nuo 0,3% iki 12%. 

• Ekstazio vartojimas Europoje retai nurodomas kaip viena iš kreipimosi gydytis d�l 
priklausomyb�s priežas�i�. 

Haliucinogenai 

• LSD vartoj� bent kart� gyvenime nurodo nuo 0,2% iki 6% suaugusi�j� (15–64 m. 
amžiaus asmen�), o daugelyje šali� vartojimo paplitimas siekia nuo 0,4% iki 2%. 

• Moksleivi� (15–16 m. amžiaus asmen�) apklausos rodo, kad Europos S�jungoje 
haliucinogenini� gryb� vartojama daug mažiau negu kanapi�, bet beveik tiek pat kiek 
ekstazio. Ekstaz� ir haliucinogeninius grybus bent kart� gyvenime vartojusi�j� yra nuo 
mažiau negu 1% iki 8%, nors paprastai vartojimo paplitimas svyruoja nuo 1% iki 3%. 
Haliucinogeniniai grybai vartojami dažniausiai eksperimentuojant – reguliarus ar 
nuolatinis vartojimas pakankamai retas. 

• Belgijoje, Vokietijoje ir Pranc�zijoje tarp moksleivi� (15–16 m. amžiaus asmen�) bent 
kart� gyvenime haliucinogenini� gryb� vartojusi�j� yra daugiau negu bandžiusi�j� 
ekstaz�. 
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Heroinas ir probleminis narkotik� vartojimas 

• Europoje vartojamas heroinas daugiausia gaminamas Afganistane, kuris lieka pasaulio 
opijaus tiekimo lyderis. 2005 m. Afganistane buvo pagaminta 89 % viso opijaus 
pasaulyje. Jungtini� Taut� Narkotik� kontrol�s ir nusikalstamumo prevencijos biuras 
(UNODC) nurodo, kad 2004 m. visame pasaulyje konfiskuotos 59,2 tonos heroino – 
50% Azijoje ir 40% Europoje. 

• 2004 m. padid�jo heroino konfiskavimo atvej� skai�ius ir padid�jo konfiskuoto heroino 
kiekiai. Europoje konfiskuoti kiekiai did�ja vis� pirma d�l to, kad daug�ja konfiskavimo 
atvej� Pietry�i� Europos šalyse (ypa� Turkijoje). 

• 1999–2004 m. laikotarpiu daugelyje ES šali� vidutin� mažmenin� heroino kaina 
sumaž�jo. 

• Daugelyje šali� opiatai (dažniausiai heroinas) ir toliau lieka pagrindinis narkotikas,      
d�l kurio pacientai kreipiasi gydytis. Iš vis� 2004 m. gaut� prašym� gydytis apie 60 % 
atvej� opiatai buvo nurodomi kaip pagrindinis narkotikas. (Daugiau informacijos 
pateikiama 2006 m. Statistikos biuletenio TDI-2, TDI-19 ir TDI-26 lentel�se). 

• 1999–2004 m. gydymo prašym� d�l priklausomyb�s nuo heroino dalis (tarp vis� 
prašym� ir nauj� prašym�) sumaž�jo nuo daugiau kaip 60% iki maždaug 40%,             
o gydymo poreikis d�l priklausomyb�s nuo kanapi� ir kokaino padid�jo. 

• Beveik pus� d�l gydymo besikreipiantys heroino vartotojai yra vyresni negu 30 met�. 
Opiat� vartotojai, prieš kreipdamiesi gydytis, paprastai narkotikus jau yra vartoj� 3–7 
metus. Mažiau kaip 7% vartotoj� b�na jaunesni negu 20 met�, kai pirm� kart� kreipiasi 
d�l gydymo. 

 
• Naujausia turim� duomen� (2003 m.) suvestin� rodo, kad Europoje yra daugiau kaip 

pus� milijono asmen�, kuriems taikomas pakaitinis gydymas. 
 
• Europoje gydant nuo opiat� (daugiausia heroino) priklausomyb�s dažniausiai skiriamas 

vaistas yra metadonas, jo skiriama apytiksliai 80% asmen�, kuriems taikomas pakaitinis 
gydymas. Maždaug 20% asmen�, kuriems taikomas pakaitinis gydymas, skiriamas 
buprenorfinas. Nuo dešimtojo dešimtme�io vidurio jis skiriamas vis dažniau. 

 
• Apytiksliais skai�iavimais Europos S�jungoje šiandien turb�t yra maždaug 1,7 milijono 

problemini� narkotik� (daugiausia heroino) vartotoj�. Taip pat apskai�iuota, kad 2000–
2004 m. laikotarpiu nacionaliniu lygiu t�kstan�iui nuo 15 iki 64 m. amžiaus gyventoj� 
teko nuo 1 iki 8 problemini� opiat� vartotoj�. (Daugiau informacijos pateikiama        
2006 m. Statistikos biuletenio PDU-2 ir PDU-3 lentel�se). 

• Naujausi duomenys rodo, kad kiekvienais metais pranešama apie 7000 mir�i�, 
susijusi� su narkotik� vartojimu (maždaug 70% iš j� susijusios su opiatais).      
(Daugiau informacijos pateikiama 2006 m. Statistikos biuletenio DRD-1 ir DRD-2 
lentel�se). 


