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2010 M. METINĖ ATASKAITA: SVARBIAUSI ASPEKTAI 

Europa susiduria su naujais sunkumais, kuriuos lemia narkotikų pasiūlos ir vartojimo pokyčiai 
 
(2010 11 10, LISABONA NESKELBTI IKI 10.00 VAL. VAKARŲ EUROPOS LAIKU/Lisabonos laiku) 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) teigimu, Europos narkotikų kontrolės 
modeliams vis daugiau išbandymų kyla dėl žinomų narkotikų pasiūlos ir vartojimo pokyčių, atsiradusių įvairių 
naujų medžiagų. Šios problemos aptariamos 2010 m. metinėje ataskaitoje: narkotikų problema Europoje, 

kurią šiandien Lisabonoje paskelbė EMCDDA. Tarp jų – sudėtingi kokaino kontrabandos būdai, stimuliantų 
rinkos pokyčiai, plačiai paplitusi vietinė kanapių gamyba ir nuolat atsirandantys „teisėti narkotikai“ (angl. legal 

highs), skirti kontroliuojamoms medžiagoms pakeisti. 
 
Kokainas: sudėtingi kontrabandos būdai ir didėjantis pavojus sveikatai 

Šiandien Metinėje ataskaitoje apžvelgiami vis sudėtingesni būdai, kuriais kokainas paslepiamas ir kontrabanda 
gabenamas į Europą. Vienas iš tokių būdų yra susijęs su kokaino bazės, arba hidrochlorido (HCI), įmaišymu į 
pernešamas medžiagas (pvz., bičių vašką, plastiką, trąšas) arba perkėlimu ant jų (pvz., drabužių) prieš 
eksportą. Paskui ši medžiaga išgaunama ES teritorijoje įrengtose slaptose laboratorijose. 2008 m. ES 
(Ispanijoje) susektos maždaug 25 tokios vadinamosios antrinio išgavimo laboratorijos. Jos atlieka kitokią 
funkciją nei Pietų Amerikos laboratorijos, kurios kokaino bazę, arba HCl, pirmiausia išgauna iš kokamedžio 
lapų arba kokamedžio pastos (žr. langelį, 5 skyrių) (1). 

Padidėjęs mirštamumas, siejamas su kokaino vartojimu, – dar viena rūpestį kelianti problema, pabrėžiama šioje 
ataskaitoje (žr. langelį, 7 skyrių). Dabar Europoje kasmet pranešama apie maždaug 1 000 su kokaino vartojimu 
susijusių mirties atvejų. Jungtinėje Karalystėje mirties liudijimų, kuriuose minimas kokainas, padaugėjo du 
kartus – nuo 161 atvejo 2003 m. iki 325 atvejų 2008 m. 2008 m. 27 Europos šalyse maždaug 70 000 asmenų 
(apie 17 proc. visų nuo narkomanijos pirmą kartą gydomų pacientų) pradėjo gydytis nuo narkomanijos dėl 
sutrikimų, susijusių su kokaino (miltelių ir kreko) vartojimu (TDI-2 pav., ii dalis). 

„Per daug europiečių vis dar mano, kad kokaino vartojimas palyginti nekenksmingai papildo sėkmingai 
susiklosčiusį gyvenimą, – sako EMCDDA direktorius Wolfgang Götz. – Tačiau vis labiau suprantame, kad 
didėjant kokaino vartojimui, didėja ir jo poveikis visuomenės sveikatai. Privalome pranešti, kad šio narkotiko 
vartojimas gali ne tik sparčiai didėti, bet ir baigtis mirtimi, net jeigu jo vartojama retkarčiais ir nedidelėmis 
dozėmis.“ 

Europoje parduodamas kokainas, siekiant padidinti jo rinkos vertę, dažnai maišomas su skiedikliais 
(priemaišomis). Tai gali būti neveikliosios medžiagos (pvz., cukrus, krakmolas) arba aktyviosios sudedamosios 
dalys (pvz., lidokainas, fenacetinas, prokainas, kofeinas), kurios padidina arba imituoja narkotiko poveikį. 
Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose padidėjo levamizolio, kaip 
kokaino priemaišos, vartojimas – ten nustatyta, jog 70 proc. 2009 m. liepos mėn. ištirto kokaino buvo atskiesta 
šiuo narkotiku. Iš kai kuriose ES valstybėse narėse turimų duomenų matyti, kad šio skiediklio buvo didelėje 
ištirtų konfiskuotų kokaino partijų dalyje. Šiuo metu tik kelios Europos šalys stebi kokaino priemaišas, ir jos 
pabrėžia, kad reikia tobulinti stebėseną bei analizę. Ilgai vartojant levamizolį, kokaino vartotojų sveikatai gali 
kilti papildomas pavojus (žr. langelį, 5 skyrių) (2). 



NESKELBTI IKI 2010 11 10 10.00 VAL. Vidurio Europos laiku (Lisabonos laiku) 2010 11 10 

2010 m. metinė ataskaita 22 kalbomis – http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 
 

2 

Apie 14 mln. suaugusių europiečių (15–64 metų) gyvenime yra bandę kokaino - maždaug 4 mln. jų vartojo šį 
narkotiką per praėjusius metus. Kokaino vartojimas daro neproporcingą poveikį keletui Vakarų ES šalių, 
kuriose vartojimo lygis yra aukštas. Kitose Europos šalyse vartojimo lygis tebėra nedidelis (5 skyrius, 7 pav.). 
Tyrimai rodo, kad 2008 m. šalyse, kuriose vartojimas labiausiai paplitęs (Danijoje, Airijoje, Ispanijoje, Italijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje), praėjusių metų vartojimo lygis tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų) svyruoja nuo 
2,9 proc. (Italija) iki 6,2 proc. (Jungtinė Karalystė) (5 skyrius, 8 lentelė; GPS-2 lentelė, ii dalis). Jungtinės 
Karalystės ir Ispanijos - dviejų šalių, kuriose vartojimas labiausiai paplitęs, duomenys svyruoja: 2008 m. jis 
padidėjo (5 skyrius, 8 pav.; GPS-14 pav., i ir ii dalys), tačiau pirminiai 2009 m. duomenys rodo šiokį tokį jo 
sumažėjimą. 

2008 m. Europoje buvo apytikriai 96 300 konfiskavimo atvejų (5 skyrius, 7 lentelė). Nors konfiskavimo atvejų 
skaičius Vidurio ir Rytų Europoje tebėra nedidelis, dešimtyje šalių jų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – 
nuo 469 konfiskavimo atvejų 2003 m. iki 1 212 atvejų 2008 m. Tai galėtų reikšti, kad regione neteisėta prekyba 
kokainu intensyvėja ir jo prieinamumas regione didėja. 

Kai kuriose Europos šalyse amfetaminai tebėra didelė problema: ekstazio rinkos nestabilumas 

Amfetaminų (amfetamino arba metamfetamino) Europoje vartojama mažiau nei kokaino, o vartojimo 
tendencijos vis dar stabilios (4 skyrius, 6 pav.). Tačiau daugelyje šalių viena iš šių medžiagų tebėra dažniausiai 
vartojamas stimuliuojantis narkotikas. Maždaug 12 mln. europiečių (15–64 metų) gyvenime yra bandę 
amfetaminų, maždaug 2 mln. jų – praėjusiais metais (4 skyrius, 5 lentelė). 

Metinėje ataskaitoje pažymima, kad apie probleminį amfetamino vartojimą daugiausia praneša Šiaurės 
Europos šalys ir nuo jo pradeda gydytis didelė šio narkotiko vartotojų dalis Švedijoje (32 proc.), Suomijoje 
(20 proc.) ir Latvijoje (15 proc.). Pastaraisiais metais (2003–2008 m.) konfiskuotų amfetaminų kiekis Europoje 
nuolat didėjo ir 2008 m. tas kiekis buvo 8,3 tonos (4 skyrius, 4 lentelė ir SZR-12 lentelė). 

Probleminis metamfetamino vartojimas Europoje tebėra ribotas, daugiausia jis vartojamas Čekijoje ir 
Slovakijoje. Tačiau šis narkotikas tampa prieinamesnis Šiaurės Europos šalyse (pvz., Norvegijoje, Švedijoje, 
Latvijoje, Suomijoje), kur jis gali būti parduodamas kaip amfetamino pakaitalas. Pastaraisiais metais (2003–
2008 m.) Europoje padaugėjo metamfetamino konfiskavimo atvejų. 2008 m. buvo 4 700 šio narkotiko 
konfiskavimo atvejų, iš viso konfiskuota 300 kg narkotiko. 2008 m. Čekijoje nustatytas rekordinis 458 gamybos 
vietų skaičius (padidėjimas nuo 390 gamybos vietų 2007 m.) (4 skyrius, 5 pav.). Taip pat pranešama, kad 
metamfetaminas gaminamas Slovakijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, daugiausia aptarnaujama Skandinavijos 
rinka. 

Probleminio amfetamino ir metamfetamino vartojimo padariniai ir atsakomosios priemonės nagrinėjamos 
specialiojoje apžvalgoje, kurią šiandien EMCDDA paskelbė kartu su Metine ataskaita (žr. informacinį 
pranešimą Nr. 12/2010, santrauką ir http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues). 

Ekstazio vartojimo tendencijos Europoje dažniausiai yra stabilios (4 skyrius, 6 pav. ir 6 lentelė). Maždaug 
11 mln. europiečių yra bandę ekstazio, maždaug 2,5 mln. vartojo šį narkotiką praėjusiais metais. Ekstazio 
tablečių konfiskavimo atvejų apytikriai sumažėjo 14 proc. – iki 13,7 mln. tablečių 2008 m. (palyginti su 2007 m. 
duomenimis), o 2003–2008 m. laikotarpiu vidutinė kaina sumažėjo 32 proc. – iki 4–10 EUR už tabletę 2008 m. 
(kainų kitimas daugelyje duomenis teikiančių šalių). 2009 m. ir toliau dažnai buvo gauta pranešimų apie 
piperazinus (3) ekstazio tabletėse (vienus arba sujungtus su MDMA). Šie pokyčiai rodo, kad ekstazio rinka 
tampa vis sudėtingesnė ir gali daryti poveikį tam, kaip vartotojai suvokia narkotiko kokybę. 

Kanapės: vartojimo lygiai Rytų Europos šalyse dabar prilygsta lygiams Vakarų šalyse arba juos viršija 

Kai kuriose Rytų Europos šalyse kanapių vartojimo lygiai didėja, o kai kuriais atvejais dabar prilygsta Vakarų 
Europos šalyse nustatytiems paplitimo lygiams arba juos viršija (GPS-2 lentelė, ii dalis; GPS-4 pav., I dalis). 
Rytinėse ES valstybėse narėse aukščiausi kanapių vartojimo per paskutinius metus lygiai tarp jaunų 
suaugusiųjų (15–34 metų) buvo Čekijoje (28,2 proc.), Slovakijoje (14,7 proc.) ir Estijoje (13,6 proc.). Vakarų 
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šalyse apie didžiausią paplitimą pranešta Italijoje (20,3 proc.), Ispanijoje (18,8 proc.) ir Prancūzijoje 
(16,7 proc.). Vartojimo lygiai šalyse gerokai skiriasi, o didžiausias vartojimo praėjusiais metais paplitimo tarp 
jaunų suaugusiųjų įvertis (28,2 proc. Čekijoje) yra daugiau nei 30 kartų didesnis už mažiausiąjį (0,9 proc. 
Rumunijoje) (3 skyrius, 3 lentelė). 

Naujausi duomenys patvirtina bendrą kanapių vartojimo Europoje stabilizavimosi arba mažėjimo tendenciją, kuri 
minėta ankstesnėse trijose EMCDDA metinėse ataskaitose. Tačiau šiuo metu matomi skirtingi šios tendencijos 
modeliai. Tarp jaunų suaugusiųjų (15–34 metų), kurie nurodo praėjusiais metais vartoję kanapes, 1998–2008 m. 
laikotarpiu pastebimos trys pagrindinės tendencijos (3 skyrius, 4 pav.). Penkios Šiaurės ir Pietryčių Europos 
šalys – Bulgarija, Graikija, Vengrija, Suomija, Švedija – išsiskiria apskritai stabiliais ir žemais vartojimo lygiais 
(mažiau nei 9 proc.). Šešios Vakarų Europos šalys – Danija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, 
Jungtinė Karalystė – nurodo didesnį vartojimą, kuris pastaraisiais metais sumažėjo arba stabilizavosi. O 
keturios šalys – Čekija, Estija, Italija, Slovakija – vis dar nurodo kanapių vartojimo didėjimo tendenciją. 
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo projekto Europos mokyklose (ESPAD) duomenys rodo panašius kanapių 
vartojimo tarp 15–16 metų moksleivių laiko tendencijų skirtumus (1995–2007 m.) (EYE-1 pav., xi dalis). 

Europos potraukį į kanapes atspindi tai, kad kasmet konfiskuojama maždaug 1 000 tonų šio narkotiko (3 skyrius, 
2 lentelė). 2008 m. Europoje sulaikyta maždaug 900 tonų kanapių dervos – beveik dešimt kartų daugiau, palyginti 
su konfiskuotu džiovintų kanapių kiekiu (maždaug 90 tonų). Tačiau džiovintos kanapės dabar dažnai gaminamos 
pačioje Europoje (2008 m. 29 Europos šalys pranešė apie vietinį kanapių auginimą) ir, kadangi gamyba vyksta 
arčiau paskirties rinkos, mažiau tikėtina, kad džiovintos kanapės bus sulaikytos. Kanapių žolės vienetų 
konfiskavimo atvejų daugėja nuo 2003 m. 2008 m. jų buvo apie 19 000 (SZR-5 lentelė) (4). 

„Vietinę kanapių gamybą visuomenė dažnai suvokia kaip vazoninį augalą ant palangės arba keletą augalų 
šiltnamyje, – sako Wolfgang Götz. – Tačiau tikrovė šiandien visiškai kitokia. Organizuoto nusikalstamumo 
grupuotės suvokia, kokį pelną galima sukaupti auginant daug kanapių arti tikslinės rinkos. Papildoma šio 
reiškinio žala – didėjantis smurtas ir nusikalstamumas miestų bendruomenėse, kuris šiuo metu skatina 
nacionalines ir Europos teisėsaugos institucijas imtis naujų veiksmų.“ 

Maždaug 75,5 mln. europiečių – vienas iš penkių suaugusiųjų nuo 15 iki 64 metų – gyvenime yra bandę 
kanapių, maždaug 23 mln. jų vartojo šį narkotiką praėjusiais metais (3 skyrius, 3 lentelė). Apytikriai 
apskaičiuota, kad maždaug 4 mln. europiečių vartoja kanapes kasdien arba beveik kasdien. Maždaug 
penktadalis (21 proc.) pacientų, kuriems pradėtas taikyti specializuotas gydymas nuo narkomanijos, nurodė 
kanapes kaip pagrindinį probleminį savo narkotiką (apie 85 000 pacientų) (TDI-2 pav., ii dalis). Vis dėlto pirmą 
kartą gyvenime pradedančių gydytis pacientų, kuriems kanapės yra pagrindinis vartojamas narkotikas, skaičius 
šiek tiek mažėja. 

Rekordinis naujų narkotikų, apie kuriuos pranešta 2009 m., skaičius 
 
Apie rekordinį naujų narkotikų skaičių 2009 m. EMCDDA ir Europolui oficialiai pranešta per ES sparčiąją 
ankstyvojo įspėjimo sistemą (angl. EWS) (8 skyrius). Tais metais šioms dviem įstaigoms pirmą kartą oficialiai 
pranešta apie dvidešimt keturias naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Tai ne tik didžiausias, bet ir beveik 
dvigubai didesnis nei 2008 m. (13) medžiagų, apie kurias pranešta per vienus metus, skaičius. Visi nauji 
junginiai buvo sintetiniai, įskaitant tris vaistinių savybių turinčias medžiagas. 

Šių metų ataskaitoje pabrėžiamas naujas reiškinys – plintantis sintetinių katinonų vartojimas. Jie yra bepakaičio 
katinono junginio, struktūriškai susijusio su amfetaminu, dariniai. Šiuo metu per ankstyvojo įspėjimo sistemą 
stebima daugiau kaip 15 sintetinių katinonų. 2009 m. pabaigoje padaugėjus vieno iš šių narkotikų, mefedrono, 
vartojimo ir prieinamumo įrodymų, EMCDDA išplėstinis Mokslinis komitetas ėmėsi vertinti šio narkotiko 2010 m. 
keliamą pavojų sveikatai ir visuomenei (5). Pasibaigus šiam pavojaus vertinimui, Europa dabar svarsto, kaip 
kontroliuoti šią medžiagą. Šiuo metu keletas šalių yra patvirtinusios mefedrono kontrolės priemones (Belgija, 
Danija, Vokietija, Estija, Airija, Prancūzija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Austrija, Lenkija, 
Rumunija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Kroatija ir Norvegija). Dvi ES šalys – Nyderlandai ir Suomija 
mefedrono kontrolės priemones įtraukė į vaistams taikomus teisės aktus.   
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Taip pat toliau plinta „Spice“ produktai – rūkomi žoliniai produktai su sintetiniais kanabinoidais. „Spice“ 
pobūdžio produktų pavadinimų ir firminių pakuočių įvairovė padidėjo, reaguojant į naujas kontrolės priemones 
keitėsi ir jų psichoaktyvūs junginiai. 2009 m. per ankstyvojo įspėjimo sistemą iš viso pranešta apie devynis 
sintetinius kanabinoidus, priklausančius mažiausiai keturioms skirtingoms cheminėms grupėms. 

Atsiradus naujiems nereguliuojamiems sintetiniams junginiams, kurie internete parduodami kaip „teisėti 
narkotikai“ arba „neskirti vartoti žmonėms“, kyla daugiau sunkumų naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
stebėsenos, atsakomųjų priemonių ir kontrolės požiūriu. 2010 m. per ankstyvojo įspėjimo sistemą jau aptiktos 
31 naujos medžiagos. Tarp jų yra sintetiniai katinonai, sintetiniai kanabinoidai, taip pat naujos sintetinės 
medžiagos, panašios į kokainą ir amfetaminus (6). Atliekant naujausią (2010 m. pradžia) EMCDDA internetinį 
apžvalginį internetinių mažmenininkų tyrimą, nustatyta 170 internetinių parduotuvių, parduodančių „teisėtus 
narkotikus“ ir haliucinogeninius grybus. 
 
Pastabos 
 
(1) Taip pat žr. Kokainas: Europos Sąjungos perspektyvos pasauliniu mastu (angl. Cocaine: a European Union perspective 

in the global context), p. 25 (2010 m. balandžio mėn.): www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  
(2) Žr. p. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine. 
(3) Cheminių junginių grupė, kuriai priskiriami BZP ir mCPP – žr. EMCDDA BZP ir kitų piperazinų narkotiko apibūdinimą: 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) Naujas EMCDDA leidinys apie kanapių gamybą ir rinkas bus išleistas 2011 m. 
(5) Žr. www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Taip pat žr. EMCDDA sintetinių katinonų narkotiko apibūdinimą: 

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Žr. EMCDDA sintetinio kokaino darinių narkotiko apibūdinimą:  
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
2010 m. metinėje ataskaitoje pateikti duomenys apima 2008 m. arba paskutinius metus, apie kuriuos turima duomenų.                                                                
Šiame informaciniame pranešime minimus skaičius ir lenteles galima rasti 2010 m. statistikos biuletenyje: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informacija apie visus Metinės ataskaitos produktus, informacinius pranešimus, paslaugas ir renginius pateikiama adresu:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 


