
 

Raport narkotykowy 2015: heroina coraz mniej
modna, marihuana nadal najpopularniejsza
 
Europa jest ważnym rynkiem narkotykowym zasilanym zarówno wewnętrzną produkcją,
jak i przemytem z zewnątrz – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). 17 czerwca o godz. 9.00 raport
zostanie zaprezentowany w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE) przez Wolfganga Götza, szefa EMCDDA. Zapoznaj się z naszą
infografiką, która przedstawia najważniejsze punkty raportu.
 
Każdego tygodnia wykrywane są średnio dwie nowe substancje psychoaktywne. W 2014 roku
wykryto po raz pierwszy 101 nowych substancji, a unijny system wczesnego ostrzegania służy
obecnie do monitorowania ponad 450 nowych substancjach psychoaktywnych. Pomimo
rosnącej popularności nowych narkotyków nadal jednak powszechnie stosowane są te
„tradycyjne”.
 
Konopie indyjskie pozostają najpopularniejszym narkotykiem w Europie. 23,3% osób w wieku
16-64 lata sięgnęło po nie przynajmniej raz w życiu, a niemal 1% zażywa konopie codziennie.
Warto nadmienić, że 80% liczby konfiskat dotyczy właśnie konopi. W 2013 roku w Unii
Europejskiej zgłoszono 671 000 konfiskat konopi indyjskich oraz 30 000 konfiskat plantacji.
Ponadto większość zgłoszonych przestępstw związanych z narkotykami w Europie dotyczy
konopi.
 
Kliknij po więcej informacji z Parlamentu Europejskiego.
 
Zażywanie heroiny i innych opioidów pozostaje relatywnie rzadkie – zauważalna jest nawet
pewna tendencja spadkowa. Szacuje się, że w Europie jest 1,3 mln osób problemowo
używających opioidów (tj. uzależnionych długoletnich użytkowników). Problemy powodowane
przez heroinę nadal jednak stanowią znaczną część kosztów zdrowotnych i społecznych
związanych z narkotykami w Europie. Specjalistycznemu leczeniu poddano 175 000 osób w
2013 roku. Należy stwierdzić, że liczba osób rozpoczynających leczenie po raz pierwszy w
związku z heroiną w Europie spada. W 2007 r. było ich najwięcej (59 000), a w 2013 roku już
ponad dwa razy mniej (23 000). O 5 lat wzrósł średni wiek osób poddających się pierwszemu
leczeniu - wynosi 34 lata.
 
Kokaina jest najczęściej zażywana w weekendy i w okresie wakacyjnym. To najpopularniejszy
nielegalny stymulant używany w Europie. Po kokainę sięgnęło przynamnije raz w życiu 4,6%
osób między 15 a 64 rokiem zycia. W 2013 r. w Unii Europejskiej zgłoszono około 78 000

Artykuł
16-06-2015 - 17:27
Nr referencyjny: 20150616STO66706

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski - Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 3



konfiskat kokainy, w ramach których przejęto 63 tony tego narkotyku.
 
MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina) jest zazwyczaj zażywana w postaci tabletek
ekstazy, lecz obecnie coraz częściej bywa dostępna w postaci proszku i tabletek o wysokiej
czystości. Po ekstazy sięgnęło przynamniej raz w życiu 3,6% osób między 15 a 64 rokiem
życia.
 
Amfetamina jest produkowana głównie na rynek wewnętrzny UE. Przynamniej raz w życiu
sięgnęło po nią 3,5% osób między 15 a 64 rokiem życia.
 
Jak jest w Polsce?
 
Z raportu wynika, że najczęściej zażywanym przez Polaków środkiem psychoaktywnym są
konopie indyjskie. Przynajmniej raz sięgnęło po nie 12,2% osób w wieku od 15 do 64 lat. W
przypadku amfetaminy odsetek ten wynosi 2,9%, ekstazy - 1,1%, a kokainy - 0,9%.
 
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) – to agencja
UE, która działa od 1995 roku. Jej zadaniem jest dostarczanie obiektywnych, rzetelnych i
porównywalnych informacji o narkotykach i narkomanii.
 
Więcej informacji
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Europejski Raport Narkotykowy 2015
Krajowe raport narkotykowe 2015
Transmisja, 17 czerwca o godz. 9.00
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239505_PL_TDAT15001PLN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/countries
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150617-0900-COMMITTEE-LIBE
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