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Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele
Austatud Riigikogu esimees
Riigikogu liige hr Kalle Laanet on 25. augustil 2010. a esitanud kirjaliku küsimuse siseministrile,
mis puudutab narkootikumide legaalset müüki ning on ajendatud 23. augustil 2010 ajalehes
Postimees ilmunud artiklist „Seaduslik narkoäri käib riigi kiuste“.
Teemakäsitluse sissejuhatuseks on mul heameel hr Kalle Laanet`ile teatada, et tänaseks on
legalize.ee veebiportaalis toimuv legaalsete narkootikumide müük peatatud. Legalize.ee portaali
omava OÜ Estonian Shipping äriühingu kontoris on läbi viidud läbiotsimine ning on algatatud
kriminaalmenetlus seoses kahtlusega ravimite ebaseaduslikus käitlemises.
Hr Kalle Laanet on esitanud siseministrile 4 küsimust.
1.Kui suur on Siseministeeriumi hinnangul legaalsete narkootikumide osakaal kogu
narkoturust?
Legaalseid narkootikume ja narkootilisi ühendeid on maailmas tuhandeid, mistõttu on raske
hinnata legaalsete narkootikumide osakaalu Eesti narkoturust.
Samuti pole Eesti riigis läbi viidud uuringut, mis annaks objektiivse vastuse legaalsete
narkootikumide osakaalu kohta narkoturust.
2.Kas siseministri arvates on olemas oht narkootikumide esmatarvitajate kasvuks seoses
legaalsete narkootikumide müügiga?
Siseminister saab selles küsimuses anda arvamusi ja hinnanguid, mis põhinevad objektiivsetel ja
teaduslikult tõestatud uuringutel. Siseministeeriumile teadaolevalt pole asjakohaseid uuringuid
riigis läbi viidud, mistõttu on raske anda hinnanguid ja arvamusi selles küsimuses.
Kindlasti vääriks teemakäsitlus tõstatamist Sotsiaalministeeriumis, kelle valitsemisala pädevusse
kuulub rahva tervise kaitse.
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3.Kas Siseministeeriumis on arutatud legaalsete narkootikumidega seonduvad ja milliste
otsusteni on jõutud?
Siseministeeriumi valitsemisala asutused teevad igapäevaselt antud teemakäsitlusel tihedat
koostööd Ravimiameti, Maksu-ja Tolliameti ning prokuratuuriga.
Legaalsete narkootikumide avastamise eelduseks on tihe võrgustiku koostöö.
Ennekõike teave sellest, kas Eesti turule on tulnud aine või ravim, mille koostis on kontrollimata.
Sellest tulenevalt saavad pädevad asutused kontrollida võimaliku aine toimeaineid ning seejärel
vastu võtta otsuseid, kas tegu on ravimiga, mille riiki toomisel kehtib eriregulatsioon või on
tegemist ainega, mis peaks kuuluma narkootiliste ainete nimekirja.
Vastavalt Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3 1 lg 1 kohaselt
kehtestab sotsiaalminister oma määrusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja teeb muudatused ja täiendused sotsiaalminister
Ravimiameti ettepanekul.
Tänaseks on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja kantud üle 270 aine.
4.Kas siseminister on antud temaatikat arutanud sotsiaalministriga?
Ministrite tasandil legaalsete narkootikumide teemakäsitlust arutatud ei ole. Küll tehakse sellel
teemal aktiivset koostööd ametnike ja ministeeriumite valitsemisalade tasandil.
Narkovastase võitluse valdkonnas reguleerib koostööd erinevate ministeeriumite ja asutuste vahel
narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012.
Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 on Sotsiaalministeeriumi,
Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste asjaomaste
institutsioonide koostöös valminud üleriiklik multidistsiplinaarne pikaajaline strateegia
narkootikumidega vastase võitluse alal.
Narkomaania ennetamise riiklikku strateegia elluviimisesse panustavad igapäevaselt nii
sotsiaalministeeriumi kui siseministeeriumi valitsemisala asutused.
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