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Θέμα: Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς 

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της κάνναβης 
για ιατρική χρήση προκύπτουν πειστικά ή ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η κάνναβη και τα 
κανναβινοειδή έχουν θεραπευτική δράση:  αντιμετωπίζουν τον χρόνιο πόνο στους ενήλικες, 
λειτουργούν ως αντιεμετικό στη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου που προκαλεί η χημειοθεραπεία 
και βελτιώνουν τα συμπτώματα μυϊκής σπαστικότητας στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Επιπλέον, τον 
Δεκέμβριο του 2017, ο ΠΟΥ συνέστησε επίσημα να μη χαρακτηρισθεί διεθνώς η ένωση κανναβιδιόλη 
(CBD) που περιέχεται στην κάνναβη ως ελεγχόμενη ουσία. Ένα φάρμακο με βάση την κάνναβη έχει 
εγκριθεί με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και διατίθεται στο εμπόριο σε 17 κράτη μέλη, 
αλλά κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιτρέψει το κάπνισμα κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, λόγω των 
κινδύνων που ενέχει το κάπνισμα για την υγεία. Το θέμα της χρήσης της κάνναβης για ιατρικούς 
σκοπούς συχνά συγχέεται με τη χρήση της κάνναβης ως ναρκωτικής ουσίας για ψυχαγωγία, το οποίο 
θα πρέπει να αποτελεί χωριστό θέμα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο μεταβάλλεται ταχύτατα τόσο στην ΕΕ 
όσο και παγκοσμίως. Βάσει των ανωτέρω: 

 Ποιες δράσεις έχει αναλάβει η Επιτροπή για να στηρίξει την ποιοτική έρευνα για τα φάρμακα με 
βάση την κάνναβη; Ποιες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για την έρευνα στο μέλλον και τι ύψους 
χρηματοδότηση προβλέπει για την έρευνα στον εν λόγω τομέα, στο πλαίσιο του επόμενου, 
ένατου προγράμματος πλαίσιο (Ορίζων Ευρώπη); Θεωρεί η Επιτροπή ότι το ρυθμιστικό 
περιβάλλον σε όλη την ΕΕ προσφέρεται για τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας όσον αφορά την 
κάνναβη για ιατρική χρήση; 

 Ακόμη και στα κράτη μέλη όπου η κάνναβη για ιατρική χρήση είναι νόμιμη, οι όροι πρόσβασης, η 
συνταγογράφηση, η αγορά, η τιμολόγηση, η επιστροφή των εξόδων – πέραν του επιπέδου 
γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα υγείας σχετικά με τη χρήση φαρμάκων αυτού του 
είδους – παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και αποτελούν πρόβλημα για τους ασθενείς. Θεωρεί η 
Επιτροπή ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στην κάνναβη για ιατρική χρήση; 

 Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει προδιαγραφές για τη μη φαρμακευτική κάνναβη για ιατρική 
χρήση προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των καταναλωτών; Έχει ερευνήσει η Επιτροπή 
ποιο θα ήταν το ενδεδειγμένο όριο περιεκτικότητας της κάνναβης για ιατρική χρήση σε 
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές; 
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