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Използването на канабис за медицински цели 
Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно 
използването на канабис за медицински цели (2018/2775(RSP))

Европейският парламент,

— като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид въпроса към Комисията относно използването на канабис за 
медицински цели (O-000122/2018 – B8-0001/2019),

— като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник 
за дейността,

А. като има предвид, че растението канабис е съставено от повече от 480 
съединения, включително повече от 100 канабиноида, съставени от психоактивни 
и непсихоактивни съединения; като има предвид, че много от съединенията, 
които съставят растението канабис, са уникални за канабис;

Б.  като има предвид, че D9-тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (CBD) са 
най-добре познатите канабиноиди, идентифицирани в канабиса, като THC 
съставлява основния психоактивен и пристрастяващ компонент на канабиса, 
докато CBD няма токсични или предизвикващи пристрастяване свойства;

В. като има предвид, че множество други канабиноиди, от които е съставено 
растението канабис, като например канабихромен, канабинол, канабидиолова 
киселина, канабигерол и тетрахидроканабиварин, могат да имат 
невропротективен ефект, могат да допринасят за намаляването на някои 
симптоми, които засягат пациентите, като например хронична болка, възпаление 
и бактериални инфекции, и да могат стимулират растежа на костите;

Г. като има предвид, че продуктите, получени от канабис, които се използват за 
медицински цели, като цяло са посочени като „канабис за медицински цели“; като 
има предвид, че този термин до голяма степен е неопределен от правна гледна 
точка и остава двусмислен и отворен за тълкувания; като има предвид, че 
терминът „канабис за медицински цели“ следва да се разграничава от лекарствата 
на основата на канабис, които са преминали клинични изпитвания и са получили 
регулаторно одобрение,



Д. като има предвид, че конвенциите на ООН и международното право не 
възпрепятстват употребата за медицински цели на канабис или на основани на 
канабис продукти за лечение на специфични заболявания;

Е. като има предвид, че държавите — членки на ЕС, се различават значително в своя 
подход към законодателството относно канабиса, включително законодателството 
относно канабиса за медицински цели, като например относно максималните 
равнища на допустима концентрация на THC и CBD, което може да предизвиква 
затруднения за държавите, що се отнася до прилагането на по-разумен подход;

Ж. като има предвид, че нито една държава — членка на ЕС, не разрешава пушенето 
на канабис за медицински цели и че нито една държава в ЕС не позволява 
отглеждането в домашни условия на канабис за медицински цели;

З. като има предвид, че политиката в областта на употребата на канабис за 
медицински цели търпи развитие в ЕС и в световен мащаб; като има предвид, че 
все още съществуват недоразумения относно различните употреби на канабиса 
дори сред националните администрации, които често бъркат легализирането на 
канабиса за развлекателна употреба с необходимостта да се осигурява безопасен и 
лесен достъп до канабис за медицински цели на всички нуждаещи се пациенти;

И. като има предвид, че употребата на канабис като цяло може да има ефект на 
пристрастяване и е причина за значителни социални и здравни проблеми; като 
има предвид, че поради тази причина все още съществува необходимост от 
превенция на пристрастяването и от наблюдение и контрол на незаконните 
практики, особено когато канабисът за медицински цели трябва да се използва по-
широко;

Й. като има предвид, че към юни 2018 г. основаните на канабис лекарствени 
продукти не са разрешени посредством централизираната процедура за издаване 
на разрешения от Европейската агенция по лекарствата, като само един такъв 
продукт преминава през тази процедура;

К. като има предвид, че само един основан на канабис лекарствен продукт е бил 
разрешен посредством процедурата за взаимно признаване на разрешителните и е 
получил разрешение за пускане на пазара в 17 държави — членки на ЕС, за 
лечение на спастичност, дължаща се на множествената склероза;

Л. като има предвид, че един преглед на съществуващата научна литература относно 
канабиса за медицински цели предоставя трудно опровержими или съществени 
доказателства, че канабисът и канабиноидите имат терапевтичен ефект, като 
например при лечението на хронична болка сред възрастните (например при 
ракови заболявания), също така като антиеметични средства при предизвикано от 
химиотерапия гадене и повръщане, или за облекчаване на симптомите на 
спастичност, дължащи се на множествена склероза, както се съобщава от 
пациенти, и е ефективен при лечението на пациенти с тревожни разстройства, 
посттравматични стресови разстройства и депресия;

М. като има предвид, че има доказателства, че канабисът или канабиноидите могат 
да спомагат ефективно за увеличаване на апетита и за намаляване на загубата на 
тегло, свързани с ХИВ/СПИН, за облекчаване на душевни разстройства, като 



например на психозата или на синдрома на Турет, както и за облекчаване на 
симптомите, свързани с епилепсията, и също така болестта на Алцхаймер, артрит, 
астма, рак, болест на Крон и глаукома, и допринасят за намаляването на риска от 
затлъстяване и диабет и за облекчаване на менструалната болка;

Н. като има предвид, че официалните данни относно научните изследвания и 
финансирането за изследвания в областта на употребата на канабис за 
медицински цели продължават да бъдат оскъдни; като има предвид, че научните 
изследвания в областта на употребата на канабис за медицински цели не са 
получили никаква пряка помощ в рамките на текущата програма за научни 
изследвания в ЕС и че почти не съществува координация, що се отнася до 
изследователски проекти относно употребата на канабис за медицински цели в 
държавите членки;

О. като има предвид, че в оценката на изпълнението на Стратегия на ЕС за борба с 
наркотиците (2013—2020 г.) се признава, че липсата на дискусия относно най-
новите тенденции в политиката по отношение на канабиса беше отбелязана от 
широк кръг заинтересовани страни и представлява един от най-често повдиганите 
въпроси във връзка с проблемите, които не са обхванати от Стратегията;

П. като има предвид, че не съществува единна система за обозначаване и 
етикетиране на лекарствени продукти, които съдържат THC, CBD и други 
канабиноиди, открити в растението канабис;

Р. като има предвид, че в държавите — членки на ЕС, не съществува почти никаква 
надеждна информация за медицинския персонал, т.е. за студентите по медицина, 
за лекари, фармацевти, и психиатри и др., относно въздействието на медицински 
продукти, съдържащи THC и CBD, както и информация и предупреждения за 
младите хора и жените, които възнамеряват да станат майки;

С. като има предвид, че все още не съществува регламентиране в рамките на ЕС 
относно пускането на пазара на основани на канабис лекарствени продукти;

1. призовава Комисията и националните органи да си сътрудничат за изготвянето на 
правно определение на понятието „канабис за медицински цели“ и да правят ясно 
разграничение между основаните на канабис лекарствени продукти, одобрени от 
EMA или други регулаторни агенции, канабиса за медицински цели, който не е 
подкрепен с клинични изпитвания, и други приложения на канабиса (като 
например за развлекателни или промишлени цели);

2. счита, че изследванията относно възможните ползи от лекарствата, получени от 
канабис, и относно канабиса в общ план на са получавали достатъчно 
финансиране и че този въпрос следва да бъде разгледан по подобаващ начин в 
предстоящата Рамкова програма № 9 и в националните научноизследователски 
програми с цел изследване, наред с другото, на евентуалното използване на THC, 
CBD и други канабиноиди за медицинско лечение, както и въздействието им 
върху човешкото тяло, включително поуки, извлечени от опита с предписването 
на канабис „не по предназначение“;

3. призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с 
регулаторните, финансовите и културните бариери, които затрудняват научните 



изследвания относно използването на канабис за медицински цели и относно 
канабиса в по-общ план; освен това призовава Комисията и държавите членки да 
определят условията, необходими за даване на възможност за извършването на 
надеждни и независими научни изследвания, основаващи се на широк набор от 
материали, относно използването на канабис за медицински цели;

4. призовава Комисията да определи приоритетните области за научни изследвания 
относно използването на канабис за медицински цели в съгласие с компетентните 
органи, като се черпи опит от авангардни изследвания в други държави, и със 
специален акцент върху онези области, които могат да имат най-голяма добавена 
стойност;

5. призовава Комисията и държавите членки да предприемат повече изследвания и 
да стимулират иновациите по отношение на проекти, свързани с използването на 
канабис за медицински цели;

6. призовава Комисията да разработи всеобхватна стратегия за гарантиране на 
възможно най-високите стандарти за независими научни изследвания, развойна 
дейност, издаване на разрешения, пускане на пазара, фармакологична бдителност 
и за избягване на злоупотреби с продукти, получени от канабис; подчертава 
необходимостта от стандартизиране и уеднаквяване на продукти, съдържащи 
основани на канабис лекарствени продукти;

7. подчертава значението на тясното сътрудничество и координацията със 
Световната здравна организация (СЗО) във връзка с по-нататъшните стъпки от 
страна на ЕС в областта на канабиса за медицински цели;

8. призовава Комисията да създаде мрежа, която да обедини EMA, Европейския 
център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), както и отговорните 
национални органи и пациентски организации, гражданското общество, 
социалните партньори, организациите на потребителите, работещите в сферата на 
здравеопазването и НПО заедно с други свързани заинтересовани лица, за да се 
гарантира ефективно прилагане на стратегията за основаните на канабис 
лекарствени продукти;

9. призовава държавите членки да предоставят на медицинските специалисти 
подходящо медицинско обучение и да насърчават повишаването на познанията 
относно канабиса за медицински цели въз основа на независими и 
широкообхватни научни изследвания; в допълнение към това, призовава 
държавите членки да дават възможност на лекарите да използват свободно своята 
професионална преценка, когато предписват одобрени от регулаторните органи и 
основани на канабис лекарствени продукти на пациентите, които изпълняват 
необходимите условия, и да позволяват на фармацевтите да изпълняват законно 
тези предписания; подчертава необходимостта от обучение и достъп до 
литература за целия медицински персонал, като например студенти по медицина, 
лекари и фармацевти, относно резултатите от независими научни изследвания;

10. призовава Комисията да работи с държавите членки за подобряване на равния 
достъп до основаните на канабис лекарствени продукти и за гарантиране, че 
когато това е разрешено, лекарствата, които са ефикасни при лечение на 
специфични състояния, се покриват от здравноосигурителните схеми, какъвто е 



случаят и с други лекарствени продукти; изисква от държавите членки да 
осигуряват равен и безопасен избор на пациентите между различните видове 
основани на канабис лекарства, като същевременно се гарантира, че пациентите 
са придружавани от специализирани медицински специалисти по време на 
тяхното лечение;

11. подчертава, че за да се гарантира, че пациентите имат достъп до правилната 
терапия, която зависи от конкретния случай и отговаря на техните индивидуални 
потребности като пациенти с едно или повече заболявания, е от решаващо 
значение да се гарантира, че пациентите получават всеобхватна информация за 
пълния набор от характеристики на растителните видове, използвани в 
предоставеното лекарство; изтъква, че тази информация ще предоставя 
правомощия на пациентите и ще позволява на лекарите да предписват лекарства, 
които са съобразени с цялостните потребности на пациента и съответната 
терапия;

12. призовава държавите членки да преразгледат съответните си законодателства 
относно използването на основани на канабис лекарствени продукти, когато 
научните изследвания доказват, че същото положително въздействие не може да 
бъде постигнато чрез използването на обикновени лекарства, които не водят до 
пристрастяване;

13. призовава държавите членки да осигуряват достатъчна наличност на основани на 
канабис лекарствени продукти за медицински цели, чрез които се откликва на 
реалните потребности, чрез производство в съответствие с техните национални 
медицински стандарти или евентуално чрез внос, който е в съответствие с техните 
национални изисквания за лекарства на основата на канабис;

14. призовава Комисията да работи с държавите членки за гарантирането на 
безопасен и контролиран канабис за медицински цели, който може да е само от 
продукти, получени от канабис, които са минали през клинични изпитвания, 
регулаторна оценка и одобрение;

15. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че научните изследвания в 
областта на канабиса за медицински цели и неговата употреба в Съюза по никакъв 
начин не подпомагат престъпни мрежи за разпространение на наркотични 
вещества или ги подтикват да се разширяват;

16. подчертава, че всеобхватното и основано на доказателства регламентиране на 
лекарства на основата на канабис за медицински цели ще доведе до допълнителни 
ресурси за публичните органи, ще ограничи пазара на черно, ще гарантира 
качество и точно етикетиране с цел подпомагане на упражняването на контрол 
над пунктовете за продажба, ще ограничи достъпа на това вещество за малолетни 
и непълнолетни лица и ще осигури правна сигурност и безопасен достъп на 
пациентите до канабис за медицинска употреба, естествено с конкретни 
предпазни мерки за младите хора и бременните жени;

17. подчертава, че стриктната превенция на пристрастяването сред малолетни и 
непълнолетни лица, и уязвими групи винаги трябва да е част от всяка нормативна 
уредба;



18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.


