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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0054/2011, внесена от Mario Danne, с германско гражданство, от 
името на ISI-Europa, относно узаконяването на канабиса в Европа.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае Европейският парламент да предприеме действия за 
узаконяването на употребата на канабис и неговото отглеждане за лично ползване. 
Вносителят твърди, че националните органи отделят огромни средства и други ресурси 
за недопускането на употребата на канабис, като в някои случаи нарушават личните 
права. Той съответно желае стандартно европейско законодателство за узаконяване на 
канабиса. Вносителят препоръчва ново определение за позволеното от закона „малко 
количество“ за консумация и иска да бъдат приети правила относно домашното 
отглеждане на канабис (например съвместни проекти за отглеждане – социални 
клубове за потребителите на канабис), както и за въвеждане на горна граница за THC за 
шофьорите, по подобие на максималните граници за алкохолно съдържание в кръвта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Политиката относно забрана на наркотичните вещества е предимно въпрос от 
компетентността на отделната държава. ЕС може да приема директиви, които 
установяват минимални правила относно квалифицирането на престъпленията и 
определянето на санкции в областта на трафика на забранени наркотични вещества (въз 
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основата на член 83, параграф 1 от ДФЕС). Рамково решение 2004/757/ПВР 1за 
установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите 
деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици изрично изключва 
поведение, свързано с личната употреба, от приложното си поле с оглед на принципа на 
субсидиарност, както гласи съображение 4 2 При това положение Комисията не намира 
повод за стандартизация съгласно предложението на вносителя на петицията.

                                               
1 Рамково решение 2004/757/ПВР от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби 
относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на 
наркотици, OВ L 335, 11.11.2004 г. 
стр. 8
2 „(4) Във връзка с принципа на субсидиарност действието на Европейския съюз следва да се 
съсредоточи върху по-тежките престъпления в областта на упойващите вещества. Изключението, което 
се прави от приложното поле на настоящото рамково решение, за известно поведение, свързано с 
личната консумация, не е част от насоката на Съвета за начина, по който държавите-членки смятат да 
третират тези други случаи в своето законодателство.“ 


