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afkriminalisering af hash i Europa

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at bestræbe sig på at få afkriminaliseret brugen 
og produktionen af hash til eget forbrug. Ifølge andrageren bruger de nationale myndigheder 
uforholdsmæssigt mange økonomiske og andre midler på bekæmpelsen af hash, i hvilken 
forbindelse menneskerettighederne ifølge ham også undertiden bliver overtrådt. Andrageren 
argumenterer derfor for ensartede europæiske regler med henblik på at fjerne hash fra den 
kriminelle sfære. Han foreslår bl.a. en omdefinering af den ikkestrafbare "ringe mængde" for 
brugere samt regler for hjemmedyrkere (f.eks. i form af fælles dyrkningsprojekter for brugere 
- sociale hashklubber) og indførelse af en THC-grænse analogt med, hvad der gælder for 
alkohol. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011

”Ulovlig narkotika falder hovedsagelig ind under national kompetence. EU kan vedtage 
direktiver, der fastsætter minimumsregler for, hvad der skal anses som strafbare handlinger, 
samt for straffene herfor i forbindelse med ulovlig narkotikahandel (på grundlag af artikel 83, 
stk. 1 i TEUF). Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA1 om fastsættelse af mindsteregler for 

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for 
gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor, EUT L 
335 af 11.11.2004, s. 8.
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gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og 
straffene herfor, udelader udtrykkeligt visse former for adfærd forbundet med personligt 
forbrug fra sit anvendelsesområde på grund af subsidiaritetsprincippet, som fastsat i 
betragtning 41. På baggrund heraf mener Kommissionen ikke, at der er grundlag for at 
ensrette lovgivningen, som andrageren foreslår.”

                                               
1 "(4) På grund af subsidiaritetsprincippet skal Den Europæiske Unions indsats koncentreres om de groveste 
narkotikaforbrydelser. Det forhold, at visse former for adfærd med hensyn til personligt forbrug udelukkes fra 
denne rammeafgørelses anvendelsesområde, repræsenterer ikke Rådet retningslinjer for, hvordan 
medlemsstaterne skal behandle disse andre sager i deres nationale lovgivning." 


