
CM\876872EL.doc PE472.144v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0054/2011, του Mario Danne, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ISI-Europa, σχετικά με την αποποινικοποίηση της κάνναβης στην 
Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την 
αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης και την καλλιέργειά της από ιδιώτες για προσωπική 
τους χρήση. Ισχυρίζεται ότι οι εθνικές αρχές αφιερώνουν δυσανάλογα πολλά κεφάλαια και 
άλλους πόρους για την πρόληψη της χρήσης κάνναβης, παραβιάζοντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις τα ατομικά δικαιώματα. Ζητεί, ως εκ τούτου, πρότυπη ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την αποποινικοποίηση της κάνναβης. Συνιστά τον επανακαθορισμό της νομίμως 
επιτρεπόμενης «μικρής ποσότητας» για κατανάλωση και την έγκριση κανόνων που θα 
αφορούν την οικιακή καλλιέργεια (για παράδειγμα, κοινά σχέδια καλλιέργειας για 
καταναλωτές – κοινωνικές λέσχες κάνναβης), καθώς και τη θέσπιση ανώτατου ορίου THC 
για τους οδηγούς, παρόμοιου με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

H πολιτική που αφορά τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες αποτελεί κυρίως εθνική 
αρμοδιότητα. Η ΕΕ μπορεί να εγκρίνει οδηγίες για τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον 
ορισμό του ποινικού αδικήματος και τις κυρώσεις για τη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών 
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(βάσει του άρθρου 83(1) ΣΛΕΕ). Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ1 για τη θέσπιση 
ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων 
και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών εξαιρεί σαφώς 
την προσωπική χρήση από το πεδίο εφαρμογής της στο πλαίσιο της αρχής της 
επικουρικότητας , όπως δηλώνεται στην τέταρτη αιτιολογική σκέψη2. Κατόπιν των ανωτέρω, 
η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος ευρωπαϊκής τυποποίησης, όπως προτείνει ο
αναφέρων.

                                               
1 Απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη 
θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των 
εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,
ΕΕ L 335, 11.11.2004, σ. 8.
2 «(4) Δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να εστιαστεί στα σοβαρότερα είδη αδικημάτων σχετικά με τα ναρκωτικά. Ο αποκλεισμός 
ορισμένων ειδών συμπεριφοράς όσον αφορά την προσωπική κατανάλωση από το πεδίο 
εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου δεν αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή του Συμβουλίου 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη αυτές ή άλλες 
υποθέσεις στην εθνική τους νομοθεσία.» 


