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Tárgy: Mario Danne német állampolgár által az „ISI-Europa” nevében benyújtott 
0054/2011. számú petíció a cannabis európai dekriminalizálásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy szálljon síkra a cannabis 
használatának és saját felhasználásra való termesztésének dekriminalizálása mellett. A petíció 
benyújtója szerint a nemzeti hatóságok aránytalan pénzügyi és egyéb eszközöket alkalmaznak 
a cannabis használata elleni küzdelemben, ami során véleménye szerint olykor az emberi 
jogokat is megsértik. A petíció benyújtója ezért egységes uniós szabályozást sürget a cannabis 
dekriminalizálása érdekében. Többek között javasolja a fogyasztók számára engedélyezett, 
nem büntetendő „kis mennyiség” fogalmának újradefiniálását, valamint az otthoni termesztés 
szabályozását (például közös fogyasztói termesztési projektek megvalósítását „cannabis social 
clubs” csoportok keretei között), valamint a közlekedésben az alkohollal analóg módon a 
THC megengedett szintjének a meghatározását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A tiltott kábítószerekkel kapcsolatos politika elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Unió 
(az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése alapján) elfogadhat olyan irányelveket, amelyek 
szabályozási minimumokat állapítanak meg a bűncselekményi tényállások és a büntetési 
tételek meghatározására vonatkozóan a tiltott kábítószer-kereskedelem esetében. A tiltott 
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kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB keretirányelv1 (4) 
preambulumbekezdésében2 a szubszidiaritás elvére hivatkozva kifejezetten kizárja 
alkalmazási köréből a személyes fogyasztással összefüggő magatartástípusokat. Így a 
Bizottság nem tartja megvalósíthatónak a petíció benyújtója által javasolt módon történő 
egységesítést.

                                               
1 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a 
bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról, HL L 
335., 2004.11.11., 8. o.
2 "(4) A szubszidiaritás elve alapján az Európai Unió fellépésének a kábítószerrel kapcsolatos legsúlyosabb 
bűncselekményekre kell összpontosítania. Bizonyos, a személyes fogyasztásra vonatkozó magatartástípusoknak 
e kerethatározat alkalmazási köréből való kizárása nem jelent tanácsi iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a 
tagállamoknak hogyan kell ezeket az egyéb eseteket nemzeti jogukban kezelniük. 


