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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento dekriminalizuoti kanapių vartojimą ir jų 
auginimą asmeniniams poreikiams. Anot peticijos pateikėjo, valstybių narių valdžios 
institucijos neproporcingai daug lėšų ir kitų išteklių skiria kovai su kanapių vartojimu, kartais 
net pažeisdamos žmogaus teises. Todėl peticijos pateikėjas prašo priimti bendrą ES teisės 
aktą, pagal kurį kanapės nebebūtų priskiriamos nusikalstamos veikos sričiai. Be kitų dalykų, 
jis siūlo iš naujo apibrėžti leidžiamą vartoti „labai mažą kiekį“, taip pat taisykles kanapių 
namie augintojams (pvz., kuriant bendrus kanapių vartotojų šio augalo auginimo projektus –
socialinius kanapių klubus) ir įvesti THC kiekio kanapėse ribas panašiai kaip prekiaujant 
alkoholiu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

Neteisėtų narkotikų politikos klausimas iš principo priklauso nacionalinei kompetencijai. ES 
negali patvirtinti direktyvų, kuriose būtų nustatytos minimalios taisyklės dėl nusikalstamų 
veikų ir sankcijų apibrėžties neteisėtos prekybos narkotikais srityje (remiantis SESV 83 
straipsnio 1 dalimi). Pamatiniame sprendime 2004/757/JHA1 išdėstytos būtiniausios nuostatos 
                                               
1 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias 
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dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje 
neapima su asmeniniu vartojimu susijusio elgesio atsižvelgiant į subsidiarumo principą, kaip 
teigiama ketvirtoje konstatuojamoje dalyje1. Taigi Komisija nenumato galimybių suvienodinti 
taisykles peticijos pateikėjo pasiūlytoje srityje.

                                                                                                                                                  
nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais 
srityje(OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

1 „(4) Pagal subsidiarumo principą Europos Sąjungos veiksmai turėtų būti sutelkti į 
sunkiausius su narkotikais susijusius nusikaltimus. Su asmeniniu vartojimu susijusio tam tikro 
elgesio neįtraukimas į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį nereiškia, kad Taryba 
valstybėms narėms rekomenduoja taip spręsti šiuos kitus atvejus savo nacionaliniuose teisės 
aktuose.“ 


