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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0054/2011, ko ISI-Europa vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Mario Danne, par marihuānas dekriminalizāciju Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Parlaments veiktu pasākumus, lai marihuānas 
lietošana un tās audzēšana, ko privātpersonas veic savam patēriņam, tiktu dekriminalizēta. 
Viņš apgalvo, ka valsts varas iestādes velta nesamērīgus līdzekļus un citus resursus, lai 
aizliegtu marihuānas lietošanu, kas dažos gadījumos pārkāpj cilvēktiesības. Tādēļ viņš vēlas, 
lai tiktu pieņemts standarta Eiropas tiesību akts marihuānas dekriminalizācijai. Viņš ierosina 
izveidot jaunu definīciju attiecībā uz juridiski pieļaujamo „nelielo daudzumu” patēriņam un 
pieņemt noteikumus par mājās audzēšanu (piemēram, kopīgi audzēšanas projekti 
patērētājiem — marihuānas sociālie klubi) un ieviest augšējo THC līmeni autovadītājiem 
līdzīgi kā maksimāli pieļaujamais alkohola līmenis.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Jautājums par politiku attiecībā uz neatļautām narkotikām galvenokārt ir valstu kompetencē. 
ES var pieņemt direktīvas, ar ko paredz noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai attiecībā uz nelegālu narkotiku tirdzniecību (pamatojoties uz LESD 
83. panta 1. punktu). Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI1, ar ko paredz minimuma 
                                               
1 Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmums 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma 
noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas 
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noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas 
tirdzniecības jomā skaidri izslēdz no to darbības jomas rīcību, kas attiecas uz personīgu 
patēriņu, ar to ievērojot subsidiaritātes principu, kā noteikts 4. apsvērumā1. Tā kā šis ir tāds 
gadījums, Komisija neuzskata, ka būtu iespējama standartizācija attiecībā uz šo jautājumu, kā 
ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs.

                                                                                                                                                  
tirdzniecības jomā, OV L 335, 11.11.2004.,
8. lpp.
1 ”(4) 
Saskaņā ar subsidiaritātes principu Eiropas Savienības rīcībai jāvēršas pret visnopietnākajiem 
likumpārkāpumiem, kas saistīti ar narkotiskajām vielām. Tas, ka attiecībā uz personisko 
patēriņu dažu veidu uzvedība nav ietverta šā pamatlēmuma piemērošanas jomā, nav Padomes 
pamatnostādne par to, kā dalībvalstīm šie pārējie gadījumi jāreglamentē savos tiesību aktos.” 


