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Suġġett: Petizzjoni 0054/2011, ippreżentata minn Mario Danne, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem ISI-Europa, dwar il-legalizzazzjoni tal-kannabis 
fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu azzjoni biex jiġu legalizzati l-użu 
tal-kannabis u l-kultivazzjoni tagħha minn individwi biex jikkunsmawha huma stess. Huwa 
jargumenta li l-awtoritajiet nazzjonali qed jużaw fondi sproporzjonati u riżorsi oħra biex 
jipprevienu l-użu tal-kannabis, u f’ċerti każijiet jiksru d-drittijiet individwali. Għaldaqstant, 
huwa jitlob leġiżlazzjoni Ewropea standard għal-legalizzazzjoni tal-kannabis. Huwa 
jirrakkomanda li terġa’ tiġi definita l-“kwantità żgħira” legalment permissibbli għall-konsum 
u li jiġu adottati regoli li jirrigwardaw il-kultivazzjoni domestika (pereżempju proġetti ta’ 
kultivazzjoni konġunta għall-konsumaturi – klabbs soċjali tal-kannabis) u li jiġi introdott 
limitu ogħla tat-THC għas-sewwieqa, simili għal-limiti massimi tal-alkoħol.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Il-politika dwar drogi illegali hija kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali. L-UE tista’ tadotta 
direttivi li jistabbilixxu regoli minimi dwar id-definizzjoni ta’ offiżi kriminali u sanzjonijiet 
għat-traffikar illegali ta’ drogi  (abbażi tal-Artikolu 83(1) TFUE). Id-Deċiżjoni Qafas 
2004/757/JHA1 li tistipula  dispożizzjonijiet minimi dwar elementi kostituttivi ta’ atti
                                               
1  Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/JHA tal-25 ta’ Ottubru JHA  li tistipula  
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kriminali u penali fil-qasam tat-traffikar illegali tad-drogi teskludi b’mod espress imġibiet li 
jirrigwardaw il-konsum personali minn dan l-ambitu fid-dawl tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
kien imsemmi fil-premessa erbgħa1. Meta l-każ huwa dan, il-Kummissjoni ma tarax li hemm 
lok għal standardizzazzjoni skont il-linji proposti mill-petizzjonant.

                                                                                                                                                  
dispożizzjonijiet minimi dwar elementi kostituttivi ta’ atti kriminali u penali fil-qasam tat-
traffikar illegali tad-drogi, ĠU L 335, 11.11.2004, 
p. 8.
1 "(4) Bis- saħħa tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tiffoka 
fuq l-aktar offiżi serji serji rigward drogi. L-esklużjoni ta’ ċertu tipi ta’ mġibijiet li 
jirrigwardaw konsum personali mill-ambitu tad-Deċiżjoni Qafas ma tikkostitwixxix 
linjagwids għal kif l-Istati Membri għandhom jittrattaw ma’ dawn il-każijiet l-oħra fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.” 


