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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement zich in te zetten voor de decriminalisering van het 
gebruik en het produceren van cannabis voor eigen gebruik. Volgens indiener worden er door de 
nationale overheden disproportionele financiële en andere middelen gebruikt om het gebruik van 
cannabis te bestrijden, waarbij volgens hem soms ook de mensenrechten worden geschonden 
Indiener pleit derhalve voor uniforme Europese regelgeving om cannabis uit de criminele sfeer te 
halen. Hij stelt onder meer voor een herdefiniëring van de niet strafbare "geringe hoeveelheid" 
voor gebruikers voor, evenals regels voor thuiskwekers (bijvoorbeeld via gezamenlijke 
kweekprojecten door gebruikers - cannabis social clubs) en invoering van een THC-limiet in het 
verkeer analoog aan die voor alcohol.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Het beleid inzake illegale verdovende middelen valt voornamelijk onder bevoegdheid van de 
lidstaten. De EU kan (op de grondslag van artikel 8, lid 1, VWEU) richtlijnen aannemen tot 
instelling van minimumvoorschriften inzake de omschrijving van strafbare feiten en 
strafmaatregelen in verband met de illegale handel in verdovende middelen. Kaderbesluit 
2004/757/JBZ1 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de 
                                               
1 Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van 
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het 
gebied van de illegale drugshandel, PB L 335 van 11.11.2004, blz. 8.
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bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel wordt tegen de achtergrond van het subsidiariteitsbeginsel uitdrukkelijk gesteld dat 
het besluit niet toepasselijk is op gedrag in verband met persoonlijk gebruik, zoals vermeld in de 
vierde overweging1. Dit in overweging genomen acht de Commissie normalisering zoals deze 
door rekwestrant wordt voorgesteld onnodig.

                                               
1 "(4) De Europese Unie zou zich uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel moeten concentreren op de ernstigste 
drugsmisdrijven. Het feit dat bepaalde gedragingen met betrekking tot persoonlijk gebruik niet onder de 
werkingssfeer van dit kaderbesluit vallen, vormt niet een richtsnoer van de Raad voor de wijze waarop de lidstaten 
die andere gevallen in hun nationale wetgeving zouden moeten regelen". 


