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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0054/2011, którą złożył Mario Danne (Niemcy) w imieniu ISI-
Europa, w sprawie legalizacji konopi indyjskich w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się działań ze strony Parlamentu Europejskiego, mających na celu 
zalegalizowanie zażywania i uprawy konopi indyjskich przez osoby fizyczne na własne 
potrzeby. Twierdzi on, że władze krajowe poświęcają nieproporcjonalne fundusze i inne 
zasoby na zapobieganie zażywaniu konopi indyjskich i w niektórych przypadkach naruszają 
prawa jednostki. W związku z tym zwraca się o wprowadzenie standardowego prawa 
europejskiego legalizującego konopie indyjskie. Zaleca on zmianę definicji prawnie 
dopuszczalne „małej ilości” w odniesieniu do konsumpcji oraz o przyjęcie zasad dotyczących 
domowych upraw (na przykład wspólne projekty uprawy dla konsumentów – społeczne kluby 
zwolenników konopi indyjskich) i wprowadzenie górnej granicy poziomu THC dla 
kierowców, podobnej do maksymalnego poziomu alkoholu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Polityka w zakresie nielegalnych narkotyków to kwestia pozostająca w kwestii władz 
krajowych. UE może przyjmować dyrektywy określające minimalne zasady dotyczące 
definicji przestępstw karnych i sankcji za nielegalny handel narkotykami (w oparciu o art. 83 
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ust. 1 TFUE). Decyzja ramowa nr 2004/757/WSiSW1 ustanawiająca minimalne przepisy 
określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami 
wyraźnie wyłącza zachowania odnoszące się do indywidualnego spożycia ze swego zakresu 
w świetle zasady pomocniczości, co stwierdza się w punkcie czwartym preambuły2. W 
związku z tym Komisja nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia standardowego prawa 
zgodnie z wnioskiem wysuniętym przez autora petycji.

                                               
1 Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca 
minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu 
narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 8).
2 „(4) Na mocy zasady pomocniczości Unia Europejska powinna koncentrować się na 
najpoważniejszych rodzajach przestępstw narkotykowych.
Wyłączenie pewnych rodzajów zachowań związanych z konsumpcją własną z zakresu 

decyzji ramowej nie stanowi wytycznej Rady co do sposobu, w jaki Państwa Członkowskie 
powinny traktować te przypadki w swoim prawie krajowym.”


