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Ref.: Petiția nr. 0054/2011, adresată de Mario Danne, de cetățenie germană, în 
numele ISI-Europa, privind dezincriminarea consumului de canabis în 
Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să facă eforturi pentru dezincriminarea 
consumului și a producției de canabis pentru uz personal. Petiționarul consideră că autoritățile 
naționale utilizează mijloace financiare și de altă natură disproporționate pentru combaterea 
consumului de canabis, măsuri care uneori încalcă drepturile omului. Petiționarul pledează în 
favoarea unei legislații comunitare uniforme pentru a scoate canabisul din sfera de 
criminalitate. Acesta propune, printre altele, redefinirea „cantității infime” legale pentru 
consumatori, precum și pentru cei care cultivă acasă (de exemplu, prin proiecte de cultură 
comune ale consumatorilor – cannabis social clubs) și introducerea unei limite legale a 
concentrației de THC în circulație, analogă cu cea pentru alcool.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Politica în materie de droguri ilicite este în principal o chestiune de competență națională. UE 
poate adopta directive care stabilesc dispoziții minime privind definirea infracțiunilor și 
sancțiuni aplicabile pentru traficul cu droguri ilicite (în temeiul articolului 83 alineatul (1) din 
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TFUE). Decizia-cadru 2004/757/JAI1 a Consiliului de stabilire a dispozițiilor minime privind 
elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit 
de droguri exclude în mod expres din domeniul său de aplicare comportamentele legate de 
consumul personal, având în vedere principiul subsidiarității, astfel cum se enunță în 
considerentul patru2. În acest sens, Comisia nu consideră că existe motive pentru 
uniformizare, astfel cum sugerează petiționarul.

                                               
1 Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime 
privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de 
droguri, JO L 335, 11.11.2004;
p. 8.
2 "(4) În conformitate cu principiul subsidiarității, acțiunea Uniunii Europene ar trebui să se concentreze asupra 
celor mai grave infracțiuni în materie de droguri. Excluderea anumitor tipuri de comportament privind consumul 
personal din domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru, nu reprezintă o orientare a Consiliului cu privire la 
modul în care statele membre trebuie să trateze aceste situații în legislația internă.


