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Προς µια πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ: κατοχύρωση της αποτελεσµατικής 
εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ µέσω του ποινικού δικαίου 

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην παρουσίαση ενός πλαισίου για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της πολιτικής ποινικού δικαίου της ΕΕ σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η 
ΕΕ διαθέτει τώρα ρητή νοµική βάση για την έκδοση οδηγιών στον τοµέα του ποινικού 
δικαίου για να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ, που έχουν 
αποτελέσει το αντικείµενο µέτρων εναρµόνισης. Μια πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να έχει ως 
γενικό στόχο να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο γεγονός ότι ζουν σε µια 
Ευρώπη ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ότι η ενωσιακή νοµοθεσία που προστατεύει 
τα συµφέροντά τους εφαρµόζεται και εκτελείται πλήρως και ότι ταυτόχρονα η ΕΕ θα δράσει 
τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας καθώς και άλλες 
θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης.  

Πηγή ανησυχίας για τους πολίτες της ΕΕ  

Οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι η εγκληµατικότητα αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα της 
Ένωσης. Όταν τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν τα ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρωθεί η δράση των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων κατά τα προσεχή έτη προκειµένου 
να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες συµπεριέλαβαν την καταπολέµηση του 
εγκλήµατος µεταξύ των τεσσάρων σηµαντικότερων τοµέων δράσης1. Επί δέκα και πλέον έτη, 
η ΕΕ λαµβάνει µέτρα στον τοµέα του ποινικού δικαίου, µε στόχο την καλύτερη 
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, η οποία αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή και 
πολύπλοκο χαρακτήρα. Τα εν λόγω µέτρα επέτυχαν κάποιον βαθµό προσέγγισης των 
ορισµών και των επιπέδων των κυρώσεων για ορισµένα ιδιαίτερα σοβαρά αδικήµατα, στα 
οποία συγκαταλέγονται η τροµοκρατία, η εµπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών και η απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ2. Λόγω του ότι πριν 
από τη συνθήκη της Λισαβόνας3 υπήρχε παντελής απουσία ρητής νοµικής βάσης όσον αφορά 
το συγκεκριµένο ζήτηµα, ελάχιστα µόνο µέτρα µπόρεσαν να ληφθούν µε σκοπό την ενίσχυση 
της εφαρµογής των πολιτικών της Ένωσης4. Η παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα του ενωσιακού ποινικού δικαίου. 

                                                 
1 Βλ. Ευρωβαρόµετρο 75, άνοιξη του 2011. Οι τέσσερις σηµαντικότεροι τοµείς δράσης στους οποίους 

πρέπει να επικεντρωθεί η δράση της ΕΕ είναι: οικονοµική και νοµισµατική πολιτική, πολιτική 
µετανάστευσης, πολιτική υγείας και καταπολέµηση του εγκλήµατος. 

2 Απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (2002/475/∆ΕΥ), ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ.3· απόφαση-πλαίσιο της 11ης Νοεµβρίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα 
στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της 
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών (2004/757/∆ΕΥ)· οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1· σύµβαση για την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 316 της 27.11.1995, σ. 
49. 

3 Βλέπε, παρά ταύτα, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-176/03 και C-440/05. 
4 Οδηγία 2008/99/EC σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου, ΕΕ L 

328 της 6.12.2008, σ. 28· οδηγία 2009/123/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά µε τη 
ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52· 
οδηγία 2009/52/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα 
µέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, ΕΕ L 168 
της 30.6.2009, σ. 24· απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση της 
προστασίας από την παραχάραξη εν όψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων 
κυρώσεων, ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1. 
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Η προστιθέµενη αξία του ενωσιακού ποινικού δικαίου 

Το ποινικό δίκαιο αποτελεί ευαίσθητο τοµέα πολιτικής, στον οποίο οι διαφορές µεταξύ των 
εθνικών συστηµάτων παραµένουν σηµαντικές, παραδείγµατος χάρη σε σχέση µε τα είδη και 
την επίπεδα των κυρώσεων, καθώς και µε τον χαρακτηρισµό ορισµένης συµπεριφοράς ως 
διοικητικής παράβασης ή ποινικού αδικήµατος. Ωστόσο, η ΕΕ είναι ικανή να αντιµετωπίσει 
κενά και αδυναµίες σε εκείνες τις περιπτώσεις που η δράση της ΕΕ προσφέρει προστιθέµενη 
αξία. Ενόψει της διασυνοριακής διάστασης πολλών εγκληµάτων, η θέσπιση µέτρων ποινικού 
δικαίου της ΕΕ µπορεί να συµβάλει στο να εξασφαλισθεί ότι οι εγκληµατίες δεν µπορούν 
ούτε να κρυφτούν πίσω από σύνορα ούτε να καταχρασθούν, για εγκληµατικούς σκοπούς, τις 
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ εθνικών νοµικών συστηµάτων.  

Ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 

Η θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων σε ορισµένους τοµείς του ποινικού δικαίου έχει επίσης 
καθοριστική σηµασία για την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών 
µελών και των εθνικών συστηµάτων απονοµής δικαιοσύνης. Ένας τέτοιος υψηλός βαθµός 
εµπιστοσύνης είναι εντελώς απαραίτητος για την απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ των 
δικαστικών σωµάτων διαφόρων κρατών µελών. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών µέτρων, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις5, µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνον πάνω σε αυτήν την 
βάση.  

Εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής 

Το ποινικό δίκαιο µπορεί επίσης να διαδραµατίσει σπουδαίο ρόλο για τη διασφάλιση της 
υλοποίησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές αυτές εξαρτώνται από την 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη. Η Ένωση από µόνη της δεν είναι σε 
θέση να διασφαλίσει ότι οι κανόνες που θεσπίζει, οι οποίοι καλύπτουν µεγάλο φάσµα 
θεµάτων, από την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων 
έως την οδική ασφάλεια, τη ρύθµιση της παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, την 
προστασία των δεδοµένων και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, 
παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα για τους πολίτες.  

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µεριµνούν για την εφαρµογή των πολιτικών της Ένωσης και 
συνήθως µπορούν να αποφασίζουν τα ίδια για τα σχετικά µέσα εφαρµογής. Στο προκείµενο, 
οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι επιλογές των κρατών µελών δεν αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και 
εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη ανοµοιοµορφία όσον αφορά τον βαθµό εφαρµογής των 
µέτρων, η ίδια η Ένωση µπορεί να θεσπίσει κοινούς κανόνες σχετικά µε τον τρόπο 
διασφάλισης της εφαρµογής, περιλαµβανοµένης ενδεχοµένως της απαίτησης θέσπισης 
ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας της ΕΕ.  

Συνέπεια και συνεκτικότητα 

Μολονότι τα µέτρα που η ΕΕ θεσπίζει στον τοµέα του ποινικού δικαίου µπορούν να 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ως συµπλήρωµα των εθνικών συστηµάτων ποινικού 
δικαίου, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το ποινικό δίκαιο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
κλάδο του δικαίου, αντικατοπτρίζει θεµελιώδεις αξίες, έθιµα και επιλογές της εκάστοτε 

                                                 
5 Βλ. άρθρο 82 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 
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κοινωνίας. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει την ποικιλοµορφία αυτή6. Για τον λόγο 
αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διασφαλισθεί η συνέπεια και συνεκτικότητα της 
νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα του ποινικού δικαίου, για να υπάρχει πραγµατική 
προστιθέµενη αξία7.  

Ένα νέο νοµικό πλαίσιο 

Το νοµικό πλαίσιο που ισχύει βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας παρέχει νέες ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη ποινικής νοµοθεσίας της ΕΕ. Το νοµικό πλαίσιο επιτρέπει κυρίως στα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ και στα κράτη µέλη να συνεργάζονται µεταξύ τους σε σαφή βάση, 
προκειµένου να θεσπίσουν ένα συνεκτικό και συνεπές ενωσιακό ποινικό δίκαιο το οποίο, 
ταυτοχρόνως, προστατεύει αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα των υπόπτων, των 
κατηγορουµένων και των θυµάτων και προάγει την ποιοτική στάθµη της απονοµής 
δικαιοσύνης. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, το ισχύον νοµικό πλαίσιο για το 
µεγαλύτερο µέρος της ποινικής νοµοθεσίας8 χαρακτηριζόταν από σειρά αδυναµιών. Οι 
αδυναµίες αυτές περιελάµβαναν, πρωτίστως, την απαίτηση οµόφωνης έγκρισης από όλα τα 
κράτη µέλη, τη διαβούλευση µόνο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανυπαρξία 
διαδικασίας επί παραβάσει ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό τον 
έλεγχο της προσήκουσας εφαρµογής από µέρους των κρατών µελών. 

Η νέα νοµική τάξη αναθέτει σηµαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέσω της 
διαδικασίας συναπόφασης, και εξουσία πλήρους δικαστικού ελέγχου στο ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο δύναται να υιοθετήσει µια πρόταση εφόσον τάσσεται 
υπέρ αυτής µια ειδική πλειοψηφία των κρατών µελών. Επιπλέον, η συνθήκη της Λισαβόνας 
ενισχύει σηµαντικά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Τα εθνικά κοινοβούλια, µπορούν 
πλέον να διατυπώνουν τις απόψεις τους επί της σχεδιαζόµενης νοµοθεσίας και 
διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στον έλεγχο της τήρησης της αρχής της 
επικουρικότητας. Στον τοµέα του ποινικού δικαίου, αυτός ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων 
είναι σηµαντικότερος από τον ρόλο που διαδραµατίζουν στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών 
πολιτικών9. 

Οι ρυθµίσεις του ποινικού δικαίου περιλαµβάνουν ορισµένους κανόνες οι οποίοι 
υπεισέρχονται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των ατόµων και ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
στέρηση της ελευθερίας. Για τον λόγο αυτόν, ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων –ο οποίος 

                                                 
6 Βλ. άρθρο 67 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: «Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, µε σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των διαφορετικών νοµικών συστηµάτων 
και παραδόσεων των κρατών µελών». 

7 Σχετικά µε την ανάγκη µεγαλύτερης συνοχής όσον αφορά την ανάπτυξη του ενωσιακού ποινικού 
δικαίου, βλέπε, για παράδειγµα, το «Μανιφέστο για την πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ» του 2009 
(http://www.crimpol.eu), που συντάχθηκε από ακαδηµαϊκή οµάδα δεκατεσσάρων καθηγητών ποινικού 
δικαίου από δέκα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8 Σύµφωνα µε την προηγούµενη συνθήκη ΕΚ, ενώ τα συνήθη νοµικά µέσα ποινικής νοµοθεσίας ήταν οι 
αποφάσεις πλαίσιο σύµφωνα µε τον επονοµαζόµενο «τρίτο πυλώνα», εκδόθηκαν ήδη ορισµένες 
οδηγίες µε µέτρα ποινικού δικαίου µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής κανόνων σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέµηση της ρύπανσης από πλοία και της παράνοµης 
απασχόλησης (Οδηγίες 2008/99, 2009/123 και 2009/52), µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου (C-
176/03). Η προσέγγιση των ειδών και των επιπέδων κυρώσεων ήταν εφικτή µόνο στις αποφάσεις 
πλαίσιο (C-440/5). 

9 Βλ. πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά µε τον «ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
και αριθ. 2 σχετικά µε την «εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας», 
ιδιαίτερα άρθρο 7 παράγραφος 2.  
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κατέστη νοµικά δεσµευτικός από τη συνθήκη της Λισαβόνας10 – θέτει σηµαντικά όρια στη 
δράση της ΕΕ στον συγκεκριµένο τοµέα. Ο Χάρτης, ο οποίος λειτουργεί ως πυξίδα για το 
σύνολο των πολιτικών της ΕΕ, προβλέπει έναν υποχρεωτικής ισχύος πυρήνα κανόνων, ο 
οποίος προστατεύει τους πολίτες.  

Κατά τη θέσπιση νοµοθεσίας σχετικά µε τους ουσιαστικούς κανόνες του ποινικού δικαίου ή 
τους κανόνες της ποινικής δικονοµίας, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να 
ενεργοποιήσουν τον µηχανισµό που είναι γνωστός ως «χειρόφρενο έκτακτης ανάγκης», αν 
θεωρούν ότι η προτεινόµενη νοµοθεσία θίγει θεµελιώδεις πτυχές του εθνικού τους 
συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης στην περίπτωση αυτή, η πρόταση παραπέµπεται στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  

Η ∆ανία δεν συµµετέχει σε νεοθεσπιζόµενα µέτρα που αφορούν ουσιαστικούς κανόνες του 
ποινικού δικαίου, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συµµετέχουν µόνο στη θέσπιση 
και την εφαρµογή συγκεκριµένων νοµικών πράξεων µετά από απόφαση σχετικά µε την 
άσκηση δικαιώµατος προαιρετικής συµµετοχής11. 

Σκοπιµότητα της ανάληψης δράσης από την ΕΕ – η προστιθέµενη αξία της ποινικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ 

Η συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στην ΕΕ αρµοδιότητα τόσο στον τοµέα της ποινικής 
δικονοµίας όσο και στον τοµέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Παρά το γεγονός ότι η 
αντικατάσταση των εθνικών ποινικών κωδίκων δεν αποτελεί ρόλο της ΕΕ, η θέσπιση 
ποινικής νοµοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ θα µπορούσε να προσθέσει, εντός των ορίων των 
αρµοδιοτήτων της ΕΕ, σηµαντική αξία στα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα ποινικού δικαίου  

• Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την 
άσκηση του δικαιώµατός τους να κυκλοφορούν ελεύθερα και να αγοράζουν αγαθά και 
υπηρεσίες από προµηθευτές και παρόχους από άλλα κράτη µέλη, χάρη στην 
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων για τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ποινικής δικονοµίας και 
για τα θύµατα αξιόποινων πράξεων.  

• Σήµερα, πολλά σοβαρά εγκλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των παραβιάσεων της 
εναρµονισµένης ενωσιακής νοµοθεσίας, έχουν διασυνοριακή διάσταση. Τούτο σηµαίνει 
ότι παρέχεται ένα κίνητρο, αλλά και η δυνατότητα στους εγκληµατίες να επιλέγουν για τη 
δράση τους το κράτος µέλος µε το πλέον επιεικές σύστηµα κυρώσεων για ορισµένες 
κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, εκτός αν ένας βαθµός εναρµόνισης των εθνικών 
νοµοθεσιών αποτρέπει την ύπαρξη τέτοιων «ασφαλών καταφυγίων» για τους εγκληµατίες.  

• Οι κοινοί κανόνες ενισχύουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δικαστικών σωµάτων 
και των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται 
η αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών µέτρων, καθώς οι εθνικές αρχές µπορούν µε 
µεγαλύτερη σιγουριά να αναγνωρίζουν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη µέλη 
όταν είναι συµβατοί οι ορισµοί των υποκείµενων ποινικών αδικηµάτων και υπάρχει ένας 
ελάχιστος βαθµός εναρµόνισης του επιπέδου των κυρώσεων. Οι κοινοί κανόνες 

                                                 
10 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση – COM (2010) 573 της 19.10. 2010.  
11 Βλ. σχετικά πρωτόκολλα αριθ. 21 και 22.  
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διευκολύνουν επίσης τη συνεργασία αναφορικά µε την προσφυγή σε ειδικά ανακριτικά 
µέτρα σε διασυνοριακές υποθέσεις.  

• Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ συµβάλλει στην πρόληψη και στον κολασµό σοβαρών 
παραβάσεων της νοµοθεσίας της ΕΕ σε σηµαντικούς τοµείς πολιτικής, όπως η προστασία 
του περιβάλλοντος και η παράνοµη απασχόληση.  

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

Η ΕΕ δύναται να εκδίδει βάσει του άρθρου 83 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) οδηγίες που θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες, στο πλαίσιο του 
ενωσιακού ποινικού δικαίου, σε σχέση µε σειρά ποινικών αδικηµάτων.  

Πρώτον, είναι δυνατή η θέσπιση µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
σε σχέση µε έναν κατάλογο δέκα αδικηµάτων (τα οποία είναι γνωστά µε τον όρο 
«ευρωεγκλήµατα»), ο οποίος περιλαµβάνει την τροµοκρατία, την εµπορία ανθρώπων, τη 
σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών και παιδιών, την παράνοµη εµπορία ναρκωτικών και 
όπλων, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, τη διαφθορά, την 
παραχάραξη µέσων πληρωµής, την εγκληµατικότητα στον χώρο της πληροφορικής και την 
οργανωµένη εγκληµατικότητα12. Πρόκειται για αδικήµατα για τα οποία ενδείκνυται, εξ 
ορισµού, η υιοθέτηση ενωσιακής προσέγγισης, λόγω του ιδιαίτερα σοβαρού χαρακτήρα τους 
και της διασυνοριακής τους διάστασης, σύµφωνα µε το κείµενο της ίδιας της Συνθήκης. Οι 
περισσότεροι τοµείς εγκληµατικότητας καλύπτονται ήδη από νοµοθεσία που έχει θεσπισθεί 
πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία έχει ήδη επικαιροποιηθεί ή τελεί υπό 
επικαιροποίηση. Η συµπλήρωση του καταλόγου των «ευρωεγκληµάτων» προϋποθέτει 
οπωσδήποτε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου, µε τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  

∆εύτερον, το άρθρο 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να θεσπίζουν «ελάχιστους 
κανόνες σχετικούς µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και των κυρώσεων όταν η 
προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών στον τοµέα 
του ποινικού δικαίου είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής 
πολιτικής της Ένωσης σε τοµέα στον οποίο εφαρµόζονται µέτρα εναρµόνισης». Η 
συγκεκριµένη ρήτρα δεν αναφέρει ιδιαίτερα εγκλήµατα, αλλά καθιστά την εκπλήρωση 
ορισµένων νοµικών κριτηρίων προϋπόθεση για τη θέσπιση µέτρων ποινικού δικαίου σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι κυρίως σε σχέση µε το άρθρο 83 
παραγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο δικαιολογεί ιδιαίτερα µια ενωσιακή πολιτική ποινικού 
δικαίου, που η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει να δώσει συγκεκριµένους προσανατολισµούς. 
Ειδικότερα, είναι ακριβώς σε αυτόν τον τοµέα που τα θεσµικά όργανα της ΕΕ χρειάζεται να 
κάνουν πολιτικές επιλογές για το κατά πόσον πρέπει να εφαρµόσουν ή όχι το ποινικό δίκαιο 
(αντί άλλων µέτρων, όπως οι διοικητικές κυρώσεις) ως µέσο εφαρµογής της νοµοθεσίας και 
να καθορίσουν τις ενωσιακές πολιτικές που απαιτούν την προσφυγή στο ποινικό δίκαιο, ως 
συµπληρωµατικό µέσο για την αποτελεσµατική υλοποίησή τους.  

                                                 
12 Βλ. αποφάσεις-πλαίσια και οδηγία που προαναφέρονται στην υποσηµείωση 3. Πολλές από αυτές τις 

αποφάσεις-πλαίσια θα επαναξιολογηθούν υπό το φως της συνθήκης της Λισαβόνας κατά τα ερχόµενα 
έτη συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης- πλαισίου 2000/383, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση-
πλαίσιο 2001/888, το 2012.  
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Για παράδειγµα: Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τη συµπεριφορά των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών αποτελούν παράδειγµα περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό δίκαιο θα µπορούσε 
να αποτελεί χρήσιµο συµπληρωµατικό εργαλείο για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική 
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. Όπως απέδειξε η οικονοµική κρίση, οι κανόνες που 
διέπουν τις χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν γίνονται πάντοτε σεβαστοί, αλλά ούτε και 
εφαρµόζονται όπως θα έπρεπε. Αυτό µπορεί να υπονοµεύσει σε µεγάλο βαθµό την 
εµπιστοσύνη προς τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ των 
νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένου του ποινικού δικαίου, 
µπορεί να συµβάλει στην αποτροπή του κινδύνου ανάρµοστης λειτουργίας των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και να συντελέσει στη διαµόρφωση ενός χώρου στην εσωτερική 
αγορά στον οποίο θα επικρατούν ίσοι όροι ανταγωνισµού13.  

Πλην αυτού, το άρθρο 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης προβλέπει την ιδιαίτερη δυνατότητα 
να ληφθούν µέτρα στον τοµέα της πρόληψης και της καταπολέµησης της απάτης κατά 
των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, τοµέας στον οποίο υπάρχουν ήδη ορισµένες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις προηγούµενες της έκδοσης της συνθήκης της Λισαβόνας14. Πρόκειται 
για τοµέα µεγάλης σπουδαιότητας για τους φορολογουµένους της ΕΕ, οι οποίοι 
χρηµατοδοτούν τον προϋπολογισµό της ΕΕ και οι οποίοι ευλόγως αναµένουν τη λήψη 
αποτελεσµατικών µέτρων κατά των παράνοµων δραστηριοτήτων που στοχεύουν δηµόσιους 
πόρους της ΕΕ, π.χ. στο πλαίσιο της λειτουργίας των γεωργικών και περιφερειακών ταµείων 
της ΕΕ ή της αναπτυξιακής βοήθειας15.  

2. ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΠΝΕΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ; 

Όπως και στο εθνικό δίκαιο, η ποινική νοµοθεσία της ΕΕ πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. 
Το ποινικό δίκαιο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, απαρτίζεται από κανόνες οι οποίοι έχουν σοβαρές 
συνέπειες για τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, αλλά και επειδή το ποινικό δίκαιο πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να παραµένει έσχατο µέτρο, κάθε νέα νοµοθεσία αξιώνει την απαρέγκλιτη 
εφαρµογή των θεµελιωδών νοµικών αρχών.  

2.1. Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται  
Πρέπει να χορηγηθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γενική αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά 
το ποινικό δίκαιο. Τούτο σηµαίνει ότι η ΕΕ δύναται να θεσπίσει νοµοθεσία µόνον εφόσον ο 
εκάστοτε στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µε τη θέσπιση µέτρων σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά απεναντίας, εξαιτίας της κλίµακας ή των 
συνεπειών του προτεινόµενου µέτρου, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης.  

Επιπλέον, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά κατοχυρώνονται µε τον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, πρέπει να γίνονται σεβαστά 

                                                 
13 Βλ. ανακοίνωση µε τίτλο «ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών», COM(2010) 716 τελικό, της 8.12.2010. 
14 Βλ. σύµβαση του 1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ και τα 

σχετικά πρωτόκολλα, και κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, αναφορικά µε τις διοικητικές κυρώσεις, ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.  

15 Βλ. ανακοίνωση «Σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µε µέσα του ποινικού δικαίου και µε διοικητικές έρευνες– Μια ολοκληρωµένη πολιτική για τη 
διασφάλιση των χρηµάτων των φορολογουµένων», COM (2011) 293, της 26.5. 2011. 
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σε κάθε τοµέα πολιτικής της Ένωσης. Τα µέτρα ποινικού δικαίου µπορούν να επηρεάσουν τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα. Έχουν αναπόφευκτες επιπτώσεις για τα δικαιώµατα των ατόµων, 
περιλαµβανοµένων των υπόπτων, των θυµάτων και των µαρτύρων. Εν τέλει, τα µέτρα αυτά 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε στέρηση της ελευθερίας και, ως εκ τούτου, χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής από τον νοµοθέτη. 

2.2. Προσέγγιση δύο σταδίων για την ποινική νοµοθεσία  

Για κάθε απόφαση σχετική µε µέτρα ποινικού δικαίου προοριζόµενα να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών της ΕΕ που αποτελούν το αντικείµενο µέτρων 
εναρµόνισης, ο νοµοθέτης της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί δύο στάδια.  

2.2.1. Στάδιο 1: Η απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση ή µη µέτρων ποινικού δικαίου 

• Αναγκαιότητα και αναλογικότητα – Το ποινικό δίκαιο ως έσχατο µέσο («ultima 
ratio») 

Οι ποινικές έρευνες και κυρώσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα δικαιώµατα 
των πολιτών, περιλαµβανοµένου του στιγµατισµού τους. Για τον λόγο αυτό, το ποινικό 
δίκαιο πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραµένει έσχατο µέτρο. Τούτο αποτυπώνεται στη 
γενική αρχή της αναλογικότητας (όπως αυτή είναι διατυπωµένη στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση16 και, ειδικά σε σχέση µε τις ποινικές κυρώσεις, στον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ17). Σε σχέση µε τα µέτρα ποινικού δικαίου τα οποία 
εξυπηρετούν την εφαρµογή πολιτικών της ΕΕ18, η Συνθήκη απαιτεί ρητώς να εξετάζεται κάθε 
φορά αν τα µέτρα ποινικού δικαίου είναι «αναγκαία» για την επίτευξη του στόχου της 
αποτελεσµατικής υλοποίησης της εκάστοτε πολιτικής.  

Κατά συνέπεια, ο νοµοθέτης επιβάλλεται να διερευνά µήπως άλλα µέτρα πλην των µέτρων 
ποινικού δικαίου, π.χ. συστήµατα επιβολής κυρώσεων διοικητικού ή αστικού χαρακτήρα, θα 
µπορούσαν να διασφαλίσουν επαρκώς την υλοποίηση της πολιτικής και κατά πόσον το 
ποινικό δίκαιο θα µπορούσε πράγµατι να αντιµετωπίσει τα εκάστοτε προβλήµατα πιο 
αποτελεσµατικά. Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται ενδελεχής ανάλυση των εκτιµήσεων των 
επιπτώσεων οι οποίες προηγούνται οποιασδήποτε νοµοθετικής πρότασης περιλαµβανοµένης, 
για παράδειγµα και µε γνώµονα τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε τοµέα πολιτικής, 
αξιολόγησης του κατά πόσον τα συστήµατα κυρώσεων των κρατών µελών επιτυγχάνουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα και των δυσχερειών που αντιµετωπίζουν οι εθνικές αρχές κατά την 
εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ στην πράξη.  

2.2.2. Στάδιο 2: Αρχές που διέπουν την απόφαση για το είδος των µέτρων ποινικού δικαίου 
που πρέπει να θεσπισθούν 

Εφόσον το στάδιο 1 καταδεικνύει την ανάγκη προσφυγής στο ποινικό δίκαιο, το επόµενο 
ερώτηµα είναι ποια ακριβώς µέτρα πρέπει να ληφθούν.  

• Ελάχιστοι κανόνες  

                                                 
16 Άρθρο 5 παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ 
17 Άρθρο 49 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
18 Άρθρο 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 
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Η νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε τον ορισµό των αξιόποινων πράξεων και τις σχετικές 
κυρώσεις περιορίζεται σε «ελάχιστους κανόνες» βάσει του άρθρου 83 της Συνθήκης. Ο 
περιορισµός αυτός αποκλείει την πλήρη εναρµόνιση. Ταυτόχρονα, η αρχή της ασφάλειας 
δικαίου επιβάλλει τον επακριβή καθορισµό της συµπεριφοράς που µπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνιστά ποινικό αδίκηµα.  

Εντούτοις, µια οδηγία της ΕΕ σχετικά µε το ποινικό δίκαιο δεν παράγει άµεσα αποτελέσµατα 
για τους πολίτες· πρέπει πρώτα να ενσωµατωθούν οι διατάξεις της στις εθνικές νοµοθεσίες. 
Εποµένως, οι απαιτήσεις της ασφάλειας δικαίου δεν είναι ίδιες µε αυτές που ισχύουν για την 
εθνική ποινική νοµοθεσία. Πρωταρχική σηµασία έχει η σαφής αντίληψη του εθνικού 
νοµοθέτη για τα αποτελέσµατα που πρέπει να επιτευχθούν µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
της ΕΕ.  

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, οι «ελάχιστοι κανόνες» µπορεί να έχουν τη µορφή απαιτήσεων 
για την καθιέρωση ορισµένων τύπων κυρώσεων (π.χ. προστίµων, φυλάκισης, έκπτωσης από 
δικαίωµα), ορισµένου επιπέδου κυρώσεων ή ακόµα να επιβάλλουν ισχύοντα ορισµό, για το 
σύνολο της ΕΕ, των περιστάσεων που µπορούν να θεωρηθούν επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές. 
Σε κάθε περίπτωση, η νοµική πράξη της ΕΕ µπορεί µόνο να καθορίζει ποιες κυρώσεις πρέπει 
«τουλάχιστον» να τίθενται στη διάθεση του δικαστή σε κάθε κράτος µέλος.  

• Αναγκαιότητα και αναλογικότητα 

Η προϋπόθεση της «αναγκαιότητας», που καθορίζεται παραπάνω, ισχύει οµοίως για την 
απόφαση σχετικά µε το ποια µέτρα ποινικού δικαίου πρέπει να συµπεριληφθούν σε 
συγκεκριµένη νοµοθετική πράξη. Η αυστηρότητα του «ελέγχου της αναγκαιότητας» είναι 
ευθέως ανάλογη της λεπτοµερειακότητας των σχεδιαζόµενων κανόνων όσον αφορά το είδος 
και το επίπεδο των κυρώσεων που θα κληθούν να θεσπίσουν τα κράτη µέλη. Ισχύει εν 
προκειµένω η ρητή απαίτηση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων19 ότι «η 
αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκηµα». 

• Σαφή πραγµατικά στοιχεία 

Προκειµένου να θεµελιώσουν την ανάγκη ελάχιστων κανόνων στον τοµέα του ποινικού 
δικαίου, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πρέπει να µπορούν να στηριχθούν σε σαφή πραγµατικά 
στοιχεία για τη φύση ή τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου εγκλήµατος και για τα 
διιστάµενα εθνικά νοµικά συστήµατα που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 
αποτελεσµατική εφαρµογή µιας ενωσιακής πολιτικής, η οποία αποτελεί αντικείµενο 
εναρµόνισης. Για το λόγο αυτό η ΕΕ χρειάζεται να έχει στη διάθεσή της στατιστικά δεδοµένα 
από τις εθνικές αρχές που να της επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης. Στο πλαίσιο 
της δράσης της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αναπτύξει σχέδια για την περαιτέρω 
συλλογή στατιστικών δεδοµένων και πραγµατικών στοιχείων για να εξετάσει τους τοµείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 325 παράγραφος 4 και το άρθρο 83 παράγραφος 2.  

• Αντιστοιχία κυρώσεων και εγκληµάτων 

Η επεξεργασία νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα του ποινικού δικαίου, κυρίως για να ενισχύσει 
την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ, επιβάλλει επίσης να ληφθούν 
δεόντως υπόψη, για παράδειγµα, τα ακόλουθα ζητήµατα:  

                                                 
19 Άρθρο 49 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 
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– το ζήτηµα του κατά πόσον πρέπει να συµπεριληφθούν στη νοµοθεσία της ΕΕ άλλα 
είδη κυρώσεων πέραν της ποινής φυλάκισης και των χρηµατικών ποινών για να 
εξασφαλισθεί µέγιστος βαθµός αποτελεσµατικότητας, αναλογικότητας και 
αποτρεπτικότητας, καθώς και η ανάγκη συµπληρωµατικών µέτρων, όπως τα µέτρα 
δήµευσης· και  

– το ζήτηµα της ευθύνης (ποινικής ή µη) των νοµικών προσώπων, ιδιαίτερα σε σχέση 
µε τοµείς εγκλήµατος όπου τα νοµικά πρόσωπα διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό 
ρόλο ως δράστες. 
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Ποιό θα µπορούσε να είναι το περιεχόµενο των ελάχιστων κανόνων της ΕΕ στον τοµέα 
του ποινικού δικαίου; 

Ο ορισµός των ποινικών αδικηµάτων, δηλαδή η περιγραφή της συµπεριφοράς που θεωρείται 
αξιόποινη, καλύπτει σε κάθε περίπτωση τη συµπεριφορά του κυρίως δράστη, αλλά επίσης, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, παρεπόµενες συµπεριφορές όπως η ηθική αυτουργία, η 
υποβοήθηση και η συνέργεια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, καλύπτεται επίσης η απόπειρα 
τέλεσης της αξιόποινης πράξης.  

Όλες οι πράξεις ποινικού δικαίου της ΕΕ περιλαµβάνουν στον ορισµό τη συµπεριφορά που 
συνοδεύεται από δόλο, αλλά επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, την βαριά αµέλεια. 
Ορισµένες πράξεις ορίζουν επίσης τις περιστάσεις που θα πρέπει να θεωρούνται ως 
«επιβαρυντικές» ή «ελαφρυντικές» για τον προσδιορισµό της ποινής σε µια συγκεκριµένη 
περίπτωση. 

Σε γενικές γραµµές, η νοµοθεσία της ΕΕ καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται 
από φυσικά πρόσωπα καθώς και από νοµικά πρόσωπα, όπως επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων. Η τελευταία αυτή περίπτωση µπορεί να έχει σηµασία σε πολλούς τοµείς, όπως 
για παράδειγµα σε σχέση µε την ευθύνη για πετρελαιοκηλίδες. Ωστόσο, στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, πάντα παραχωρείται στα κράτη µέλη η δυνατότητα να επιλέξουν το 
είδος ευθύνης των νοµικών προσώπων για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, δεδοµένου ότι η 
έννοια της ποινικής ευθύνης των νοµικών προσώπων δεν υφίσταται σε όλες τις εθνικές 
έννοµες τάξεις.  

Εξάλλου, η νοµοθεσία της ΕΕ είναι δυνατό να περιλαµβάνει κανόνες σχετικά µε τη διεθνή 
δικαιοδοσία, καθώς και άλλες πτυχές θεωρούµενες µέρος του ορισµού, ως απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµικής διάταξης.  

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, η ποινική νοµοθεσία της ΕΕ είναι δυνατό, επί παραδείγµατι, να 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να θεσπίζουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 
ποινικές κυρώσεις για µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. Αποτελεσµατικότητα σηµαίνει ότι η 
κύρωση είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου, δηλαδή της 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες· αναλογικότητα σηµαίνει ότι η κύρωση πρέπει να είναι ευθέως 
ανάλογη της σοβαρότητας της αξιόποινης συµπεριφοράς και των συνεπειών της και ότι δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου· και 
αποτρεπτικότητα σηµαίνει ότι οι κυρώσεις πρέπει να συνιστούν ικανό αποτρεπτικό παράγοντα 
για ενδεχόµενους µελλοντικούς δράστες.  

Ενίοτε, η ποινική νοµοθεσία της ΕΕ καθορίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα είδη κυρώσεων 
που πρέπει να επιβάλλονται και την αυστηρότητά τους. Επίσης, είναι δυνατό να 
περιλαµβάνονται διατάξεις περί δήµευσης. Η εναρµόνιση της νοµοθεσίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση της αυστηρότητας των κυρώσεων που 
προβλέπονται στα διάφορα κράτη µέλη, αλλά την άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των 
εθνικών συστηµάτων και τη διασφάλιση ότι η αξίωση «αποτελεσµατικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών» κυρώσεων εκπληρώνεται πράγµατι στο σύνολο των κρατών µελών.  
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3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΝΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ;  

Τα µέτρα ποινικού δικαίου είναι δυνατό να θεωρηθούν ένα στοιχείο µε το οποίο 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών της ΕΕ, όπως αναγνωρίζεται στη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές της ΕΕ καλύπτουν µεγάλη 
ποικιλία θεµάτων, για τα οποία θεσπίσθηκαν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κοινοί κανόνες 
µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Οι εν λόγω τοµείς πολιτικής 
ποικίλλουν, από τους κανόνες σχετικά µε την τελωνειακή ένωση και την εσωτερική αγορά 
έως την προστασία του περιβάλλοντος.  

Σε όλους αυτούς τους τοµείς πολιτικής, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι 
παραβάσεις της νοµοθεσίας της ΕΕ τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Τα κράτη µέλη έχουν κατά κανόνα την ευχέρεια να επιλέγουν τη 
φύση των κυρώσεων, οι οποίες δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να έχουν ποινικό χαρακτήρα, αλλά 
µπορούν εξίσου να είναι διοικητικές.  

Σε περίπτωση που η διακριτική ευχέρεια την οποία διαθέτουν τα κράτη µέλη για την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ δεν οδηγεί στην επιθυµητή αποτελεσµατική εφαρµογή, 
ενδέχεται να είναι αναγκαία η θέσπιση ρυθµίσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τις κυρώσεις 
που τα κράτη µέλη επιβάλλεται να προβλέπουν στο πλαίσιο της εθνικής τους νοµοθεσίας. Η 
εναρµόνιση της αυστηρότητας των κυρώσεων θα εξετασθεί ως ενδεχόµενο, ιδίως, αν από την 
ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού 
χαρακτήρα προκύψει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών και ότι οι 
διαφορές αυτές συνεπάγονται τη µη συνεκτική εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ.  

Αν κριθεί ότι απαιτείται ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, ο νοµοθέτης της ΕΕ πρέπει να 
αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαίες ποινικές κυρώσεις ή θα ήταν επαρκείς κοινές 
κυρώσεις διοικητικού χαρακτήρα. Τούτο θα εξαρτηθεί από εξατοµικευµένη εκτίµηση των 
συγκεκριµένων προβληµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας σε έναν δεδοµένο τοµέα πολιτικής, 
σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες αρχές που διατυπώνονται παραπάνω.  

Αντικείµενο εναρµόνισης έχουν ήδη αποτελέσει ορισµένοι τοµείς πολιτικής, και έχει εξαχθεί 
το συµπέρασµα ότι για τους τοµείς αυτούς είναι αναγκαία η θέσπιση µέτρων ποινικού δικαίου 
σε επίπεδο ΕΕ. Τούτο αφορά, ιδίως, τα µέτρα για την καταπολέµηση των σοβαρών 
επιβλαβών πρακτικών και των παράνοµων κερδών σε ορισµένους οικονοµικούς κλάδους, µε 
στόχο την προστασία των δραστηριοτήτων των νόµιµων επιχειρήσεων και την προάσπιση 
των συµφερόντων των φορολογουµένων, και συγκεκριµένα:  

• τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, π.χ. σε σχέση µε τη χειραγώγηση των αγορών ή τις 
πράξεις ατόµων που διαθέτουν εµπιστευτικές πληροφορίες 20·  

• την καταπολέµηση της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να διασφαλίζεται η ισοδύναµη προστασία των 
χρηµάτων των φορολογουµένων σε ολόκληρη την Ένωση. Σε πρόσφατη ανακοίνωση, η 
Επιτροπή περιέγραψε µια πλειάδα µεθόδων οι οποίες θα έπρεπε να εξετασθούν ενόψει της 

                                                 
20 Βλ. ανακοίνωση «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών», COM(2010) 716 τελικό της 8.12.2010, σ.14. 
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ενίσχυσης της προστασίας αυτής21, οι οποίες αφορούν, µεταξύ άλλων, την ποινική 
δικονοµία, τους κοινούς ορισµούς των αξιόποινων πράξεων και τους κανόνες περί 
διεθνούς δικαιοδοσίας·  

• την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη µέσω του ποινικού δικαίου για να 
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια των µέσων πληρωµής.  

Η Επιτροπή θα προβληµατισθεί περαιτέρω γύρω από τους τρόπους µε τους οποίους η 
ποινική νοµοθεσία θα µπορούσε να συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη, βοηθώντας 
στην αντιµετώπιση της παραοικονοµίας και του οικονοµικού εγκλήµατος. 

Σε άλλους τοµείς πολιτικής που έχουν αποτελέσει αντικείµενο εναρµόνισης, θα µπορούσε 
επίσης να µελετηθεί διεξοδικότερα ο δυνητικός ρόλος του ποινικού δικαίου ως µέσου 
αναγκαίου για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας. Ιδού µερικά 
ενδεικτικά παραδείγµατα:  

• οδικές µεταφορές, σε σχέση, π.χ. µε σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΕΕ για τις 
επαγγελµατικές µεταφορές µε τους οποίους ρυθµίζονται θέµατα κοινωνικής νοµοθεσίας, 
τεχνικά θέµατα ή θέµατα ασφάλειας και θέµατα λειτουργίας των αγορών22 

• προστασία δεδοµένων, για περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας 
της ΕΕ 23  

• τελωνειακοί κανόνες, όσον αφορά την εναρµόνιση των τελωνειακών παραβάσεων και 
των σχετικών κυρώσεων 24 

• προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον η ισχύουσα ποινική νοµοθεσία για τον 
συγκεκριµένο τοµέα25 χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης στο µέλλον µε σκοπό την πρόληψη της 
πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον και την επιβολή κυρώσεων σε τέτοιες περιπτώσεις  

• αλιευτική πολιτική, όπου η ΕΕ έχει εγκαινιάσει εκστρατεία «µηδενικής ανοχής» έναντι 
της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας  

• πολιτικές για την εσωτερική αγορά, για την καταπολέµηση σοβαρών παράνοµων 
πρακτικών, όπως η παραχάραξη και η διαφθορά ή η µη δηλωθείσα σύγκρουση 
συµφερόντων στο πλαίσιο της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

                                                 
21 Βλ. ανακοίνωση «Σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε µέσα του ποινικού δικαίου και µε διοικητικές έρευνες - Μια ολοκληρωµένη πολιτική για τη 
διασφάλιση των χρηµάτων των φορολογουµένων», COM (2011) 293 της 26.5.2011, σ. 10. 

22 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC (2011) 391 της 28.3.2011, συνοδευτικό της 
Λευκής Βίβλου «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών», COM (2011) 144 της 28.3. 2011, 
παράγραφος 176. 

23 Βλ. ανακοίνωση «Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση», COM (2010) 609 της 4.11. 2010, σ. 9. 

24 Βλ. ανακοίνωση «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών 
της Ευρώπης Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης», COM (2010) 171 
της 20.4.2010, σ. 22.  

25 Βλ. οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου, ΕΕ L 
328, της 6.12.2008, σ. 28 και οδηγία 2009/123/ΕΚ σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 
κυρώσεων για παραβάσεις, ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52.  
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Πρόκειται για τοµείς οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση µε το εάν και για ποια 
θέµατα είναι πιθανό να αποδειχθεί ότι η θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά µε τον ορισµό 
των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων θα συνέβαλλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, ενδείκνυται να λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράµετροι:  

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και ο χαρακτήρας της εκάστοτε παράβασης. 
Για ορισµένες παράνοµες πράξεις οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές, είναι πιθανό να 
γίνει δεκτό πως η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν θα αποτελούσε αρκούντως σθεναρή 
αντίδραση. Βάσει της ίδιας λογικής, είναι δυνατό να προκρίνεται η επιβολή κυρώσεων 
ποινικού χαρακτήρα όταν κρίνεται σηµαντικό να υπογραµµισθεί η έντονη αποδοκιµασία της 
παράνοµης συµπεριφοράς µε στόχο τη διασφάλιση της αποτροπής. Η καταχώριση των 
καταδικαστικών αποφάσεων στο ποινικό µητρώο µπορεί να ασκήσει ιδιαίτερα αποτρεπτική 
επίδραση. Συγχρόνως, η ποινική δικονοµία προβλέπει συχνά τη µεγαλύτερη προάσπιση των 
δικαιωµάτων του κατηγορουµένου, σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα της εκάστοτε 
κατηγορίας. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
κυρώσεων, καθώς επίσης οι λόγοι και ο βαθµός στον οποίον οι ήδη προβλεπόµενες κυρώσεις 
δεν επιτυγχάνουν το επιθυµητό επίπεδο συµµόρφωσης. Θα πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά 
το είδος κύρωσης το οποίο θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο για την επίτευξη του σφαιρικού 
στόχου της αποτελεσµατικότητας, αναλογικότητας και αποτρεπτικότητας. Σε πολλές 
περιπτώσεις είναι δυνατή η ταχεία επιβολή και εκτέλεση κύρωσης διοικητικού χαρακτήρα, 
γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή διαδικασιών οι οποίες είναι χρονοβόρες και απαιτούν 
σηµαντικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό, οι κυρώσεις διοικητικού χαρακτήρα ενδέχεται να 
ληφθούν υπόψη σε τοµείς όπου, για παράδειγµα, το αδίκηµα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό ή ο 
αριθµός των παραβάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς και σε τοµείς στους οποίους οι 
διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες θεωρούνται ενδεδειγµένες και αποτελεσµατικές για 
άλλους λόγους (π.χ. επειδή απαιτούνται περίπλοκες οικονοµικές αναλύσεις). Συχνά, το 
διοικητικό δίκαιο προβλέπει επίσης ένα ευρύτερο φάσµα πιθανών κυρώσεων, οι οποίες 
κυµαίνονται από την επιβολή προστίµων και την αναστολή της ισχύος αδειών έως την 
έκπτωση από δικαίωµα στη λήψη κρατικών παροχών, οι οποίες µπορούν να προσαρµοσθούν 
στα ατοµικά δεδοµένα της κάθε περίπτωσης. Εποµένως, πολλάκις οι διοικητικές κυρώσεις 
ενδέχεται να αρκούν ή ακόµη και να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές από τις ποινικές 
κυρώσεις. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μολονότι το νέο νοµικό πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε µε τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν 
µεταβάλλει ουσιωδώς το πιθανό πεδίο εφαρµογής της ποινικής νοµοθεσίας της ΕΕ, ενισχύει 
σηµαντικά τη δυνατότητα να συντελεσθεί πρόοδος µε την ανάπτυξη συνεκτικής ενωσιακής 
πολιτικής στον ποινικό τοµέα η οποία υπαγορεύεται από λόγους αποτελεσµατικής εφαρµογής 
και πλήρους προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί 
ένα πρώτο βήµα στις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστρώσει µια περισσότερο συνεπή 
και συνεκτική πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο η 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιµοποιήσει το ποινικό δίκαιο για να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των ενωσιακών πολιτικών.Η πολιτική αυτή πρέπει να είναι προσεκτικά 
σχεδιασµένη, να εστιάζεται στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ και στις απαιτήσεις ενός 
ενωσιακού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και να τηρεί πλήρως την 
επικουρικότητα και τον χαρακτήρα του ποινικού δικαίου ως εσχάτου µέσου.  



 

EL 15   EL 

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επεξεργασθεί, σε στενή συνεργασία µε το Συµβούλιο και 
το Κοινοβούλιο, δείγµατα διατυπώσεων. Αυτά θα πρέπει να καθοδηγούν το νοµοθέτη της ΕΕ 
κατά το σχεδιασµό διατάξεων που ορίζουν ελάχιστους κανόνες σχετικά µε τα αδικήµατα και 
τις κυρώσεις. Αυτό θα συµβάλει στην κατοχύρωση της συνοχής, στην αύξηση της ασφάλειας 
δικαίου και στην διευκόλυνση της εφαρµογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα συστήσει επίσης οµάδα εµπειρογνωµόνων για να την συνδράµει στην 
συγκέντρωση πραγµατικών στοιχείων και στη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων για 
σηµαντικά νοµικά ζητήµατα µε σκοπό να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική εφαρµογή της 
ενωσιακής νοµοθεσίας στα εθνικά ποινικά συστήµατα των κρατών µελών. Αυτό 
συµπεριλαµβάνει για παράδειγµα:  

- τη σχέση µεταξύ συστηµάτων ποινικών και αστικών κυρώσεων· και  

- την ερµηνεία εννοιών του ποινικού δικαίου που χρησιµοποιούνται συχνά στην 
ενωσιακή νοµοθεσία, όπως η έννοια «αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές 
κυρώσεις», «ήσσονος σηµασίας υποθέσεις» ή «υποβοήθηση και συνέργεια». 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει κατά τα επόµενα έτη να αναπτύσσει την πολιτική της ΕΕ στον 
τοµέα του ποινικού δικαίου, στη βάση διεξοδικής αξιολόγησης των υφιστάµενων µέτρων 
ποινικού δικαίου της ΕΕ και συνεχούς διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες.  
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Το όραµά µας για µια συνεπή και συνεκτική πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ έως το 
2020:  

- Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ µπορεί να καταστεί σηµαντικό εργαλείο για την καλύτερη 
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, προς ικανοποίηση των ανησυχιών που εκφράζονται 
από τους πολίτες, και για την κατοχύρωση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των ενωσιακών 
πολιτικών. 

- Σε τοµείς πολιτικής της ΕΕ όπου έχει διαπιστωθεί έλλειµµα συµµόρφωσης, η Επιτροπή θα 
εξετάσει ενδελεχώς την ανάγκη θέσπισης µέτρων ποινικού δικαίου βάσει αξιολόγησης της 
πρακτικής που ακολουθείται στον τοµέα της εφαρµογής της νοµοθεσίας και τηρουµένων 
πλήρως θεµελιωδών αρχών της Συνθήκης, όπως είναι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα. 
Αυτό αφορά κυρίως την προστασία της λειτουργίας των χρηµαταγορών, την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την 
κιβδηλεία, τις σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων οδικών µεταφορών, τις σοβαρές 
παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των δεδοµένων, τις τελωνειακές παραβάσεις, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την αλιευτική πολιτική και πολιτικές για την εσωτερική αγορά 
για την καταπολέµηση παράνοµων πρακτικών όπως η παραχάραξη και η διαφθορά ή η µη 
δηλωθείσα σύγκρουση συµφερόντων στο πλαίσιο της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων.  

- Ενδείκνυται να υπάρχει κοινή αντίληψη στην ΕΕ σχετικά µε τις κατευθυντήριες αρχές που 
διέπουν την ενωσιακή ποινική νοµοθεσία, όπως η ερµηνεία βασικών νοµικών εννοιών που 
χρησιµοποιούνται στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ και τα µέσα βελτιστοποίησης της προστιθέµενης 
αξίας των κυρώσεων ποινικού δικαίου στο επίπεδο της ΕΕ.  

- Τα µέτρα ποινικού δικαίου θα πρέπει να βασίζονται αυστηρά σε ισχυρά πρότυπα για όλη 
την ΕΕ όσον αφορά τα δικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των θυµάτων, σύµφωνα µε 
τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 


