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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1292/2008, внесена от Georgios Matagos, с гръцко гражданство, 
относно невключването от страна на гръцките органи в националното 
законодателство на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за 
установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи 
на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика 
на наркотици

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че гръцките органи са виновни за грубо незачитане 
на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за установяване на минималните 
разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите 
наказания в областта на трафика на наркотици, тъй като критериите, които използват за 
определяне на наказанията, противоречат на разпоредбите на горецитираното рамково 
решение относно санкциите, които гласят, че държавите-членки гарантират, че 
наказанията са съразмерни на деянието. Вносителят на петицията подчертава, че 
наказанията, прилагани от гръцките съдии, далеч надвишават сроковете, предвидени в 
рамковото решение, и също така противоречат на редица членове от Конвенцията на 
Съвета на Европа за защита правата на човека и основните свободи. Затова вносителят 
на петицията призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира, че 
отговорните гръцки органи спазват не само Рамковото решение, но и разпоредбите на 
Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 
2007—2013 г., като част от общата програма „Основни права и правосъдие“.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Вносителят на петицията критикува суровите наказания, налагани от гръцките 
съдилища по отношение на трафика на наркотици, които според него нарушават 
разпоредбите на Рамково решение 2004/757/ПВР. Той иска Европейския парламент да 
започне срещу Гърция процедура за нарушение в съответствие с член 226 от Договора 
за ЕО.

Рамковите решения не са част от инструментите, посочени в член 249 от Договора за 
ЕО, както твърди вносителят на петицията. Те са дефинирани в член 34§2.б) от дял VІ 
на Договора за ЕС. Член 41 от Договора за ЕС обаче изключва конкретно прилагането 
на член 226 от Договора за ЕС към дял VІ. С други думи, член 226, който дава 
възможност на Комисията да се обърне към Съда на Европейските общности в случай 
на неизпълнение от страна на някоя държава-членка, е неприложим. Това означава, че 
транспонирането на рамкови решения не е под контрола на Съда на Европейските 
общности посредством процедура за нарушение. Следователно Европейската комисия 
няма правомощия да заведе дело в Съда на Европейските общности срещу държава-
членка за нетранспониране на едно рамково решение.

Поради това Комисията би желала да подчертае, че Рамково решение 2004/757/ПВР в 
никакъв случай не определя уеднаквени наказания за всички държави-членки, а в 
действителност цели установяването на общи стандарти, за да даде възможност за по-
добро сътрудничество в съдебната област. По такъв начин нищо не възпира една 
държава-членка да надхвърли предписанията на рамковото решение, по-конкретно по 
отношение на наказанията. Затова евентуалната суровост на наказанията, постановени 
от национални съдилища, не противоречи на горепосоченото рамково решение, стига 
да са спазени минималните прагове на максималните наказания, определени от него.

Досега Комисията няма сведения за никакво гръцко законодателство за прилагане на 
Рамково решение 2004/757/ПВР. Въпреки това, въз основа на информацията, подадена 
от вносителя на петицията, изглежда, че Гърция прилага по-строги наказания от 
предложените в Рамковото решение и има пълното право на това, защото, както беше 
обяснено по-горе, то определя само минималния праг на максималните наказания 
(1/5/10 години затвор).

4. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Комисията проучи допълнителната информация, изпратена от вносителя на петицията, 
и заключението й е, че нейното предишно съобщение остава напълно в сила. Доколкото 
аргументите на вносителя се основават на допускането, че „Рамково решение 
2004/757/ПВР е въпрос от сферата на Договора за ЕО“ Комисията може само да 
повтори своя предишен отговор. Фактически рамковите решения са инструменти, 
определени от Договора за Европейския съюз (член 34§2.б). Независимо от 
твърдението на вносителя, че този въпрос е от сферата на законодателството на ЕО,
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действителното правно основание възпрепятства предприемането на каквито и да е 
действия срещу Гърция на основание член 226 от Договора за ЕО или член 288 от 
Договора за ЕО. Следователно всякакви допълнителни коментари по съдебната 
практика на Съда на ЕО са неприложими.

Въпреки това, за протокола, не бива да се забравя, че в своето съобщение относно 
последиците от решението на Съда от 13 септември 2005 г .  Комисията изброи 
текстовете, засегнати от горното решение, сред които не присъства Рамково решение 
2004/757/ПВР1. Що се отнася до съдебната практика на Съда на ЕО, свързана с член 
288 от Договора за ЕО и цитирана от вносителя на петицията, тя се занимава с 
отговорността за нарушения на законодателството на ЕО, а не на ЕС. Същото се отнася 
и до предполагаемото нарушение на член 19 от Споразумението от Шенген, което влезе 
в сила с член 71 от Шенгенската конвенция. Правното основание на член 71 като част 
от достиженията на правото от Шенген е член 34 от Договора за ЕС2.

Освен това, с цел изчерпателно обяснение на принципа за минимален праг на 
максималните наказания във връзка с наказателноправните санкции в 
законодателството на ЕС, Комисията би искала да припомни своята Зелена книга за 
сближаване, взаимно признаване и изпълнение на наказателноправните санкции в 
Европейския съюз3. В нея се подчертава по-специално факта, че целта е 
„установяването на граници, за да се определи минималния праг на максималното 
наказание, което да се прилага“ и че „не съществуват инструменти на Съюза, 
предвиждащи минимални наказания“.

Накрая, Комисията би искала да информира вносителя на петицията, че през 
следващите седмици на Европейския парламент и на Съвета ще бъде представен доклад 
относно прилагането на Рамково решение 2004/757/ПВР. Новото гръцко 
законодателство, на което се позовава вносителят обаче, не е предоставено на 
Комисията. По този начин Гърция е нарушила своето задължение, произтичащо от член 
9, параграф 2 от Рамковото решение. Въпреки това, такова нарушение не може да бъде 
основание за предприемане на действия пред Съда на ЕО съгласно действащите 
Договори.

                                               
1 COM(2005)583 окончателен, приложение.
2 Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. за установяване, съгласно 
съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност и Договора 
за Европейския съюз, на правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, 
които съставляват достиженията на правото от Шенген.
3 COM(2004)334 окончателен.


