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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1292/2008 af Georgios Matagos, græsk statsborger, om de græske 
myndigheders manglende implementering i national lovgivning af Rådets 
rammeafgørelse 2004/757/RIA om fastsættelse af mindsteregler for 
gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel 
og straffene herfor

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de græske retsmyndigheder gør sig skyldige i grov tilsidesættelse af 
Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet 
i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor, idet de 
kriterier, de anvender ved strafudmålinger, er i modstrid med ovennævnte rammeafgørelses 
bestemmelser om sanktioner, hvori det hedder, at medlemsstaterne skal sikre, at de 
strafferetlige sanktioner står i rimeligt forhold til overtrædelsen. Andrageren understreger, at 
de strafferetlige sanktioner, der anvendes af græske dommere, langt overskrider de i 
rammeafgørelsen fastsatte varigheder, og at de tillige er i modstrid med en række artikler i 
Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, 
at de ansvarlige græske myndigheder efterlever ikke alene rammeaftalens bestemmelser med 
også bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1150/2007/EF om et 
særprogram for perioden 2007-2013 »Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af 
offentligheden« som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og 
retfærdighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Andrageren fordømmer de strenge straffe, der pålægges af de græske domstole i sager 
vedrørende handel med narkotika, og som ifølge andrageren er en overtrædelse af 
bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/757/RIA. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at indlede en traktatbrudsprocedure i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 226.

Rammeafgørelser er ikke, som hævdet af andrageren, et af de instrumenter, der henvises til i 
EF-traktatens artikel 249. De er defineret i artikel 34, stk. 2, litra b), i afsnit VI i EU-traktaten. 
Artikel 41 i EU-traktaten udelukker navnlig anvendelse af EF-traktatens artikel 226 på afsnit 
VI i EU-traktaten. Med andre ord er artikel 226, der giver Kommissionen mulighed for at 
indbringe en sag for Domstolen i det tilfælde, hvor en medlemsstat ikke overholder sine 
forpligtelser, ikke anvendelig. Dette betyder, at gennemførelsen af rammeafgørelser ikke er 
genstand for Domstolens kontrol ved hjælp af en traktatbrudsprocedure. Kommission har som 
følge heraf ikke kompetence til at indbringe en medlemsstat for Domstolen på grund af 
manglende gennemførelse af en rammeafgørelse.

Når dette er sagt, vil Kommission understrege det forhold, at rammeafgørelsen 2004/757/RIA 
ikke under nogen omstændigheder definerer ensartede sanktioner for alle medlemsstater men 
har til formål at fastsætte fælles standarder for at muliggøre et bedre retligt samarbejde. Der er 
således intet til hinder for, at en medlemsstat går ud over bestemmelserne fastsat i 
rammeafgørelsen, navnlig hvad angår sanktioner. Derfor er eventuelle strenge straffe, der 
pålægges af nationale domstole ikke i strid med den ovennævnte rammeafgørelse, så længe 
minimumstærsklerne for den maksimale straf fastsat i rammeafgørelsen overholdes.

Kommission har endnu ikke modtaget underretning om nogen græsk lovgivning, der 
gennemfører rammeafgørelse 2004/757/JAI. Af andragerens oplysninger fremgår det 
imidlertid, at Grækenland tilsyneladende går ud over de strafferammer, der foreslås i 
rammeafgørelsen, hvilket Grækenland har ret til, eftersom rammeafgørelsen, som forklaret 
ovenfor, udelukkende fastsætter minimumstærskler for den maksimale straf (fængsel i 1/5/10 
år)."

4. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Kommissionen har undersøgt de supplerende oplysninger fra andrageren og konkluderer, at 
dens tidligere meddelelse stadig er fuldstændig relevant. For så vidt andragerens begrundelse 
er baseret på den formodning, at "rammeafgørelse 2004/757/RIA vedrører EF-traktaten", kan 
Kommissionen kun gentage sit tidligere svar. Rammeafgørelser er instrumenter, som er 
defineret ved traktaten om Den Europæiske Union (artikel 34, stk. 2, litra b)). Trods 
andragerens påstand om, at dette er underlagt Fællesskabets lovgivning, forhindrer det 
faktiske retsgrundlag ethvert sagsanlæg mod Grækenland på grundlag af EF-traktatens artikel 
226 eller 288. Yderligere bemærkninger om EF-Domstolens retspraksis er derfor irrelevante.

Det skal dog bemærkes, at Kommissionen i sin meddelelse om konsekvenserne af Domstolens 
dom af 13. september 2005 anførte de tekster, der blev berørt af denne dom, og at 
rammeafgørelse 2004/757/RIA ikke er en af disse tekster1. Hvad angår EF-Domstolens 

                                               
1 KOM(2005)0583, bilag.
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retspraksis i forbindelse med EF-traktatens artikel 288, som andrageren henviser til, vedrører 
den ansvar for overtrædelse af EF-retten – ikke EU-retten. Det samme gælder for den 
påståede overtrædelse af Schengenaftalens artikel 19, som er gennemført ved 
Schengenkonventionens artikel 71. Retsgrundlaget for artikel 71, som en del af 
Schengenreglerne, er artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union1.

For en udførlig forklaring af minimums- og maksimumsprincippet i forbindelse med 
strafferetlige sanktioner i henhold til EU-lovgivningen henviser Kommissionen til sin 
grønbog om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner i 
EU2. Den understreger navnlig, at formålet er "at fastsætte intervaller for, hvor lav den 
strengeste straf kan være", og at "ingen EU-instrumenter gør det derimod muligt at fastsætte 
en minimumsstraf".

Endelig kan Kommissionen oplyse andrageren om, at en rapport om gennemførelsen af 
rammeafgørelse 2004/757/RIA vil blive fremlagt for Parlamentet og Rådet i de kommende 
uger. Den nye græske lovgivning, som andrageren henviser til, er dog ikke blevet fremlagt for 
Kommissionen. Grækenland har dermed ikke overholdt sin forpligtelse, jf. rammeafgørelsens 
artikel 9, stk. 2. En sådan overtrædelse udgør dog ikke et grundlag for sagsanlæg ved EF-
Domstolen under de gældende traktater."

                                               
1 1999/436/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af 
retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne.
2 KOM(2004)0334.


