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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1292/2008, του Γεωργίου Ματάγου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παράλειψη των ελληνικών αρχών να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο 
την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές ευθύνονται για σοβαρή περιφρόνηση της 
απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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, στον βαθμό που τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούν για τον καθορισμό των ποινών αντίκεινται στις διατάξεις περί κυρώσεων της 
προαναφερθείσας απόφασης-πλαισίου, οι οποίες ορίζουν ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι ποινικές κυρώσεις είναι ανάλογες προς το αδίκημα. Ο αναφέρων τονίζει ότι οι ποινικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται από τους έλληνες δικαστές υπερβαίνουν κατά πολύ τους όρους 
που προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο και ότι αντίκεινται επίσης σε αρκετά άρθρα της 
Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές 
συμμορφώνονται όχι μόνον με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου, αλλά και με τις 
διατάξεις της απόφασης αριθ. 1150/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος 
«Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος 
«Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη».

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την αυστηρότητα των κυρώσεων που επιβάλλουν τα ελληνικά 
δικαστήρια για τη διακίνηση ναρκωτικών, γεγονός που κατά τη γνώμη του συνιστά 
παραβίαση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Οι αποφάσεις πλαίσιο δεν εντάσσονται στα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 249 της 
Συνθήκης ΕΚ όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων. Ωστόσο, το άρθρο 41 της Συνθήκης ΕΚ 
αποκλείει ιδιαίτερα την εφαρμογή του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ στον Τίτλο VI. Με 
άλλους λόγους, το άρθρο 226 που επιτρέπει στην Επιτροπή να παραπέμψει μια υπόθεση στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ) σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους ενός κράτους μέλους, δεν 
εφαρμόζεται. Τούτο σημαίνει ότι η μεταφορά των αποφάσεων πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του ΕΔ με την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την προσαγωγή ενός κράτους μέλους ενώπιον του ΕΔ λόγω 
παράλειψης μεταφοράς μιας απόφασης πλαισίου στο εθνικό δίκαιο.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει το γεγονός ότι 
η απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ επ' ουδενί προσδιορίζει ενιαίες κυρώσεις για το σύνολο 
των κρατών μελών, αλλά έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινών προδιαγραφών προκειμένου να 
υπάρχει καλύτερη δικαστική συνεργασία. Ως εκ τούτου, τίποτε δεν εμποδίζει ένα κράτος 
μέλος να υπερβεί τα προβλεπόμενα από την απόφαση πλαίσιο ιδίως σε σχέση με τις 
κυρώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ενδεχόμενη αυστηρότητα των κυρώσεων 
που επιβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερθείσα 
απόφαση πλαίσιο, στο βαθμό που τηρούνται τα ελάχιστα όρια σε σχέση με τις μέγιστες 
κυρώσεις που ορίζει η απόφαση αυτή.

Η Επιτροπή δεν έχει μέχρι σήμερα ενημερωθεί για την οποιαδήποτε ελληνική νομοθεσία σε 
σχέση με την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ. Ωστόσο, βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, φαίνεται ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το φάσμα 
κυρώσεων που προτείνει η απόφαση πλαίσιο και δικαιούται να το πράξει δεδομένου ότι, 
όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η απόφαση αυτή προβλέπει μόνο τα ελάχιστα όρια σε σχέση 
με τις μέγιστες κυρώσεις (1/5/10 έτη φυλάκισης).

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες απέστειλε ο αναφέρων και 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προηγούμενη ανακοίνωσή της παραμένει απολύτως 
σχετική. Όσον αφορά το γεγονός ότι το σκεπτικό του αναφέροντα βασίζεται στον ισχυρισμό 
ότι «η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ αποτελεί αντικείμενο της Συνθήκης ΕΚ», η 
Επιτροπή μπορεί μόνο να επαναλάβει την προηγούμενη απάντησή της. Για την ακρίβεια, οι 
αποφάσεις-πλαίσια αποτελούν μέσα τα οποία ορίζονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β). Παρά τον ισχυρισμό του αναφέροντα ότι 
πρόκειται για ένα ζήτημα της κοινοτικής νομοθεσίας, η πραγματική νομική βάση εμποδίζει 
την άσκηση προσφυγής κατά της Ελλάδας βάσει του άρθρου 226 ΣΕΚ ή του άρθρου 288 
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ΣΕΚ. Περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με τη νομολογία του ΔΕΚ στερούνται, συνεπώς, 
λυσιτέλειας.

Παρ’ όλα αυτά, για την ιστορία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην ανακοίνωση της 
σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, η 
Επιτροπή εξέδωσε κατάλογο με τα κείμενα που θίγονται από την προαναφερθείσα απόφαση, 
στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ1. Όσον αφορά τη 
νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με το άρθρο 288 ΣΕΚ και την οποία επικαλέστηκε ο αναφέρων, 
αυτή εξετάζει την ευθύνη λόγω παραβίασης του δικαίου της ΕΚ – και όχι της ΕΕ. Το ίδιο 
ισχύει για την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 19 της Συμφωνίας Σένγκεν, η οποία τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο 71 της Σύμβασης Σένγκεν. Η νομική βάση του άρθρου 71 στο πλαίσιο 
του κεκτημένου του Σένγκεν είναι το άρθρο 34 ΣΕΕ2.

Επιπλέον, για εκτενή επεξήγηση της αρχής του ελάχιστου της μέγιστης ποινής όσον αφορά 
τις ποινικές κυρώσεις στο δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή υπενθυμίζει την Πράσινη Βίβλο της 
σχετικά με την προσέγγιση, την αμοιβαία αναγνώριση και την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση3. Τονίζει, ειδικότερα, το γεγονός ότι ο σκοπός είναι «η θέσπιση 
ψαλίδας που θα στοχεύει στον καθορισμό του ελάχιστου της μέγιστης εφαρμοστέας ποινής», 
και ότι «κανένα μέσο της Ένωσης δεν επιτρέπει να καθοριστεί ελάχιστο όριο ποινής».

Τέλος, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να ενημερώσει τον αναφέροντα ότι τις προσεχείς 
εβδομάδες θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ. Η Επιτροπή, όμως, δεν έχει 
ενημερωθεί για τη νέα ελληνική νομοθεσία, στην οποία αναφέρεται ο αναφέρων. Ως εκ 
τούτου, η Ελλάδα έχει παραβιάσει την υποχρέωσή της η οποία απορρέει από το άρθρο 9, 
παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω παραβίαση δεν είναι 
δυνατόν να αποτελέσει λόγο για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του ΔΕΚ βάσει των 
ισχυουσών Συνθηκών.

                                               
1 COM(2005)583 τελικό, παράρτημα.
2 1999/436/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, 
προκειμένου να προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για καθεμία από τις διατάξεις ή 
αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν.
3 COM(2004)334 τελικό


