
CM\800209HU.doc PE424.023/REV.

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

17.12.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Georgios Matagos, görög állampolgár által benyújtott 1292/2008. számú 
petíció a kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási 
elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról 
szóló 2004/757/IB tanácsi kerethatározat nemzeti jogszabályokban történő 
végrehajtásának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a görög hatóságok súlyosan megszegik a kábítószer-
kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB tanácsi kerethatározatot, mivel azok a 
szempontok, amelyeket a büntetések kiszabásakor alkalmaznak, ellenkeznek a fent említett 
kerethatározat szankciókra vonatkozó rendelkezéseivel, melyek szerint a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a büntetőjogi szankciók arányosak legyenek az elkövetett 
bűncselekménnyel. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a görög bírák által alkalmazott 
büntetőjogi szankciók messze meghaladják a kerethatározatban lefektetett időtartamokat, és 
ellenkeznek az Európa Tanács emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményének számos cikkével. A petíció benyújtója következésképpen arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be és biztosítsa, hogy az illetékes görög hatóságok ne 
csak a kerethatározat rendelkezéseit tartsák be, hanem az „Alapvető jogok és 
jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
„Drogprevenció és felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról szóló 1150/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatot is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció benyújtója kifogásolja a görög bíróság által a kábítószer-kereskedelem 
vonatkozásában kiszabott büntetések súlyosságát, és véleménye szerint ezzel megszegi a 
2004/757/IB kerethatározat rendelkezéseit. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson 
jogsértési eljárást Görögország ellen az EK-Szerződés 226. cikkének megfelelően.

A kerethatározatok nem tartoznak az EK-Szerződés 249. cikkében említett eszközök közé, 
ahogyan azt a petíció benyújtója állítja. Azokat az EU-Szerződés VI. címe (34) bekezdésének 
b) pontja határozza meg. Az EU-Szerződés 41. cikke azonban kizárja különösen az EU-
Szerződés 226. cikkének VI. címre történő alkalmazását.  Más szóval a 226. cikk nem 
alkalmazható, amely lehetőséget biztosít a Bizottság számára, hogy a tagállam mulasztása 
esetén az ügyet a Bíróság elé utalja. Ez azt jelenti, hogy a kerethatározatok átültetését a 
Bíróság jogsértési eljárás alkalmazásával nem ellenőrzi. Következésképpen az Európai 
Bizottság nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy valamely tagállam ellen a 
Bíróságnál panaszt emeljen valamely kerethatározat átültetésének elmulasztása miatt.

Ez esetben a Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy a 2004/757/IB kerethatározat semmilyen 
körülmények között sem határoz meg egyforma szankciókat valamennyi tagállam számára, 
hanem valójában a közös normák felállítását célozza a jobb igazságügyi együttműködés 
érdekében. Ezért semmi sem akadályoz meg egy tagállamot abban, hogy túllépje a 
kerethatározatban előírtakat különösen a büntetések vonatkozásában. Ez a magyarázata annak, 
hogy a nemzeti bíróságok által kirótt büntetések lehetséges súlyossága nem áll 
ellentmondásban a fent említett kerethatározattal addig, amíg az ez utóbbi által meghatározott 
büntetés felső határának alsó küszöbértékét tiszteletben tartják.

A Bizottságot mindeddig nem tájékoztatták arról, hogy létezne bármilyen, a 2004/757/IB 
kerethatározat végrehajtására vonatkozó görög jogszabály. Mindazonáltal a petíció 
benyújtójának információi alapján úgy tűnik, hogy Görögország túllépte a kerethatározat által 
javasolt szankciók körét, ami jogában is áll, mivel a fenti magyarázat értelmében ez utóbbi 
kizárólag a büntetés felső határának legalsó küszöbértékét határozza meg (1/5/10 év 
szabadságvesztést).

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által közölt kiegészítő információkat, és azt a 
következtetést vonta le, hogy korábbi közleménye továbbra is teljes mértékben helytálló. 
Amennyiben a petíció benyújtójának érvelése azon az előfeltevésen alapul, hogy a 
„2004/757/IB kerethatározat az EK-Szerződés hatálya alá tartozik”, a Bizottság csak 
megismételni tudja, korábbi válaszát. A kerethatározatok lényegében az Európai Unióról 
szóló szerződésben ( a 34. cikk (2) bekezdésének b) pontjában) meghatározott eszközök. A 
petíció benyújtójának állításával ellentétben, miszerint ez az ügy a közösségi jog hatálya alá 
tartozik, a tényleges jogalap nem teszi lehetővé, hogy Görögország ellen eljárást indítsanak az 
EKSz. 226. vagy 288. cikke alapján. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával 
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kapcsolatban tett további megjegyzések így nem mérvadóak ebben az ügyben. 

Mindazonáltal, a teljesség érdekében, szem előtt kell tartani, hogy a Bíróság 2005. szeptember 
13-i ítéletének vonatkozásairól szóló közleményében a Bizottság felsorolta azokat a 
szövegeket, amelyeket az említett ítélet érint, és ezen a listán nem szerepel a 2004/757/IB 
kerethatározat.1 Ami az Európai Bíróságnak az EKSz. 288. cikkével kapcsolatos ítélkezési 
gyakorlatát illeti, amit a petíció benyújtója is idéz, az a közösségi jog – nem pedig az EUSz. 
szerinti jog – megsértéséért vállalandó felelőséggel foglalkozik. Ugyanez érvényes a 
Schengeni Megállapodás 19. cikkének állítólagos megsértése esetében is, amely 
megállapodást a Schengeni Egyezmény 71. cikke léptetett hatályba. A schengeni vívmányok 
részeként a 71. cikk jogalapja az EUSz. 34. cikke2.

Emellett annak érdekében, hogy részletesen kifejtse az EU jogában a büntetőjogi szankciók 
minimumára és maximumára vonatkozó elveket, a Bizottság emlékeztetni kíván a büntetőjogi 
szankciók közelítéséről, kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról szóló zöld könyvre3. 
Hangsúlyozni kívánja különösen azt, hogy a cél „a büntetési tétel alsó és felső határának 
megállapítása, hogy meghatározzák az alkalmazandó maximális szankció minimális szintjét”, 
és hogy „nincsenek minimális szankciókat előíró uniós jogi eszközök”.

Végezetül a Bizottság tájékoztatni kívánja a petíció benyújtóját, hogy a 2004/757/IB 
kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentést az elkövetkező hetekben nyújtják be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Azonban az új görög jogszabályt, amelyre a petíció benyújtója 
is utal, nem nyújtották be a Bizottsághoz. Görögország ezzel megsértette a kerethatározat 9. 
cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. Mindazonáltal ez a jogsértés nem biztosít 
jogalapot arra, hogy a jelenlegi Szerződések alapján eljárást indítsanak az Európai Bíróság 
előtt.

                                               
1 COM (2005) 583 végleges, melléklet
2 A Tanács 1999. május 20-i 1999/436/EK határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az 

Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó 
valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának meghatározásáról

3 COM (2004) 334 végleges.


