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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1292/2008 dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos į 
nacionalinės teisės nuostatas neįtraukė Tarybos pamatinio sprendimo 
2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų 
sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, 
nuostatų, kurią pateikė Graikijos pilietis Georgios Matagos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kaltina Graikijos valdžios institucijas aiškiai ignoravus Tarybos pamatinio 
sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties 
požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, nuostatas; minėtų institucijų 
bausmėms nustatyti naudojami kriterijai prieštarauja minėto pamatinio sprendimo sankcijas 
reglamentuojančioms nuostatoms, pagal kurias nustatoma, jog valstybės narės užtikrina, kad 
už nusikaltimus būtų baudžiama proporcingomis bausmėmis. Peticijos pateikėjas pabrėžia, 
kad Graikijos teisėjų taikomų bausmių laikas yra daug ilgesnis nei pamatiniame sprendime 
nurodytas laikas bei prieštarauja kai kuriems Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos straipsniams. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą įsikišti ir užtikrinti, kad atsakingos Graikijos valdžios institucijos laikytųsi ne tik 
pamatinio sprendimo nuostatų, bet ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1150/2007/EB dėl Specialiosios programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie 
juos“ kaip Bendrosios programos Pagrindinės teisės ir teisingumas dalies sukūrimo 2007–
2013 m. laikotarpiui nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Peticijos pateikėjas smerkia Graikijos teismų už prekybą narkotikais taikomų bausmių 
griežtumą, nes tai jo nuomone yra Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR nuostatų 
pažeidimas. Jis prašo Europos Parlamento pradėti pažeidimo procedūrą prieš Graikiją pagal 
EB sutarties 226 straipsnį.

Pamatiniai sprendimai netampa EB sutarties 249 straipsnyje nurodytų priemonių dalimi, kaip 
kad tvirtina peticijos pateikėjas. Jos yra apibrėžtos ES sutarties VI antraštinės dalies 34 
straipsnio 2 dalies b punkte. Tačiau pagal ES sutarties 41 straipsnį ES sutarties 226 straipsnis 
netaikomas VI antraštinei daliai. Kitaip sakant 226 straipsnis, kuriuo Komisijai leidžiama 
perduoti ieškinį Europos Teisingumo Teismui valstybės narės neveikimo atveju, nėra 
taikytinas. Tai reiškia, kad Europos Teisingumo Teismas negali kontroliuoti pamatinių 
sprendimų perkėlimo pradėdamas pažeidimo procedūrą. Todėl Europos Komisija neturi teisės 
Europos Teisingumo Teisme kelti ieškinį valstybei narei dėl pamatinio sprendimo 
neperkėlimo į nacionalinę teisę.

Dėl šios priežasties Komisija norėtų pabrėžti, kad jokiais būdais nereikėtų manyti, kad 
Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR apibrėžiamos visoms valstybėms narėms vienodos 
sankcijos; iš esmės jo tikslas yra nustatyti bendrus standartus siekiant užtikrinti geresnį teismų 
bendradarbiavimą. Tad nė pagal vieną nuostatą nedraudžiama valstybei narei nukrypti nuo 
pamatiniame sprendime nustatytų dalykų, kurie susiję su bausmėmis. Todėl nacionalinių 
teismų skirtų bausmių griežtumas neprieštarauja minėto pamatinio sprendimo nuostatoms, kol 
paisoma jame nustatyto mažiausio didžiausios bausmės dydžio.

Iki šiol Komisija nėra gavusi informacijos apie Graikijos teisės aktus, skirtus Pamatiniam 
sprendimui 2004/757/TVR įgyvendinti. Nepaisant to, remiantis peticijos pateikėjo nurodyta 
informacija, atrodo, kad Graikija nukrypsta nuo pamatiniame sprendime siūlomų sankcijų ir 
gali tai daryti, nes, kaip jau buvo paaiškinta, jame nustatyti tik mažiausi didžiausių bausmių 
dydžiai (1, 5 arba 10 metų įkalinimo bausmė)“.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo perduotą papildomą informaciją ir daro išvadą, kad 
jos ankstesnis raštas yra visiškai tinkamas nurodytam atvejui. Kadangi peticijos pateikėjo 
samprotavimai pagrįsti prielaida, kad „Pagrindų sprendimas 2004/757/TVR yra EB sutarties 
dalykas“, Komisija tegali pakartoti savo ankstesnį atsakymą. Iš tiesų pamatiniai sprendimai 
yra Europos Sąjungos sutartyje (34 straipsnio 2 dalies b punkte) apibrėžtos priemonės. 
Nepaisant peticijos pateikėjo tvirtinimo, kad tai yra EB teisės dalykas, remiantis tikruoju 
teisiniu pagrindu negalima imtis kokių nors veiksmų Graikijos atžvilgiu pagal EB sutarties 
226 arba 288 straipsnius. Tad papildomos pastabos dėl Europos Teisingumo Teismo praktikos 
nereikalingos.

Nepaisant to, reikėtų prisiminti, kad Komisija savo komunikate dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. 
Europos Teisingumo Teismo sprendimo prasmės pateikė tekstus, kuriems poveikį padarė 
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minėtas sprendimas, tarp kurių Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR1 nėra. Kalbant apie 
peticijos pateikėjo minimus Europos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su EB sutarties 
288 straipsniu, ji apima atsakomybę už EB, o ne ES teisės pažeidimą. Tas pats taikytina ir 
tariamam Šengeno susitarimo, įsigaliojusio pagal Šengeno konvencijos 71 straipsnį, 19 
straipsnio pažeidimui. 71 straipsnio, kuris yra Šengeno acquis dalis, teisinis pagrindas yra 
Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnis2. 

Be to, norėdama pateikti išsamų mažiausio didžiausios bausmės dydžio principo paaiškinimą 
atsižvelgiant į ES teisėje nustatytas baudžiamąsias sankcijas, Komisija norėtų priminti savo 
Žaliąją knygą dėl baudžiamųjų sankcijų suderinimo, abipusio pripažinimo ir vykdymo 
Europos Sąjungoje3. Joje visų pirma pabrėžiama, kad siekiama „nustatyti ribas, pagal kurias 
nustatomas taikytinas mažiausias didžiausios bausmės dydis“ ir kad „nė viename Europos 
Sąjungos dokumente mažiausios bausmės nėra nustatytos“.

Pagaliau Komisija norėtų peticijos pateikėją informuoti, kad per ateinančias savaites Europos 
Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita apie Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR 
įgyvendinimą. Tačiau nauji Graikijos teisės aktai, kuriuos mini peticijos pateikėjas, Komisijai 
nebuvo pateikti. Todėl Graikija neįvykdė įsipareigojimo pagal pamatinio sprendimo 9 
straipsnio 2 dalį. Nepaisant to, toks pažeidimas negali tapti pagrindu kelti bylą Europos 
Teisingumo Teisme pagal dabar galiojančias sutartis“.

                                               
1 COM(2005)583galutinis, priedas.
2 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/436/EB, nustatantis kiekvienos 
nuostatos arba sprendimo, sudarančių Šengeno acquis, teisinį pagrindą atsižvelgiant į 
atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas.
3 COM(2004)334 galutinis.


