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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1292/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios 
Matagos, par Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI, ar ko paredz obligātus 
noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu 
nelikumīgas tirdzniecības jomā, neieviešanu valsts tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķijas tiesu iestādes vainojamas klajā Padomes 
Pamatlēmuma 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību 
pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā, neievērošanā, jo 
kritēriji, kas tiek piemēroti, nosakot sodus, ir pretrunā iepriekš minētā pamatlēmuma 
noteikumiem par sodiem, kuros noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina samērīgi sodi. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Grieķijas tiesnešu piemērotie kriminālsodi ievērojami 
pārsniedz pamatlēmumā noteiktos termiņus un ir pretrunā vairākiem Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantiem. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties un nodrošināt, lai atbildīgās Grieķijas iestādes ne tikai pildītu saistības 
saskaņā ar iepriekš minētā pamatlēmuma noteikumiem, bet arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes lēmumu Nr. 1150/2007/EK, ar ko laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam 
kā daļu no vispārējās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” izveido īpašu programmu 
„Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par sodu smagumu, kurus Grieķijas tiesas piespriež par 
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narkotiku tirdzniecību, jo sa s k a ņ ā  ar viņa teikto tādējādi tiek pārkāpts 
Pamatlēmums 2004/757TI. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu sākt pārkāpuma procedūru pret 
Grieķiju saskaņā ar EK līguma 226. pantu.

Pamatlēmums nepieder pie EK līguma 249. pantā minētajiem instrumentiem, kā apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs. Tie ir noteikti ES līguma VI sadaļas 34. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā. Tomēr ES līguma 41. pants tieši neparedz ES līguma 226. panta piemērošanu 
VI sadaļai. Citiem vārdiem sakot, 226. pants, kurš ļauj Komisijai iesniegt lietu Eiropas 
Kopienu Tiesā gadījumā, ja dalībvalsts šo pantu neievēro, nav piemērojams. Tas nozīmē, ka 
pamatlēmumu transponēšanu neuzrauga Eiropas Kopienu Tiesa, izmantojot pārkāpuma 
procedūru. Tādēļ ierosināt lietu pret dalībvalsti Eiropas Kopienu Tiesā tāpēc, ka tā nav 
transponējusi pamatlēmumu, nav Eiropas Komisijas kompetencē.

Šajā gadījumā Komisija vēlas uzsvērt to, ka Pamatlēmums 2004/757/TI nekādā gadījumā 
nenosaka vienotas sankcijas visām dalībvalstīm, bet gan patiesībā cenšas noteikt kopējus 
standartus, kas uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību. Tāpēc nekas neliedz dalībvalstīm piemērot 
stingrākas sankcijas, nekā pamatlēmumā noteikts, it īpaši attiecībā uz sodiem.  Tieši tāpēc 
valstu tiesu piespriesto sodu iespējamais smagums nav pretrunā iepriekš minētajam 
pamatlēmumam ar nosacījumu, ka tiek ievērota pamatlēmumā noteiktā maksimālā soda 
minimālā robeža.

Komisija līdz šim nav informēta, ka kādā Grieķijas tiesību aktā būtu transponēts 
Pamatlēmums 2004/757/TI. Tomēr, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, Grieķija acīmredzot piemēro stingrākas sankcijas, nekā ierosināts pamatlēmumā, 
un tā ir tiesīga to darīt, jo, kā paskaidrots iepriekš, pamatlēmumā ir noteiktas tikai maksimālo 
sodu minimālās robežas (1/5/10 gada/-u cietumsods).”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja iesūtīto papildu informāciju un secina, ka tās 
iepriekšējais ziņojums vēl joprojām ir pilnībā atbilstošs. Ciktāl lūgumraksta iesniedzēja 
spriedums ir balstīts pieņēmumā, ka „Pamatlēmums 2004/757/TI attiecas uz EK līgumu”, 
Komisija var tikai atkārtot savu iepriekš sniegto atbildi. Pamatlēmumi ir Līguma par Eiropas 
Savienību noteikti instrumenti (34. panta 2. punkta b) apakšpunkts). Neskatoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka šis jautājums attiecas uz EK tiesību aktiem, 
faktiskais tiesiskais pamatojums kavē jebkādu pret Grieķiju vērstu darbību, balstoties uz EK 
līguma 226. vai 288. pantu. Papildu komentāri par Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi 
tādējādi ir lieki.

Tomēr zināšanai jāatzīmē, ka Komisija savā ziņojumā par Tiesas 2005. gada 13. septembra 
lēmuma sekām uzskaitīja tekstus, ko iepriekš minētais lēmums ietekmē. Šajā sarakstā nav 
iekļauts Pamatlēmums 2004/757/TI1. Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto un ar EK 
līguma 288. pantu saistīto Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi jāatzīmē, ka tā attiecas uz
atbildību par EK, nevis ES tiesību aktu pārkāpumu. Tas attiecas arī uz iespējamo Šengenas 
nolīguma 19. panta pārkāpumu, kas īstenots ar Šengenas konvencijas 71. pantu. 71. panta kā 

                                               
1 COM (2005) 583 galīgā redakcija, pielikums.
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Šengenas acquis daļas tiesiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienību 34. pants1.

Turklāt plaša skaidrojuma sniegšanai par minimālā maksimuma principu attiecībā uz ES 
tiesību aktos noteiktajām kriminālsankcijām Komisija vēlētos atgādināt par Zaļo grāmatu par 
kriminālsankciju tuvināšanu, savstarpēju atzīšanu un izpildi Eiropas Savienībā2. Komisija jo 
īpaši uzsver faktu, ka Zaļās grāmatas mērķis ir „ieviest robežas minimālā piemērojamā 
maksimālā soda līmeņa noteikšanai” un ka „nepastāv Savienības līmeņa instrumenti, kas 
noteiktu minimālo sodu apmērus”.

Visbeidzot, Komisija vēlētos informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka turpmāko nedēļu laikā 
Eiropas Parlamentā un Padomē iesniegs ziņojumu par Pamatlēmuma 2004/757/TI īstenošanu. 
Jaunie Grieķijas tiesību akti, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzēji, vēl nav nodoti 
Komisijas rīcībā. Tādējādi Grieķija ir pārkāpusi savas saistības, kas izriet no pamatlēmuma 
9. panta 2. punkta. Tomēr saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem šāds pārkāpums nevar radīt 
pamatu tiesvedībai Eiropas Kopienu tiesā.”

                                               
1 1999/436/EK: Padomes 1999. gada 20. maija Lēmums, ar ko atbilstīgi Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem noteikumiem 
rada tiesisko pamatu visiem noteikumiem un lēmumiem, kuri veido Šengenas acquis
2 COM (2004) 334 galīgā redakcija.


