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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1292/2008, imressqa minn Georgios Matagos, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Griegi li jimplimentaw fil-liġi 
nazzjonali d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/JHA li tistabblixxi 
dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta’ atti kriminali u l-
pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu tad-droga

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-awtoritajiet Griegi huma ħatja ta’ nuqqas kbir ta’ rispett lejn id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/JHA li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-
elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi, fis-
sens li l-kriterji li jintużaw biex jiddeterminaw pieni huma kontra d-dispożizzjonijiet tad-
deċiżjoni qafas imsemmija hawn fuq dwar is-sanzjonijiet, li jistipulaw li l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-pieni kriminali huma proporzjonati mal-offiża. Il-petizzjonant 
jenfasizza li l-pieni kriminali applikati mill-imħallfin Griegi huma ħafna aktar eċċessivi mit-
termini stipulati fid-deċiżjoni qafas u li huma wkoll kontra għadd ta’ artikoli tal-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. 
Il-petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni biex jiżgura li l-
awtoritajiet Griegi responsabbli jikkonformaw mhux biss mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 
qafas, iżda anke mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Nru 1150/2007/KE tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-programm speċifiku 
Prevenzjoni u informazzjoni dwar id-droga bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet 
Fundamentali u Ġustizzja.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta' Mejju 2009.

Il-petizzjonant jikkundanna l-gravità tal-pieni imposti mill-qrati Griegi f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-ittraffikar tad-droga li, skont hu, qed tikser id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 
Qafas 2004/757/JAI. Huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex joħroġ proċedura ta' ksur 
kontra l-Greċja bi qbil mal-Artikolu 226 tat-Trattat KE.

Id-deċiżjonijiet qafas ma jiffurmawx parti mill-istrumenti msemmija fl-Artikolu 249 tat-
Trattat KE, kif qed jiddikjara l-petizzjonant. Huma definiti fl-Artikolu 34(2b) tat-Titolu VI 
tat-Trattat UE. Madankollu, l-Artikolu 41 tat-Trattat UE jeskludi b'mod partikulari l-
applikazzjoni tal-Artikolu 226 tat-Trattat UE għat-Titolu VI.  Fi kliem ieħor, l-Artikolu 226, li 
jippermetti li l-Kummissjoni tirreferi każ lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ ta' nuqqas ta' Stat 
Membru, mhuwiex applikabbli. Dan ifisser li t-traspożizzjoni tad-deċiżjonijiet qafas mhix 
suġġetta għall-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' proċedura ta' ksur. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni Ewropew m'għandha l-ebda kompetenza biex ittella' Stat 
Membru quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja minħabba nuqqas ta' traspożizzjoni ta' deċiżjoni qafas.

Peress li dan hu l-każ, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza l-fatt li d-Deċiżjoni Qafas 
2004/757/JAI taħt l-ebda ċirkustanza ma tiddefinixxi sanzjonijiet uniformi għall-Istati 
Membri kollha, imma fir-realtà hi mmirata biex tistabbilixxi standards komuni biex ikun 
hemm koperazzjoni ġudizzjarja aħjar. Għaldaqstant, m'hemm xejn li jwaqqaf Stat Membru 
milli jmur lil hinn minn dak li tippreskrivi d-deċiżjoni qafas, b'mod partikulari, f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' pieni. Hu għalhekk li l-gravità possibbli tal-pieni li jingħataw mill-qrati 
nazzjonali mhijiex qed tikkontradixxi d-deċiżjoni qafas imsemmija qabel, sakemm il-limiti 
minimi tal-piena massima stabbilita minn din tal-aħħar jiġu rispettati.

Il-Kummissjoni s'issa għadha ma ġietx informata dwar xi leġiżlazzjoni Griega biex tiġi 
implimentata d-Deċiżjoni Qafas 2004/757/JAI. Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni tal-
petizzjonant, jidher li l-Greċja tmur lil hinn mill-firxa ta' sanzjonijiet proposti mid-deċiżjoni 
qafas u hi intitolata li tagħmel dan peress li, kif ġa spjegat hawn fuq, din tal-aħħar tistipula 
biss il-limitu minimu ta' pieni massimi (sena/5 snin/10 snin ta' ħabs).

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni addizzjonali li ntbagħtet mill-petizzjonant u 
tikkonkludi li l-komunikazzjoni preċedenti tagħha għadha kompletament relevanti. Sakemm
ir-raġunament tal-petizzjonant jibqa’ bbażat fuq is-suppożizzjoni li “id-Deċiżjoni ta’ Qafas 
2004/757/JHA hija kwistjoni tat-Trattat KE”, il-Kummissjoni tista’ biss tirrepeti r-risposta 
preċedenti tagħha. Fil-fatt id-Deċiżjonijiet ta’ Qafas huma strumenti definiti mit-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea (Artikolu 34§2.b). Għalkemm il-petizzjonant isostni li din hija kwistjoni 
tal-liġi tal-Komunità, il-bażi legali attwali ma tħallix li tittieħed azzjoni kontra l-Greċja fuq il-
bażi tal-Artikolu 226 TKE jew l-Artikolu 288 TKE. Għalhekk kummenti ulterjuri dwar il-
każistika tal-ECJ huma irrelevanti. 

Madankollu, għal skopijiet ta’ informazzjoni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li fil-
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komunikazzjoni tagħha dwar l-implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti tat-13 ta’ Settembru 
2005, il-Kummissjoni elenkat it-testi affettwati mis-sentenza msemmija qabel, u nsibu li d-
Deċiżjoni ta’ Qafas 2004/757/JHA mhix f’din il-lista1. Fir-rigward tal-każistika tal-ECJ 
relatata mal-Artikolu 288 TKE u kkwotata mill-petizzjonant, din tittratta r-responsabilità 
għall-ksur tal-liġi tal-Komunità u mhux dik tal-UE. L-istess japplika għall-allegat ksur tal-
Artikolu 19 tal-Ftehima ta’ Schengen, li daħlet fis-seħħ permezz tal-Artikolu 71 tal-
Konvenzjoni Schengen. Il-bażi legali tal-Artikolu 71 bħala parti mill-acquis ta’ Schengen, hija 
l-Artikolu 34 TUE2.

Barra dan, għal spjegazzjoni estensiva tal-prinċipju minimu massimu rigward is-sanzjonijiet 
kriminali fil-liġi tal-UE, il-Kummissjoni tagħmel referenza għall-Green Paper dwar l-
approssimazzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku u l-infurzar tas-sanzjonijiet kriminali fl-Unjoni 
Ewropea3. Hija tenfasizza b’mod partikolari l-fatt li l-għan huwa l-istabbiliment ta’ limiti 
sabiex jiddeterminaw il-livelli minimi tal-piena massima li għandha tiġi applikata, u li 
m’hemm l-ebda strument tal-Unjoni Ewropea li jistabbilixxi l-pieni minimi.

Finalment, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-petizzjonant li se jiġi sottomess rapport dwar 
l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Qafas 2004/757/JHA lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fil-ġimgħat li ġejjin. Iżda l-leġiżlazzjoni l-Griega l-ġdida, li qed jirreferi għaliha l-
petizzjonant, ma ġietx ipprovduta lill-Kummissjoni. Il-Greċja għalhekk kisret l-obbligi tagħha 
li jinsabu fl-Artikolu 9, paragrafu 2 tad-Deċiżjoni ta’ Qafas. Madankollu tali ksur ma jistax 
jikkostittwixxi bażi għal azzjoni quddiem l-ECJ skont it-Trattati attwali.

                                               
1 COM(2005)583finali, anness.
2 1999/436/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1999 li tiddetermina, 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet relevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u 
t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-bażi legali għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet jew 
deċiżjonijiet li jikkostitwixxu l-acquis ta’ Schengen.
3 COM(2004)334 finali


