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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1292/2008, ingediend door Georgios Matagos (Griekse 
nationaliteit), over het feit dat de Griekse autoriteiten Kaderbesluit 
2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van 
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare 
feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel niet hebben doorgevoerd in de nationale wetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de Griekse justitiële autoriteiten blijk geven van een grove minachting 
voor Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van 
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 
betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, aangezien de criteria die zij 
hanteren bij het vaststellen van de strafmaat in strijd zijn met de bepalingen in bovengenoemd 
kaderbesluit over sancties, waarin staat dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat de sancties 
evenredig zijn met de overtreding. Indiener benadrukt dat de door de Griekse rechters 
opgelegde sancties veel zwaarder zijn dan de maximumstraffen die het kaderbesluit aangeeft 
en dat zij bovendien in strijd zijn met een aantal artikelen in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Indiener verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de 
verantwoordelijke Griekse autoriteiten niet alleen de bepalingen in het kaderbesluit naleven, 
maar ook de bepalingen in Besluit nr. 1150/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van het specifieke programma "Drugspreventie en -voorlichting" voor de 
periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie".

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Indiener hekelt de zwaarte van de door de Griekse rechtbanken opgelegde sancties met 
betrekking tot drugshandel. Volgens hem zijn de sancties in strijd met de bepalingen van 
Kaderbesluit 2004/757/JBZ. Hij vraagt het Europees Parlement overeenkomstig artikel 226 
van het EG-Verdrag een inbreukprocedure tegen Griekenland op te starten.

Kaderbesluiten maken geen deel uit van de in artikel 249 van het EG-Verdrag bedoelde 
wetgevingsinstrumenten, zoals indiener beweert. Ze zijn vastgesteld in artikel 34, lid 2, onder 
b), van Titel VI van het EU-Verdrag. Artikel 41 van het EU-Verdrag sluit in het bijzonder de 
toepassing van artikel 226 van het EG-Verdrag op Titel VI uit. Met andere woorden is artikel 
226, dat de Commissie in de mogelijkheid stelt een zaak door te verwijzen naar het Hof van 
Justitie in geval van verzuim van een lidstaat, niet van toepassing. Dit betekent dat het Hof 
van Justitie niet kan toezien op de omzetting van kaderbesluiten door middel van 
inbreukprocedures. Bijgevolg is de Europese Commissie niet bevoegd om een lidstaat voor 
het Hof van Justitie te brengen omwille van het niet omzetten van een kaderbesluit.

Gelet hierop, wil de Commissie benadrukken dat Kaderbesluit 2004/757/JBZ in geen geval 
uniforme sancties voor alle lidstaten vaststelt, maar tot doel heeft gemeenschappelijke normen 
voor een betere justitiële samenwerking vast te leggen. Bijgevolg weerhoudt niets een lidstaat 
ervan om, ten aanzien van sancties in het bijzonder, verder te gaan dan wat het kaderbesluit 
voorschrijft. Zolang de in het kaderbesluit vastgestelde ondergrens voor maximumstraffen 
wordt geëerbiedigd, is de mogelijke zwaarte van de door de nationale rechtbanken 
uitgesproken sancties niet in strijd met bovengenoemd kaderbesluit. 

De Commissie heeft tot dusver geen weet van de tenuitvoerlegging van Kaderbesluit 
2004/757/JBZ in de Griekse wetgeving. Niettemin blijkt uit de informatie van indiener dat 
Griekenland in zijn straffen verder gaat dan wat in het kaderbesluit wordt voorgesteld. Dit is 
niet in strijd met de communautaire regelgeving, omdat, zoals hierboven is uiteengezet, in het 
kaderbesluit enkel de ondergrens voor maximumstraffen is vastgesteld (1/5/10 jaar 
gevangenisstraf).

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

De Commissie heeft de door indiener verstrekte aanvullende informatie bestudeerd en is tot 
de conclusie gekomen dat haar voorgaande mededeling onverminderd van kracht blijft. Daar 
waar indiener aanvoert dat "het Kaderbesluit 2004/757/JHA valt onder het EG-Verdrag", kan 
de Commissie slechts haar eerdere antwoord herhalen. Bij kaderbesluiten gaat het om 
instrumenten die zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 34, lid 
2, onder b). Hoewel indiener beweert dat het besluit onder het EG-verdrag valt, biedt de 
werkelijke rechtsgrondslag geen enkele mogelijkheid om in actie te komen tegen Griekenland 
op grond van artikel 226 dan wel artikel 288 van het EG-verdrag. Verdere verwijzingen naar 
de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn derhalve irrelevant. 
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Volledigheidshalve zij er evenwel op gewezen dat de Commissie in haar mededeling over de 
gevolgen van het arrest van het Hof van 13 september 2005 een overzicht heeft verstrekt van 
de teksten waarop voornoemd arrest betrekking heeft; hierin was Kaderbesluit 2004/757/JHA 
niet opgenomen1. Wat betreft de jurisprudentie van het Hof betreffende artikel 288 van het 
EG-verdrag, zoals door indiener aangehaald: deze heeft betrekking op de aansprakelijkheid in 
geval van schending van EG-recht (en niet EU-recht). Hetzelfde geldt voor de vermeende 
schending van artikel 19 van het Schengenakkoord, dat in werking is gesteld middels artikel 
71 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. De rechtsgrondslag van artikel 71 als onderdeel 
van het Schengenacquis is artikel 34 van het VEU2.

Verder verwijst de Commissie voor een uitvoerige toelichting op het 
minimum-/maximumprincipe bij strafrechtelijke sancties in het EU-recht naar haar 
Groenboek over de onderlinge aanpassing, wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
strafrechtelijke sancties in de Europese Unie3. Hierin gaat het met name om "de invoering van 
marges om het minimumniveau van de toepasselijke maximumstraf vast te stellen", en wordt 
gesteld dat "geen enkel instrument van de Unie de mogelijkheid biedt minimumstraffen vast 
te stellen".

Tot slot wil de Commissie indiener erop wijzen dat er de komende weken een verslag over de 
tenuitvoerlegging van Kaderbesluit 2004/757/JHA zal worden ingediend bij het Europees 
Parlement en de Raad. De nieuwe Griekse wetgeving, waarnaar indiener verwijst, is de 
Commissie echter niet ter beschikking gesteld. Griekenland heeft daarmee artikel 9, lid 2 van 
het kaderbesluit overtreden. Op grond van de huidige verdragen biedt een dergelijke 
schending echter geen basis voor juridische stappen bij het HvJ.

                                               
1 COM(2005) 583 definitief, bijlage.
2 1999/436/EG: Besluit van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in 
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de 
rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen
3 COM(2004) 334 definitief.


