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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1292/2009, którą złożył Georgios Matagos (Grecja), w sprawie 
niewłączania do prawa krajowego przez władze greckie ramowej decyzji 
Rady 2004/757/WSiSW ustanawiającej minimalne przepisy określające 
znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że władze greckie są winne poważnego zlekceważenia ramowej 
decyzji Rady 2004/757/WSiSW ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona 
przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, ponieważ kryteria 
stosowane przez nie przy określaniu kar są sprzeczne z przepisami powyższej decyzji 
ramowej w sprawie sankcji, które stanowią, że państwa członkowskie dbają o to, by sankcje 
karne były proporcjonalne do przestępstwa. Składający petycję podkreśla, że sankcje karne 
nakładane przez sędziów greckich są zbyt surowe w kontekście warunków określonych
w decyzji ramowej, stoją też w sprzeczności z kilkoma artykułami Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy. Dlatego składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapewnienia, by odpowiedzialne władze 
greckie przestrzegały przepisów nie tylko przedmiotowej decyzji ramowej, lecz także decyzji
nr 1150/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007–2013 
program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” jako część 
programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.
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Składający petycję krytykuje nakładanie przez greckie sądy surowych kar za handel 
narkotykami, co według niego jest sprzeczne z przepisami decyzji ramowej 
2004/757/WSiSW. Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie przeciwko Grecji 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie
z art. 226 traktatu WE.

Decyzje ramowe nie wchodzą w skład instrumentów, o których mowa w art. 249 traktatu WE, 
jak twierdzi składający petycję. Zostały one zdefiniowane w art. 34 ust. 2 lit. b) tytułu VI 
traktatu UE. Jednakże art. 41 traktatu UE wyłącza w szczególności zastosowanie art. 226 
traktatu UE do tytułu VI. Innymi słowy, art. 226, który umożliwia Komisji skierowanie 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w razie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, nie ma zastosowania. Oznacza to, że transpozycja decyzji ramowych nie 
podlega kontroli Trybunału Sprawiedliwości przez wszczęcie postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W rezultacie Komisja Europejska nie 
posiada kompetencji do zaskarżenia państwa członkowskiego p r z e d  Trybunałem 
Sprawiedliwości z powodu braku transpozycji decyzji ramowej.

W związku z powyższym Komisja chciałaby podkreślić fakt, iż decyzja ramowa 
2004/757/WSiSW w żadnym wypadku nie określa jednolitych sankcji dla wszystkich państw 
członkowskich, lecz w rzeczywistości ma na celu ustanowienie wspólnych standardów 
pozwalających na lepszą współpracę sądową. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, by 
państwo członkowskie wykroczyło poza przepisy decyzji ramowej, zwłaszcza jeżeli chodzi
o kary. Z tego względu możliwa surowość kar orzekanych przez sądy krajowe nie jest 
sprzeczna ze wspomnianą decyzją ramową, o ile przestrzegane są ustalone w niej minimalne 
progi maksymalnych kar.

Jak dotąd Komisja nie otrzymała żadnych informacji o grackich przepisach wdrażających 
decyzję ramową 2004/757/WSiSW. Niemniej jednak na podstawie informacji uzyskanych od 
składającego petycję wydaje się, że Grecja wykracza poza zakres sankcji przewidzianych 
decyzją ramową i ma do tego prawo, gdyż, jak wyjaśniono powyżej, decyzja ustanawia 
jedynie minimalne progi maksymalnych kar (1 rok/5 lat/10 lat pozbawienia wolności).

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Komisja zbadała dodatkowe informacje przesłane przez składającego petycję i stwierdza, że 
jej poprzedni komunikat pozostaje w pełni trafny. W odniesieniu do rozumowania 
składającego petycję opartego na założeniu, że „decyzja ramowa 2004/757/WSiSW jest 
kwestią wchodzącą w zakres traktatu WE” Komisja może tylko ponownie przytoczyć swoją 
poprzednią odpowiedź. Tak naprawdę decyzje ramowe to instrumenty zdefiniowane
w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 34 ust. 2 lit. b)). Mimo stwierdzenia przez składającego 
petycję, że jest to zagadnienie prawa WE, rzeczywista podstawa prawna uniemożliwia 
podjęcie jakichkolwiek działań przeciwko Grecji w oparciu o art. 226 TWE lub art. 288 TWE. 
Dalsze uwagi dotyczące prawa precedensowego ETS są zatem nieistotne. 

Tym niemniej oficjalnie należy pamiętać, że w swoim komunikacie w sprawie skutków 
wyroku Trybunału z dnia 13 września 2005 r. Komisja wymieniła teksty objęte tymże 
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wyrokiem. Nie znalazła się wśród nich decyzja ramowa 2004/757/WSiSW1. Jeżeli chodzi
o prawo precedensowe ETS dotyczące art. 288 TWE i przywoływane przez składającego 
petycję, to dotyczy ono odpowiedzialności za naruszenie prawa WE, a nie prawa UE. To 
samo odnosi się do domniemanego naruszenia art. 19 układu z Schengen, który został 
wprowadzony w życie art. 71 konwencji z Schengen. Podstawą prawną art. 71, jako części 
dorobku Schengen, jest art. 34 TUE2.

Ponadto, aby szeroko wyjaśnić dotyczącą sankcji karnych zasadę minimum-maksimum
w prawie UE, Komisja pragnie przypomnieć o swojej Zielonej księdze w sprawie zbliżenia, 
wzajemnego uznawania i wykonywania sankcji karnych w Unii Europejskiej3.
W szczególności podkreśla się w niej fakt, że celem jest „ustanowienie zakresów określania 
minimalnego wymiaru mającej zostać nałożonej kary maksymalnej”, oraz że „nie istnieją 
instrumenty unijne określające kary minimalne”.

Na koniec Komisja pragnie poinformować składającego petycję, że w najbliższych 
tygodniach Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zostanie przedłożone sprawozdanie
w sprawie wykonania decyzji ramowej 2004/757/WSiSW. Jednak nowe greckie 
ustawodawstwo, do którego odnosi się składający petycję, nie zostało przekazane Komisji. 
Grecja naruszyła tym samym obowiązek wynikający z art. 9 ust. 2 decyzji ramowej. Tym 
niemiej na mocy obowiązujących traktatów naruszenie takie nie może stanowić podstawy dla 
podjęcia działań przed ETS.

                                               
1 COM(2005) 583 wersja ostateczna, załącznik.
2 1999/436/WE: decyzja Rady z dnia 20 maja 1999 r. określająca, zgodnie ze 
stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu 
o Unii Europejskiej, podstawę prawną dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących 
dorobek Schengen.
3 COM(2004) 334 wersja ostateczna.


