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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1292/2008, adresată de Georgios Matagos, de cetăţenie greacă, 
privind netranspunerea de către autorităţile elene în legislaţia naţională a 
Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor minime 
privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în 
domeniul traficului ilicit de droguri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul atrage atenţia asupra faptului că autorităţile elene se fac vinovate de o gravă 
încălcare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului privind elementele constitutive ale 
infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, prin faptul că 
criteriile pe care acestea le utilizează în stabilirea pedepselor sunt în contradicţie cu 
dispoziţiile privind sancţiunile prevăzute în decizia-cadru menţionată anterior, în care se 
menţionează că statele membre garantează că sancţiunile penale sunt proporţionale cu 
infracţiunea. Petiţionarul subliniază că sancţiunile penale aplicate de către judecătorii eleni 
depăşesc cu mult termenele stabilite în decizia-cadru şi că, în plus, acestea sunt în contradicţie 
cu o serie de articole din Convenţia Consiliului Europei pentru apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor fundamentale. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină şi să se asigure că autorităţile elene responsabile vor respecta atât dispoziţiile 
deciziei-cadru, cât şi dispoziţiile Deciziei nr. 1150/2007/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Prevenirea şi 
informarea cu privire la consumul de stupefiante” în cadrul programului general „Drepturile 
fundamentale şi justiţia”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Petiţionarul denunţă severitatea pedepselor aplicate de curţile din Grecia pentru traficul ilicit 
de droguri care, potrivit petiţionarului, încalcă dispoziţiile Deciziei-cadru 2004/757/JAI. 
Acesta solicită Parlamentului European să deschidă o procedură privind neîndeplinirea 
obligaţiilor de către Grecia în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE.

Deciziile-cadru nu fac parte din instrumentele legislative menţionate la articolul 249 din 
Tratatul CE, aşa cum susţine petiţionarul. Acestea sunt definite la titlul VI articolul 34 
alineatul (2) litera (b) din Tratatul UE. Totuşi, articolul 41 din Tratatul UE exclude, în special, 
aplicarea articolului 226 din Tratatul UE la titlul VI. Cu alte cuvinte, articolul 226, care 
permite Comisiei să sesizeze Curtea de Justiţie în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către un 
stat membru, nu este aplicabil. Aceasta înseamnă că transpunerea deciziei-cadru nu este 
supusă controlului Curţii de Justiţie prin intermediul procedurii privind neîndeplinirea 
obligaţiilor. Prin urmare, Comisia Europeană nu are competenţa de a chema un stat membru 
în faţa Curţii de Justiţie pentru netranspunerea unei decizii-cadru.

În aceste condiţii, Comisia doreşte să sublinieze faptul că Decizia-cadru 2004/757/JAI nu 
defineşte, în nici un caz, sancţiuni uniforme pentru toate statele membre, ci, de fapt, urmăreşte 
să stabilească standarde comune care să permită o mai bună cooperare judiciară. Astfel, nimic 
nu împiedică un stat membru să impună dispoziţii mai severe decât cele ale deciziei-cadru, 
mai ales în privinţa pedepselor. De aceea posibila severitate a pedepselor stabilite de curţile 
naţionale nu este în contradicţie cu decizia-cadru menţionată anterior, în măsura în care sunt 
respectate termenele minime ale pedepselor maxime stabilite în acest sens de respectiva 
decizie.

Comisia nu a fost informată încă de existenţa unui text care transpune în legislaţia elenă 
Decizia-cadru 2004/757/JAI. Totuşi, pe baza informaţiilor petiţionarului, Grecia pare să 
impună sancţiuni mai severe decât cele propuse în decizia-cadru şi are dreptul să facă acest 
lucru întrucât, aşa cum se explică mai sus, aceasta din urmă nu stabileşte decât termenele 
minime ale pedepselor maxime (1/5/10 ani de închisoare).

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Comisia a examinat informaţiile suplimentare trimise de petiţionar şi concluzionează că 
comunicarea sa anterioară rămâne de deplin relevantă. În măsura în care raţionamentul 
petiţionarului se bazează pe ipoteza că „Decizia-cadru 2004/757/JAI face obiectul Tratatului 
CE”, Comisia nu poate decât să-şi reitereze răspunsul anterior. De fapt, deciziile-cadru 
reprezintă instrumente definite de Tratatul privind Uniunea Europeană [articolul 34 alineatul 
(2) litera b]. În pofida faptului că petiţionarul susţine că această chestiune face obiectul
legislaţiei comunitare, baza juridică actuală îngreunează orice acţiune împotriva Greciei pe 
baza articolului 226 TCE sau a articolului 288 TCE. Prin urmare, sunt irelevante comentariile 
suplimentare privind jurisprudenţa CEJ. 

Totuşi, cu titlu de referinţă, trebuie reţinut că, în cadrul comunicării sale privind consecinţele 
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hotărârii Curţii din 13 septembrie 2005, Comisia a menţionat textele afectate de hotărârea 
menţionată anterior, dar Decizia-cadru 2004/757/JAI nu face parte dintre acestea1. În ceea ce 
priveşte jurisprudenţa CEJ referitoare la articolul 288 TCE şi citată de petiţionar, aceasta 
tratează răspunderea pentru încălcarea legislaţiei CE - şi nu a legislaţiei UE. Acelaşi principiu
se aplică pentru presupusa încălcare a articolului 19 din Acordul Schengen, care a fost pus în 
aplicare prin articolul 71 al Convenţiei Schengen. Baza legală a articolului 71 ca parte a 
acquis-ului Schengen este reprezentată de articolul 34 TUE2. 

Mai mult, pentru a oferi o explicaţie cuprinzătoare a principiului privind sancţiunile penale 
minime-maxime în cadrul legislaţiei comunitare, Comisia ar dori să facă trimitere la cartea sa 
verde privind aproximarea, recunoaşterea şi aplicarea reciprocă a sancţiunilor penale în cadrul 
Uniunii Europene3. Aceasta subliniază în special faptul că scopul este „stabilirea limitelor 
pentru a determina nivelul minim al sancţiunii maxime care urmează a fi aplicată” şi faptul că 
„nu există instrumente ale Uniunii care prevăd sancţiunile minime”.

În final, Comisia ar dori să-l informeze pe petiţionar că un raport privind punerea în aplicare a 
Deciziei-cadru 2004/757/JAI va fi prezentat Parlamentul şi Consiliul European în următoarele 
săptămâni. Dar noua legislaţie elenă, la care se referă petiţionarul, nu a fost transmisă
Comisiei. Astfel, Grecia şi-a încălcat obligaţia derivată din articolul 9 alineatul (2) al deciziei-
cadru. Totuşi, o astfel de încălcare nu poate constitui un motiv pentru iniţierea unei acţiuni
înaintea CEJ în temeiul tratatelor actuale. 

                                               
1 COM(2005)583 final, anexă.
2 1999/436/CE: Decizia Consiliului din 20 mai 1999 care determină, în conformitate cu 
dispoziţiile relevante ale Tratatului de instituire al Comunităţii Europene şi ale Tratatului 
privind Uniunea Europeană, baza legală pentru fiecare dintre dispoziţiile sau deciziile care 
constituie acquis-ul Schengen.
3 COM(2004) 334 final.


