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Η χρυσή τοµή που επιχειρήθηκε µε την έκθεση του ευρωβουλευτή Ιωάννη Κουκιάδη, 

στο ευαίσθητο και άκρως αµφιλεγόµενο θέµα για την αρµοδιότητα της ΕΕ να συνοδεύει τις 
παραβιάσεις κοινοτικού δικαίου µε ποινικές κυρώσεις, έγινε αποδεκτή σχεδόν οµόφωνα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την πρόταση αποδέχθηκε πλήρως εξ' ονόµατος της Επιτροπής και ο 
Επίτροπος Bolkenstein που ανέλαβε να την υπερασπίσει και στην επικείµενη ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη. 
 

Πολλές φορές στο παρελθόν προτάθηκε από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η ενίσχυση της αποτελεσµατικής αποδοχής των κοινοτικών διατάξεων µε ποινικές 
κυρώσεις, όπως σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ρύπανσης, προστασία υγείας και 
γενικά ελέγχου ζωοτροφών και τροφίµων, προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας, διασφάλισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι αµφισηµίες των 
Ευρωπαϊκών Συνθηκών και η σύγχυση ως προς τις συγκεκριµένες επιδιώξεις δεν επέτρεψαν µια 
θετική ανταπόκριση στις προτάσεις αυτές. 
 

Ο Ι. Κουκιάδης κατά την παρουσίαση της έκθεσης στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τόνισε ότι η άµεση πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων από την ΕΕ στην παρούσα 
φάση είναι αδύνατη, αλλά και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί η ποινική δικαιοσύνη 
εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του εθνικού νοµικού πολιτισµού, η δε ποινική 
κύρωση συνδέεται µε τον περιορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων που προϋποθέτει µια πλήρως 
συνταγµατικά οργανωµένη πολιτεία και όχι µια ατελή έννοµη τάξη µε έκδηλα τα στοιχεία του 
δηµοκρατικού ελλείµµατος.  
 

Επίσης συνεχίζοντας υποστήριξε ότι ο µόνος τρόπος για να ενισχύσουµε το σεβασµό των 
διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, είναι η επιβολή 
υποχρέωσης από την ΕΕ στα κράτη µέλη να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Η δυνατότητα αυτή, η λεγόµενη µεικτή µέθοδος, βρίσκει ερείσµατα στις Συνθήκες 
και κυρίως στις διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση νοµοφροσύνης των κρατών µελών, 
που θεµελιώνει την υποχρέωση των κρατών και για αποτελεσµατικές ποινικές κυρώσεις. 
 

Αναφερόµενος ο Επίτροπος  στην έκθεση Κουκιάδη ανέφερε ότι αποτελεί ένα πολύτιµο 
κείµενο εργασίας πάνω στο ευαίσθητο θέµα των σχέσεων µεταξύ ποινικών κυρώσεων και 
κοινοτικού δικαίου. Υπογράµµισε δε ότι η εισήγηση του κ. Κουκιάδη θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
το πρώτο θεσµικό έγγραφο που εξετάζει το όλο θέµα µε πλήρη και διεξοδικό τρόπο σε µια 
προβληµατική που δεν είναι καινούργια και υποσχέθηκε ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν να συνδυάσει τις προτάσεις Κουκιάδη µε την κοινοτικοποίηση του 6ου τίτλου της 



Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις. 
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