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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικότερα η εγκληµατικότητα που θίγει τα
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, η Επιτροπή πρότεινε τη δηµιουργία µιας
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής που θα είναι υπεύθυνη για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του κατακερµατισµού
του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου στον τοµέα αυτό. 1.
Αντικείµενο της Πράσινης Βίβλου
Ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει αναθεώρηση της συνθήκης ΕΚ. Οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων που συνήλθαν στη Νίκαια τον ∆εκέµβριο του 2000 δεν έδωσαν συνέχεια στη
σχετική πρόταση, λόγω έλλειψης χρόνου και ενδελεχούς µελέτης του θέµατος. Για το λόγο
αυτό, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της (2001-2003) για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων2, η Επιτροπή διοργάνωσε στη διάρκεια του έτους 2002 µία
ευρεία συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά µε το θέµα αυτό.
Η Πράσινη Βίβλος για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας
και τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής3, που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό στις 11
∆εκεµβρίου 2001, είχε για την Επιτροπή δύο στόχους: να διασαφηνίσει την άποψή της,
παρουσιάζοντας ορισµένες εναλλακτικές δυνατότητες και να εκφράσει την προτίµησή της για
την εφαρµογή της αρχικής πρότασης· να διευρύνει τον διάλογο µε τη συµµετοχή όλων των
ενδιαφερόµενων κύκλων, ενόψει της προσεχούς διεύρυνσης και µε την προοπτική της
επικείµενης συνταγµατικής αναθεώρησης των συνθηκών.
Στην εισήγησή της προς τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2000, η Επιτροπή είχε ήδη
προτείνει να ενταχθούν στη συνθήκη τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής
Αρχής (διορισµός, παραίτηση, ανεξαρτησία, αποστολή). Για τους αναγκαίους κανόνες και
όρους λειτουργίας της παρέπεµπε στο παράγωγο δίκαιο, βάσει του οποίου θα πρέπει να
καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο τα εγκλήµατα (απάτη, διαφθορά, ξέπλυµα χρήµατος κ.λπ)
και οι ποινές σχετικά µε τις δραστηριότητες που προσβάλλουν τα οικονοµικά συµφέροντα
των Κοινοτήτων. Το παράγωγο δίκαιο θα πρέπει να καθορίζει επίσης τον τρόπο σύνδεσης του
νέου κοινοτικού µηχανισµού µε τα εθνικά ποινικά συστήµατα, ενώ θα πραγµατεύεται και
τους τρόπους προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή καθώς και τις αρµοδιότητες
έρευνας και δίωξης που θα έχει ενώπιον αυτή των εθνικών δικαστηρίων. Τέλος, θα πρέπει να
προβλέπει τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων της Εισαγγελικής Αρχής.
Η µέθοδος διαβούλευσης
Οι δηµόσιες διαβουλεύσεις για την Πράσινη Βίβλο, που αφορούσαν κυρίως το περιεχόµενο
που θα µπορούσε να έχει αυτό το παράγωγο δίκαιο, ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες
ανοίγοντας στην Ευρώπη έναν πραγµατικό, εκτεταµένο και ανοικτό διάλογο. Τόσο ο αριθµός
όσο και η ποιότητα των εισηγήσεων και των συζητήσεων που ακολούθησαν τη δηµοσίευση
της Πράσινης Βίβλου µαρτυρούν πόσο πλούσιος και ζωηρός ήταν αυτός ο διάλογος. ∆όθηκε
δυνατότητα συµµετοχής σε όλους τους ενδιαφερόµενους κύκλους: εθνικά κοινοβούλια και
1

2
3

COM(2000)34· συµπληρωµατική εισήγηση της Επιτροπής στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τις θεσµικές
µεταρρυθµίσεις - Η ποινική προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων: ευρωπαϊκή εισαγγελική
αρχή, 29.09.2000, COM(2000)608.
COM(2000)254.
COM (2001)715· http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/index_fr.html
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κυβερνήσεις, κοινοτικά όργανα και οργανισµοί, επαγγελµατίες που σχετίζονται µε την
ποινική δικαιοσύνη, ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα και πανεπιστηµιακοί, ενδιαφερόµενες µη
κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ, που απάντησαν εν όλω ή εν µέρει στις 19 ερωτήσεις που
περιείχε η Πράσινη Βίβλος4.
Η Βίβλος διανεµήθηκε σε πάνω από 12.500 αντίτυπα. Υποβλήθηκαν πάνω από 70 γραπτές
απαντήσεις, σε πολλές περιπτώσεις ατοµικές, συχνότερα συλλογικές, οι οποίες
δηµοσιεύθηκαν στο ∆ιαδίκτυο προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή διαφάνεια
των διαβουλεύσεων5. Οι απαντήσεις αυτές προέρχονται από διάφορα κράτη µέλη, υποψήφιες
χώρες και ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες και συµβάλλουν ουσιαστικά στη συζήτηση, τόσο
µε κριτικές αναλύσεις όσο και µε εποικοδοµητικές προτάσεις. Τις θέσεις τους επί του σχεδίου
διατύπωσαν και αρκετές κυβερνήσεις6 και εθνικά κοινοβούλια7, καθώς και πολλοί
εκπρόσωποι δικαστικών αρχών8. Εξάλλου, έλαβαν θέση σχετικά µε το θέµα της δηµιουργίας
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής διάφορες δικηγορικές εταιρείες9, εθνικοί δικηγορικοί
σύλλογοι10, ευρωπαϊκοί όµιλοι νοµικών11 και µη κυβερνητικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του οικονοµικού εγκλήµατος και της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.12. Το θέµα αποτέλεσε επίσης αντικείµενο εµπεριστατωµένων
αναλύσεων που εκπονήθηκαν από πανεπιστηµιακούς, ιδίως σε ορισµένα γνωστά νοµικά
ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη13.
Μετά την έκδοση της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή συµµετείχε επίσης σε είκοσι περίπου
εθνικά σεµινάρια ή διεθνείς συνδιασκέψεις αφιερωµένες στο θέµα της ευρωπαϊκής
εισαγγελικής αρχής, στα κράτη µέλη και στις υποψήφιες χώρες. Εν κατακλείδι, οργάνωσε
στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου 2002 µία δηµόσια ακρόαση µε τους εκπροσώπους των
ενδιαφεροµένων φορέων, που συγκέντρωσε 300 συµµετέχοντες, µε µία αντιπροσωπευτική
οµάδα από εκατό περίπου οµιλητές. Οι οµιλίες τους έχουν επίσης δηµοσιευθεί στον
προαναφερθέντα δικτυακό τόπο του ∆ιαδικτύου, προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα ενός
ευρύτερου ακροατηρίου.14.
Η έκθεση για τη συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο
Η Πράσινη Βίβλος συγκέντρωσε έτσι εκατοντάδες απαντήσεις, γραπτές ή προφορικές. Στην
παρούσα έκθεση προτείνεται µια σύνθεση των απαντήσεων αυτών, µε την προοπτική της
συνταγµατικής αναθεώρησης των συνθηκών. Προηγείται µια γενική αξιολόγηση και
ακολουθεί αξιολόγηση των απαντήσεων που λήφθηκαν κατά θέµατα. Στην πρώτη εκτίθενται
οι γνώµες σχετικά µε την αναγκαιότητα δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
και επιβεβαιώνεται και προσδιορίζεται ειδικώτερα η σπουδαιότητα της (2). Στη δεύτερη
4

5
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Λόγω της ροής των απαντήσεων, η προθεσµία των διαβουλεύσεων παρατάθηκε από την 1.06.2002 στην
01.12.2002. Επίσης, µπορούν ακόµη να αποσταλούν σχόλια στην ακόλουθη διεύθυνση: olaf-livrevert@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/contributions/date.html.
Πλήρης
κατάλογος
των
απαντήσεων που ελήφθησαν µέχρι την 1.12.2002, που δηµοσιεύθηκαν και αξιολογήθηκαν από την
Επιτροπή, περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 15, 17, 20α, 30, 43, 45, 61 και 65. Οι αριθµοί παραπέµπουν στον κατάλογο του
παραρτήµατος 1.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 38 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 11, 21, 23, 27, 28, 29, 44, 67, 68, 69 και 72.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 55 και 57.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 19 και 66.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 3, 4, 10, 14, 35, 40, 41, 58 και 62.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 2, 34 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 25, 31, 32 33.
http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/public_hearing/index_en.html
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προβάλλονται τα θεσµικά και νοµικά ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν σε βάθος για να
διευκολυνθεί η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου (3).
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1.

Γενικός απολογισµός των δηµόσιων διαβουλεύσεων σχετικά µε την Πράσινη
Βίβλο

Πέρα από τη µεγάλη ποικιλία των αντιδράσεων και τις εποικοδοµητικές στην πλειοψηφία
τους κριτικές που διατυπώθηκαν, οι συµµετέχοντες στη συζήτηση εκτίµησαν την ποιότητα
της Πράσινης Βίβλου και ενέκριναν το εγχείρηµα µιας ευρύτερης διαβούλευσης.
Επί της ουσίας, οι αντιδράσεις είναι στην πλειοψηφία τους θετικές επί της αρχής της
δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, µε τις κυβερνητικές αρχές να
παραµένουν στο θέµα αυτό περισσότερο επιφυλακτικές στο σύνολό τους σε σχέση µε τους
ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Μία
µειοψηφία παραµένει σταθερά αντίθετη. Ωστόσο, οι αντιδράσεις φαίνονται αρκετά
ανοµοιογενείς, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο. Θα πρέπει πιο
συγκεκριµένα να εξεταστούν δύο χωριστές πηγές: αφενός οι παρεµβάσεις που διατυπώθηκαν
κατά τη δηµόσια ακρόαση, µε το ολοκληρωµένο φάσµα των απόψεων που αντανακλούν, και
αφετέρου οι γραπτές εισηγήσεις στην Πράσινη Βίβλο, που είναι κατά γενικό κανόνα και από
τη φύση τους, αρκετά λεπτοµερέστερες15.
2.1.1

Σύνοψη των γραπτών απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο

Από την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο προκύπτουν οι ακόλουθες γενικές
διαπιστώσεις:
· Η πλειοψηφία υποστηρίζει κατά τρόπο εποικοδοµητικό τη δηµιουργία µιας
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής16, διατυπώνοντας ωστόσο µία σειρά κριτικών
παρατηρήσεων συνοδευόµενων από προτάσεις για τη βελτίωση του νοµικού
πλαισίου που προτείνει η Επιτροπή.
· Μία µειοψηφία, χωρίς να αποκλείει τη δυνατότητα δηµιουργίας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής, παραµένει αρκετά επιφυλακτική ως προς την σκοπιµότητα
και τη δυνατότητα υλοποίησης του εγχειρήµατος στο προσεχές µέλλον.
· Τέλος, µία µικρή µειοψηφία απορρίπτει κατηγορηµατικά τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, εκτιµώντας ότι τα υπάρχοντα µέσα δικαστικής
συνεργασίας είναι σε θέση να προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις στα
προβλήµατα καταπολέµησης της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων της
Κοινότητας.
Παρά το γεγονός ότι πολλοί εκπρόσωποι δικαστικών αρχών, νοµικών ενώσεων και
πανεπιστηµιακών κύκλων τονίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της σύστασης µιας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής, µερικά κράτη µέλη ανέφεραν ότι δεν είναι πεπεισµένα για τη
σκοπιµότητα της δηµιουργίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός θεσµού εφοδιασµένου µε

15
16

Για λόγους ανάλυσης, οι απαντήσεις που λήφθηκαν θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των κατηγοριών των
φορέων στις οποίες αντιστοιχούν.
Με πάνω από 50 θετικές απαντήσεις έναντι 15 αρνητικών σε σύνολο 72 απαντήσεων που αναλύθηκαν.
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προνόµια απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης και µε αποκλειστική αρµοδιότητα στον τοµέα
της καταπολέµησης της απάτης17.
2.1.2

Σύνοψη των γνωµών που διατυπώθηκαν κατά τη δηµόσια ακρόαση

Η δηµόσια ακρόαση, που διοργανώθηκε µε βάση µία αντιπροσωπευτική οµάδα οµιλητών18,
παρουσίασε µια σχετικά ολοκληρωµένη γενική εικόνα του φάσµατος των γνωµών που
εκφράστηκαν από τις τρεις κατηγορίες φορέων που συµµετείχαν, και συγκεκριµένα των
θεσµικών φορέων, των λειτουργικών φορέων, και των εκπροσώπων της κοινωνίας των
πολιτών 19.
Έτσι, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των εισηγητών από τα ευρωπαϊκά όργανα20, από φορείς της
κοινωνίας των πολιτών και η πλειοψηφία των λειτουργικών φορέων εκφράστηκαν υπέρ της
πρότασης της Επιτροπής, ορισµένοι εκπρόσωποι υπουργείων από τα κράτη µέλη έθεσαν το
ζήτηµα κατά πόσον ο ειδικός τοµέaς της προστασίας των κοινοτικών οικονοµικών
συµφερόντων δικαιολογεί τη δηµιουργία ενός νέου κοινοτικού οργάνου, όπως η Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή.
2.1.2.1 Θέσεις των εκπροσώπων των κρατών µελών
Οι εκπρόσωποι των αρµόδιων υπουργείων των κρατών µελών διακρίνονται σε εκείνους που
συµφωνούν µε την αρχή της δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής21, σε εκείνους
που έχουν επιφυλάξεις για τη χρησιµότητα ή τη δυνατότητα υλοποίησής της22 και σε εκείνους
που απορρίπτουν το σχέδιο στο σύνολό του23.
Οι περισσότεροι από τους αντιτιθέµενους στο σχέδιο τόσο µεταξύ των εκπροσώπων
υπουργείων όσο και µεταξύ των λειτουργικών φορέων τόνισαν ότι η Επιτροπή δεν
δικαιολόγησε επαρκώς την πρότασή της ούτε κατέδειξε τις συγκεκριµένες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα αρµόδια για την καταπολέµηση της κοινοτικής απάτης όργανα24. Πολλοί

17
18

19

20

21
22
23
24

Βλ. γραπτές απαντήσεις 15, 30, 43, 45 και 65.
Πρβλ. παράρτηµα 2. Οι 105 περίπου εισηγητές είχαν κατανεµηθεί σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη µε
εκπροσώπους των θεσµικών φορέων που συµµετείχαν στην κατάρτιση του νοµικού πλαισίου: Προεδρία του
Συµβουλίου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ∆ικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εποπτεύουσα Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), αρµόδια υπουργεία των κρατών µελών,
συντάκτες του Corpus Juris, Συντακτική Συνέλευση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(παρατηρήτρια). Η δεύτερη κατηγορία περιελάµβανε τους λειτουργικούς φορείς, που ασκούν αρµοδιότητες
«έρευνας, δίωξης και εκδίκασης» : Europol, OLAF, εθνικές αστυνοµικές ή τελωνειακές υπηρεσίες, Eurojust,
Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο, εθνικοί εισαγγελείς κ.λπ. Η τρίτη κατηγορία περιελάµβανε τους
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών: δικηγόρους (συνηγόρους υπεράσπισης), ενώσεις
φορολογουµένων, ΜΚΟ, ποινικολόγους από εθνικές οργανώσεις νοµικών για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (ΠΟΣ). Οι υποψήφιες χώρες και οι υπό ένταξη χώρες
προσκλήθηκαν επίσης ως παρατηρητές.
Σε ορισµένες περιπτώσεις λαµβάνονται υπόψη γραπτές εισηγήσεις που έφθασαν αργότερα και όπου
αποδεικνύεται κάποια µεταβολή στις θέσεις ορισµένων κρατών µελών σε σχέση µε τη γνώµη που είχαν
διατυπώσει κατά την ακρόαση του Σεπτεµβρίου του 2002.
Γνώµες που διατυπώθηκαν κατά τη δηµόσια ακρόαση από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του ∆ικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Εποπτεύουσας Επιτροπής της OLAF.
Γνώµες των εκπροσώπων υπουργείων του Βελγίου, της Ελλάδας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, της
Πορτογαλίας και, σε κάποιο βαθµό, της Ιταλίας.
Γνώµες των εκπροσώπων υπουργείων της Γερµανίας, του Λουξεµβούργου και της Σουηδίας.
Γνώµες που εκφράστηκαν κατά τη δηµόσια ακρόαση από τους εκπροσώπους υπουργείων της ∆ανίας, της
Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.
Γερµανία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο.
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από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους θεωρούν εξάλλου ότι, προτού δηµιουργηθεί µια
κοινοτική υπηρεσία ποινικών διώξεων, πρέπει να αναζητηθούν λύσεις εναλλακτικές της
καταστολής25. Ορισµένοι συγκεκριµένα26 υπογραµµίζουν την ανάγκη να δοθεί µια ευκαιρία
στα όργανα δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας που έχουν ήδη δηµιουργηθεί27.
Ως προς την υλοποίηση του σχεδίου, αρκετά υπουργεία εκτιµούν ότι η Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή δεν δηµιουργεί ανυπέρβλητα προβλήµατα από άποψη υλοποίησης28.
Αντίθετα, τα υπουργεία που είναι αντίθετα µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής
εκτιµούν ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θέτουν σηµαντικούς
περιορισµούς στη δηµιουργία της29.
Αρκετοί εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ακόµα και µεταξύ εκείνων που είναι υπέρ της
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, εκφράζουν φόβους µήπως η τελευταία, όπως προτείνεται
από την Επιτροπή, έρθει σε σύγκρουση µε τις αρχές του εθνικού δικαίου τους30 και αφετέρου
µήπως οδηγήσει σε εξασθένηση των εγγυήσεων προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων31
και της ασφάλειας του δικαίου32. Έτσι, πολλοί επιζητούν µεγαλύτερη επεξεργασία της
πρότασης της Επιτροπής ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας όσο
και του πλήρους σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Εξάλλου, αρκετές κυβερνήσεις,
περιλαµβανοµένων και ορισµένων που είναι καταρχήν αντίθετες µε το σχέδιο, εκτιµούν ότι
σε περίπτωση µελλοντικής δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, οι
αρµοδιότητές της θα πρέπει κατ’ ανάγκη να επεκταθούν, σε σχέση µε την πρόταση της
Πράσινης Βίβλου,33 και στην προστασία άλλων κοινοτικών συµφερόντων..
2.1.2.2 Θέση άλλων φορέων
Από τη δηµόσια ακρόαση προέκυψε ότι οι λειτουργικοί φορείς είναι κατά πλειοψηφία υπέρ
µιας ποιοτικής αναβάθµισης στον τοµέα αυτό. ∆ιαφαίνεται επίσης ένας διαχωρισµός , αλλά
σε µικρότερο βαθµό, µεταξύ εκείνων για τους οποίους η δηµιουργία ευρωπαϊκής
εισαγγελικής αρχής αποτελεί αναγκαίο στάδιο στη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ένωσης και άλλων, λιγότερων, οι οποίοι , είναι
πεπεισµένοι ότι πρέπει να συνεχίσει να ακολουθείται η οδός της οριζόντιας δικαστικής
συνεργασίας, καθώς τους φαίνεται πρόωρη η δηµιουργία ενός κοινοτικού οργάνου.
Είναι ακόµη σαφέστερο ότι η µεγάλη πλειοψηφία των εκπροσώπων της κοινωνίας των
πολιτών θεωρεί τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής επιφορτισµένης µε τη
δίωξη της κοινοτικής απάτης σαν αναπόφευκτη αναγκαιότητα για την Ένωση. Ενώ ορισµένοι
από αυτούς θεωρούν το σχέδιο της Επιτροπής υπερβολικά µετριοπαθές σε σχέση µε τις
προκλήσεις των εν λόγω σοβαρών και υπερεθνικών εγκληµάτων, άλλοι φοβούνται ότι το
σχέδιο αυτό είναι υπερβολικά φιλόδοξο για να υλοποιηθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

25
26
27

28
29
30
31
32
33

Γερµανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο.
Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Αυστρία και Σουηδία.
Αναφερόµενοι ιδίως στην Eurojust, την Europol και τη σύµβαση του 2000 για την αµοιβαία δικαστική
συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 197 της
12.7.2000, σ.1.
Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία.
Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία και Σουηδία.
Ιταλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο. Η Ιρλανδία επικαλείται επί πλέον το
ασυµβίβαστο της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής µε τους συνταγµατικούς της κανόνες.
Ελλάδα, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Φινλανδία.
∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία.
Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία και σε µικρότερο βαθµό Γερµανία.
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Γενικά πολλοί µεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τη δηµιουργία εισαγγελικής αρχής
επιµένουν επίσης στην ύπαρξη εγγυήσεων για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
2.2.

Η σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής

Κατά τις δηµόσιες διαβουλεύσεις, ενώ η πλειοψηφία αντέδρασε θετικά στην αρχή της
δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, ορισµένοι αντίθετα εξέφρασαν αµφιβολίες34,
ή ακόµη έθεσαν υπό αµφισβήτηση 35, την αξία του σχεδίου. Αν και αναγνωρίζεται η σηµασία
των στατιστικών αναλύσεων που ζητήθηκαν µε την ευκαιρία αυτή από την Επιτροπή, για να
τεκµηριωθεί περισσότερο η πρακτική ανάγκη δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής
Αρχής, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και άλλα κριτήρια.
2.2.1

Εκτίµηση µιας αποτελεσµατικής ποινικής δίωξης της κοινοτικής απάτης

Οι εκπρόσωποι ορισµένων κρατών µελών ζήτησαν να τεκµηριωθεί η αξία της ευρωπαϊκής
εισαγγελικής αρχής µέσω στατιστικών σχετικά µε τη δυνητική της δραστηριότητα36. Άλλοι
αµφισβήτησαν την ύπαρξη οποιασδήποτε αξίας, ισχυριζόµενοι ότι οι απάτες που
διαπράττονται µπορεί να είναι αµελητέες σε ορισµένα κράτη µέλη και πολύ σηµαντικές σε
τρίτες χώρες37.
Καταρχάς, θεωρείται συχνά ότι το συνολικό µέγεθος της απάτης δεν δικαιολογεί το κόστος
που συνεπάγεται η δηµιουργία ενός νέου οργάνου38. Η Επιτροπή δεν µπορεί να συµµερισθεί
αυτό το συλλογισµό. Ο στόχος της ποινικής καταστολής δεν είναι κατά κύριο λόγο
οικονοµικός. Παρόλα αυτά η τιµωρία των αδικηµάτων που θίγουν τα συµφέροντα των
φορολογουµένων αποφέρει οφέλη , τόσο µε τη διευκόλυνση της ανάκτησης του προϊόντος
των καταχρήσεων όσο και µε την αποτροπή υπεξαιρέσεων των δηµόσιων πόρων. Εξάλλου,
αν και είναι γνωστό ότι η έκταση των περιπτώσεων απάτης είναι σηµαντική, το πραγµατικό
τους µέγεθος δεν είναι γνωστό µε ακρίβεια. Παρόλο που πρόκειται για στόχο που
διατυπώνεται στα κοινοτικά κείµενα που έχουν εκδοθεί σχετικά39, τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί µέχρι σήµερα σχετικά µε την έκταση της απάτης και τη δίωξή της στα κράτη
µέλη είναι πράγµατι ελλιπή. Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται δεν προσφέρουν µία
συνολική εικόνα, λόγω της εµπλοκής πάνω από 450 αρµόδιων αρχών, είτε διοικητικών είτε
δικαστικών ανάλογα µε το κράτος µέλος, και αφετέρου λόγω της ανοµοιογένειας των
εθνικών κανόνων περί προστασίας των δεδοµένων που πρέπει να κοινοποιούνται σήµερα σε
κοινοτικό επίπεδο σε κοινοτικά διοικητικά όργανα όπως η OLAF.
∆εύτερον, σύµφωνα µε ορισµένες κυβερνητικές πηγές, ο αριθµός των περιπτώσεων απάτης
διακρατικού χαρακτήρα (που θίγουν περισσότερα του ενός κράτη µέλη) αλλά
34

35
36
37
38

39

Βλ. γραπτές απαντήσεις 12, 15, 17, 24, 38, 41, 43, 49, 65, 66 καθώς και τις προφορικές εισηγήσεις των
εκπροσώπων υπουργείων κατά τη δηµόσια ακρόαση (στο εξής «εισηγήσεις») της ∆ανίας, της Γερµανίας, της
Αυστρίας και της Φινλανδίας.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 16, 30, 39, 45 και εισηγήσεις της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 7, 16, 17, 39 και εισηγήσεις της Γερµανίας, της Αυστρίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου.
Βλ. γραπτή απάντηση 30 και εισήγηση του Ηνωµένου Βασιλείου.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 20α, 41, 43, 64 και εισήγηση της Ισπανίας. Η Επιτροπή κατέδειξε µε βάση τα
στοιχεία των περιπτώσεων που έχουν επίσηµα ανιχνευθεί τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από την OLAF,
ότι το συνολικό µέγεθος της απάτης κατά το 1999 ανήλθε σε 413 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.487
περιπτώσεις. Πρβλ. Πράσινη Βίβλο παράγρ. 1.2.1.
∆ιατάξεις των κανονισµών ΕΚ αριθ. 1831/94 (Ταµείο συνοχής), αριθ. 1681/94 (∆ιαρθρωτικά ταµεία) αριθ.
595/91 (κοινή αγροτική πολιτική), αριθ. 1150/2000 (Ίδιοι πόροι) ιδίως υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να
κοινοποιούν ανά τρίµηνο πληροφορίες για τις υποθέσεις παρατυπιών.
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περιορισµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς να εµπλέκεται καµία τρίτη χώρα), που
είναι εκείνες που θα αφορούν κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, είναι πολύ
περιορισµένος για να δικαιολογήσει τη δηµιουργία αυτής της τελευταίας40. Με βάση την
εµπειρία της, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί το επιχείρηµα αυτό. Οι περισσότερες από τις
υποθέσεις που φθάνουν ενώπιόν της παρουσιάζουν εξαρχής διασυνοριακή διάσταση. Αυτή η
διαφορά εκτίµησης οφείλεται πιθανόν στην ανοµοιογένεια των εθνικών στατιστικών που
καθιστά δύσκολη τη σύγκριση σε κοινοτικό επίπεδο. Η εξήγηση για το γεγονός ότι τα
αποτελέσµατα της δικαστικής συνεργασίας δεν είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τα θέµατα
απάτης41, πρέπει να αναζητηθεί στις δυσχέρειες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην
εφαρµογή των διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας 42. Τέλος, όσον αφορά τα προβλήµατα
συνεργασίας µε τρίτες χώρες, αυτά θα ήταν πιο περιορισµένα για ένα όργανο της Ένωσης
που θα έχει στη διάθεσή του ένα δίκτυο συµφωνιών δικαστικής συνεργασίας.
Εξάλλου, διαπιστώνεται ότι η ποινική δίωξη της απάτης εις βάρος των κοινοτικών
οικονοµικών συµφερόντων δεν τεκµηριώνεται από τις πληροφορίες που κοινοποιούν τα
κράτη µέλη. Όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγει η OLAF, εκτιµάται ότι για κάθε τέσσερις
περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ποινικής δίωξης στα κράτη µέλη, µόνο µία
καταλήγει σε κίνηση διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου. Χωρίς να ελαχιστοποιείται η
σηµασία της απάτης, τα διαθέσιµα αριθµητικά στοιχεία προδίδουν µάλλον µία έλλειψη
γενικής και οµοιογενούς εικόνας και βούλησης για δίωξη των παράνοµων πράξεων εις βάρος
των κοινοτικών συµφερόντων. Ελλείψει Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η απάτη θα
εξακολουθήσει να υποτιµάται ως εγκληµατικό φαινόµενο και να τιµωρείται ανεπαρκώς. Εάν
το πρόβληµα φαίνεται αµελητέο σε εθνικό επίπεδο, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει µάλλον να
αντιµετωπιστεί, δυνάµει της αρχής της επικουρικότητας, σαν ζήτηµα προτεραιότητας σε
κοινοτικό επίπεδο.
∆εν αρκεί τα κράτη µέλη να κοινοποιούν προαιρετικά µεταξύ τους, στην OLAF, στην
Europol και στην Eurojust πληροφορίες και να συνεργάζονται στη βάση ορισµένων
επιλεγµένων περιπτώσεων, ούτε ακόµη να τους επιβληθεί νοµική υποχρέωση για
κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, όπως έχει προταθεί43. Εδώ έγκειται σαφώς η αξία και
σπουδαιότητα µιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Η δηµιουργία µιας δικαστικής αρχής
που συγκεντρώνει τις πληροφορίες ενόψει της δίωξης των διαπραττόµενων αδικηµάτων κατά
τρόπο οµοιόµορφο και συνεχή θα περιορίσει σηµαντικά τις δυσκολίες που παρουσιάζει
σήµερα η εφαρµογή των στόχων του άρθρου 280 ΕΚ µε απλή διοικητική συνεργασία ή κατά
περίπτωση µε προσφυγή στη δικαστική συνεργασία.
2.2.2

Kριτήρια αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής

Το γεγονός ότι ο κατακερµατισµός του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου υπονοµεύει την
αποτελεσµατικότητα των ποινικών διώξεων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της
απάτης, αποτέλεσε γενική διαπίστωση στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, µε ορισµένες
όµως εξαιρέσεις44. Σε όσους δεν είναι αρκετά πεπεισµένοι γι’ αυτό, θα πρέπει να
40

41
42
43
44

Κατά τη δηµόσια ακρόαση, η εκπρόσωπος υπουργείου του Ηνωµένου Βασιλείου τόνισε ότι οι περιπτώσεις
παρατυπιών στο γεωργικό τοµέα στο έδαφος του κράτους µέλους αυτού, έχουν περιοριστεί από 393 το 2000
σε 252 το 2001. Πρόσθεσε δε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µόνο το 30% των περιπτώσεων απάτης αφορούν
άλλα κράτη µέλη ή τρίτες χώρες· στο 70% των περιπτώσεων, η απάτη λαµβάνει χώρα στο έδαφος ενός και
µόνο κράτους µέλους. Βλ. επίσης απαντήσεις 12 και 30.
Βλ. ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την προστασία των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων,
COM(2002) 348 και COM (2001) 255.
Πρβλ. ανωτέρω παράγραφος 2.2.2.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 17, 27 και 41.
Βλ. ιδίως εισήγηση του Ηνωµένου Βασιλείου.
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υπενθυµιστεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια στην αποτελεσµατική δίωξη
της απάτης, ιδίως στον τοµέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου: για παράδειγµα,
διαφορετικές προθεσµίες παραγραφής ή αναντιστοιχία των ποινικών προβλέψεων των
σχετικών αδικηµάτων από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Τα εθνικά νοµικά συστήµατα
αποδεικνύονται ανεπαρκή από µόνα τους ώστε να ανταποκριθούν στον υπερεθνικό
χαρακτήρα της κοινοτικής απάτης, λόγω της αρχής της εδαφικότητας του ουσιαστικού
ποινικού και δικονοµικού δικαίου και της ανοµοιογένειας των κανόνων περί αποδείξεως.
Πολύ συχνά, για τους λόγους αυτούς, δεν ασκούνται ή δεν ολοκληρώνονται οι διώξεις,
δεδοµένου ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας της συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων
αποθαρρύνει και τους έχοντες την καλύτερη δυνατή θέληση.
Ορισµένοι εκφράστηκαν υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος συστήµατος προστασίας των
κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων, το οποίο βασίζεται στη δικαστική συνεργασία και
στα υφιστάµενα κοινοτικά µέσα45. Ωστόσο, η τελειοποίηση της ευρωπαϊκής δικαστικής
συνεργασίας46, όσο επιθυµητή και επιτυχηµένη και αν είναι, δεν µπορεί εξ ορισµού να
αποτελέσει τη λύση στο πρόβληµα της προσβολής των καθαυτό κοινοτικών συµφερόντων47.
Οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στους υπεύθυνους για το συντονισµό και την ανταλλαγή
των πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF, Eurojust, Europol, Ευρωπαϊκό
δικαστικό δίκτυο, είναι απαραίτητες, αλλά έχουν άλλους σκοπούς.’Όσον αφορά την Eurojust,
η µονάδα αυτή δεν έχει σκοπό τη συλλογή παραδεκτών αποδεικτικών στοιχείων σε όλο το
κοινοτικό έδαφος και την άσκηση της διεύθυνσης των διώξεων. Όσον αφορά την OLAF, το
γεγονός ότι δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των
ερευνών της σε δικαστικό επίπεδο αποδεικνύει ότι τα υπάρχοντα διοικητικά µέσα για την
καταπολέµηση της απάτης δεν επαρκούν από µόνα τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
αναζητηθεί ένας ιδιαίτερος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος παράλληλα µε την
ανάπτυξη των οργάνων γενικής αρµοδιότητας του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου48.
Εκεί που τα µέσα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας εξακολουθούν να συναντούν
δυσχέρειες, ιδίως µε τις θετικές ή αρνητικές συγκρούσεις αρµοδιότητας, καθώς και µε την
αρχή ne bis in idem και την εκτέλεση των διεθνών αιτήσεων διενέργειας διαδικαστικών
πράξεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα µπορούσε νε επιτύχει την παράκαµψη αυτών
των προβληµάτων . Το ίδιο ισχύει και για το στάδιο των ερευνών, χάρη στους εντεταλµένους
της Εισαγγελικής Αρχής, των οποίων οι ενέργειες µε βάση ορισµένους στοιχειώδεις κοινούς
κανόνες θα ήταν αµοιβαία αποδεκτές, όσο και για το στάδιο των διώξεων, καθώς η
παραποµπή σε δίκη θα γίνεται σε ένα και µόνο κράτος µέλος.
Όσον αφορά την καταστολή εγκληµάτων κατά της Ένωσης, θα µπορούσαν να αποφευχθούν
στο µέτρο του δυνατού οι συγκρούσεις συµφερόντων ή διαδικασίων δίωξης του
εγκλήµατος µεταξύ εθνικού και κοινοτικού επιπέδου. Οι δικαστικές αρχές πρέπει να
διαιτητεύουν συνεχώς µεταξύ πολλών και συντρεχουσών εθνικών προτεραιοτήτων, σε ένα
πλαίσιο όπου σπανίζουν οι πόροι. Είναι δύσκολο γι’ αυτές να αναλάβουν την προστασία των
45
46

47
48

Βλ. γραπτές απαντήσεις 7, 16, 17, 30, 38, 43 και 65.
Σύµβαση του 1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Σύµβαση του 1995 σχετικά µε την απλουστευµένη διαδικασία έκδοσης µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύµβαση του 1996 σχετικά µε την έκδοση µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Σύµβαση του 1985 για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν, Σύµβαση του 2000 σχετικά µε
τη δικαστική συνδροµή σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση
του Συµβουλίου της 28.2.2002 για τη σύσταση της Eurojust, Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της
13.6.2002 σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
Βλ γραπτές απαντήσεις 5, 36, 37, 42, 55, 61 και 71.
Πρβλ. ανωτέρω παράγραφο 3.1.2 (σύνδεση της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής µε την Europol, την
Eurojust και την (OLAF).
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κοινοτικών συµφερόντων υπό τις παρούσες συνθήκες, ενώ οι πιθανότητες επιτυχίας τους
φαίνονται πάντοτε περιορισµένες, δεδοµένου ότι πρόκειται για εγκλήµατα περίπλοκα για τα
οποία υπάρχει η τάση να επιρρίπτεται η ευθύνη στις υπηρεσίες άλλου κράτους µέλους49. Η
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αντίθετα θα ήταν σε θέση να καθοδηγήσει τη διεξαγωγή της
ποινικής διαδικασίας κατά τρόπο συνεχή και ενιαίο, στο σύνολο του εδάφους της
διευρυµένης Ένωσης χάρη στον ειδικό κοινοτικό της χαρακτήρα και στα µέσα που θα
διατεθούν για τον σκοπό αυτό.
Παρόλο που ορισµένοι διαφωνούν50, η προστασία του δηµοσίου αγαθού που αποτελούν τα
οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης - λόγω του εγγενούς χαρακτηριστικού του ως κοινού
αγαθού, απαιτεί µία τεχνική εξειδίκευση και µία Αρχή δίωξης υπεράνω των ιδιαίτερων
εθνικών σκοπιµοτήτων, πράγµα που θα εγγυάται και πάλι η εξειδικευµένη Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η λεπτοµερής αξιολόγηση που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των γραπτών
απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο, ενώ οι γνώµες που εκφράστηκαν κατά τη δηµόσια
ακρόαση αναφέρονται µόνο στις περιπτώσεις σηµαντικών αποκλίσεων.
3.1.

Θεσµικά ζητήµατα

3.1.1

Καθεστώς και εσωτερική οργάνωση

Η Επιτροπή πρότεινε τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, ανεξάρτητης
τόσο έναντι των κρατών µελών όσο και των κοινοτικών οργάνων. Πολλοί εισηγητές
συµφωνούν ότι αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής 51.
Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι µια εντελώς ανεξάρτητη υπηρεσία άσκησης διώξεων είναι ξένη
προς τις νοµικές παραδόσεις των χωρών τους, όπου ανεξάρτητη είναι µόνον η δικαστική
εξουσία. Εν πάσει περιπτώσει, η ανεξαρτησία και η αµεροληψία της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής θα πρέπει να διασφαλίζεται µε διαφανείς διαδικασίες, κατά τη γνώµη δε
ορισµένων οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να διατυπωθούν στη µελλοντική συνταγµατική
συνθήκη52.
Παρά την ποικιλία των προτάσεων που διατυπώθηκαν, οι περισσότεροι εισηγητές53 θεωρούν
ότι η ευθύνη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα πρέπει να είναι σαφέστερη54. ∆ιατυπώθηκαν
αρκετές προτάσεις, τις οποίες η Επιτροπή είναι πρόθυµη να συζητήσει, για ενίσχυση της
ευθύνης αυτής: ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα µπορούσε να υποχρεώνεται να προβαίνει κάθε
49

50
51
52
53
54

Η ειδίκευση των εθνικών αρχών σε θέµατα οικονοµικού εγκλήµατος (Schwerpunktstaatsanwaltschaften στη
Γερµανία, Pôles financiers στη Γαλλία, Serious Fraud Office στο Ηνωµένο Βασίλειο κ.λπ.) αποτελεί πολύ
ανεπαρκή λύση στο πρόβληµα αυτό, λαµβάνοντας υπόψη ότι διατηρούν ένα θεµιτά εθνικό προσανατολισµό.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 43 και 49.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 10, 11, 14, 22, 23, 28, 33, 41, 44, 45, 47, 53, 55 και 65.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 10 και 23.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 16, 17, 20, 20α, 23, 37, 39, 45 και 65.
Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε την ευθύνη της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, το
Συµβούλιο διορίζει τον ευρωπαίο εισαγγελέα µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και
µετά από σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό όρους ανάλογους µε εκείνους που
προβλέπονται για το διορισµό των µελών του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο εισαγγελέας θα
λογοδοτεί για τις πράξεις του σε περίπτωση βαρέως παραπτώµατος κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής. Πρβλ. Πράσινη Βίβλο, σηµείο 4.1.2.
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χρόνο σε απολογισµό των δραστηριοτήτων του· σε περίπτωση σοβαρού παραπτώµατος να
εξετάζεται η ευθύνη του από το ∆ικαστήριο κατόπιν πρωτοβουλίας των εθνικών
κοινοβουλίων µε ορισµένη απαρτία. Ως προς το ευρωπαϊκό καθεστώς πειθαρχικής ευθύνης,
ορισµένες µόνον εισηγήσεις προτείνουν την ενίσχυσή της διευρύνοντας τις προϋποθέσεις
ενεργοποίησής της και σε περιπτώσεις λιγότερο σοβαρών παραπτωµάτων.
Η αποκεντρωµένη εσωτερική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, όπως
προτείνεται στην Πράσινη Βίβλο, φαίνεται η πλέον ενδεδειγµένη κατά τη γνώµη των
περισσοτέρων55 : η οργάνωση αυτή θα βασίζεται σε κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ του
Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που θα συγκεντρώνει τις ελάχιστες αναγκαίες αρµοδιότητες σε
κοινοτικό επίπεδο, και των εντεταλµένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, που θα
ανήκουν στα εθνικά δικαιοδοτικά συστήµατα και θα διεξάγουν έρευνες και θα ασκούν
διώξεις στις συγκεκριµένες περιπτώσεις.
H Επιτροπή δεν έχει προβλέψει αυτόνοµο ευρωπαϊκό καθεστώς για τους εντεταλµένους της
Εισαγγελικής Αρχής, οι οποίοι θα µπορούν να διατηρήσουν το εθνικό τους καθεστώς, εκτός
από τα ιεραρχικά και πειθαρχικά ζητήµατα. Η λύση αυτή, µε την οποία συµφωνεί ένα µέρος
των εισηγητών56, θα διευκολύνει την ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής στα
εθνικά δικαιοδοτικά συστήµατα. Άλλοι συνιστούν αντίθετα ο διορισµός και, κατά περίπτωση,
η απαλλαγή από τα καθήκοντα των εντεταλµένων της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής να
γίνονται σε κοινοτικό επίπεδο. Ορισµένοι εκφράζουν έτσι την επιθυµία να δοθεί στους
εντεταλµένους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής ευρωπαϊκό καθεστώς ή τουλάχιστον
ειδικό εθνικό καθεστώς που θα εγγυάται την ανεξαρτησία τους57.
Οι περισσότεροι εισηγητές, ιδίως οι προερχόµενοι από νοµικούς και πανεπιστηµιακούς
κύκλους, κλίνουν υπέρ της εναλλακτικής επιλογής που συνίσταται στο να δοθεί
αποκλειστικά ευρωπαϊκή εντολή στους εντεταλµένους της Εισαγγελικής Αρχής ως εχέγγυο
της απόλυτης ανεξαρτησίας τους58. Μία µειοψηφία εισηγητών αντίθετα, εξέφρασε την
προτίµησή της για µια συγχώνευση εθνικής και ευρωπαϊκής εντολής, ώστε να εξοµοιωθούν οι
εξουσίες των εντεταλµένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής µε εκείνες των
συναδέλφων τους στα κράτη µέλη και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών59.
Ορισµένοι ισχυρίστηκαν, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ότι για να διατηρηθεί αυτή η
δυνατότητα θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη η θέσπιση κανόνων για µια αυστηρή
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
3.1.2

Σχέση µε την Europol, την Eurojust και την OLAF

∆εδοµένου ότι πεδίο των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαίου Εισαγγελέα περιορίζεται στην
προστασία ειδικών κοινοτικών συµφερόντων, κατά τη γνώµη της Επιτροπής δεν θα είναι
δύσκολο να εξασφαλισθεί η συµπληρωµατικότητα των καθηκόντων του, πιο ολοκληρωµένων
και πιο εξειδικευµένων ταυτόχρονα, µε τα καθήκοντα των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη
γενικότερη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, και ιδίως την Europol και την Eurojust.
Ωστόσο, «λαµβανοµένων υπόψη των τρεχουσών εξελίξεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (αναφορικά µε τον τρίτο πυλώνα)», η Επιτροπή δεν µπόρεσε να παραθέσει παρά
«παρά µόνο ορισµένα απλά στοιχεία προβληµατισµού» σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο της.

55
56
57
58
59

Βλ. γραπτές απαντήσεις 10, 11, 29, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 60, 65, 67, 69 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 29, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 60, 65, 67, 69 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 12, 20α, 23, 25, 27, 28, 41, 48, 53, 62 και 68.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 1α, 4, 5, 10, 12, 20bis, 23, 25, 27, 28, 41, 44, 53, 58, 60, 61 και 62. Κατά τη
δηµόσια ακρόαση, οι γνώµες σχετικά µε το ζήτηµα αυτό ήταν πολύ πιο διχασµένες.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 29, 33, 35, 37, 38, 65, 66, 67 και 69.
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Οι συζητήσεις σχετικά µε το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως σχετικά µε την
προώθηση της συγχώνευσης των πυλώνων, θα πρέπει να λαµβάνονται στο εξής υπόψη και θα
µπορούσαν να διευκολύνουν τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων φορέων του ευρωπαϊκού
δικαστικού χώρου.
Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων εκφράστηκε γενικότερα η προσδοκία για ακριβέστερο
προσδιορισµό των σχέσεων της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής µε την OLAF, την
Eurojust και την Europol, προκειµένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασµός και η
αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων σχηµάτων60. Ορισµένοι προτιµούν την ενίσχυση της
συνεργασίας µεταξύ Eurojust και Europol ή OLAF, αντί της δηµιουργίας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής61. ΄Αλλοι, αντίθετα, προτιµούν αυτή η τελευταία να ασκεί έλεγχο επί της
Europol και επί της OLAF62, ορισµένοι δε θα ήθελαν να συγχωνευθούν αυτοί οι δύο φορείς63.
Τέλος, χωρίς να έχει αποτελέσει αντικείµενο ειδικής ερώτησης, πολλοί εισηγητές ανέφεραν
τη δυνατότητα να ανατεθούν ανακριτικές εξουσίες στην OLAF υπό τη διεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής 64.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Eurojust αποτελεί σηµαντικό στάδιο για τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Το όργανο αυτό θα δράσει καταλυτικά για τη συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών σε θέµατα διασυνοριακής και οργανωµένης εγκληµατικότητας
γενικότερα, αλλά δεν αποτελεί αρκετά δραστική αντιµετώπιση των εγκληµάτων εκείνων που
στρέφονται ειδικότερα κατά της Ένωσης. Σύµφωνα µε το σενάριο που αναφέρει η Πράσινη
Βίβλος, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα µπορούσαν να αποτελέσουν
ξεχωριστά και συµπληρωµατικά όργανα. Ενώ το πρώτο θα δραστηριοποιείται στον τοµέα
της δικαστικής συνεργασίας µε ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων, το δεύτερο θα αποτελεί
κοινοτικό όργανο µε δικές του εξουσίες έρευνας και δίωξης στον ειδικό τοµέα της
προστασίας των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων. Οι ποινικές αρµοδιότητες της
Eurojust δεν θα θιγούν µε τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, υπό την
προϋπόθεση ότι η τελευταία θα διαθέτει κύρια αρµοδιότητα για την προστασία των
κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων. Επιπλέον, ο σαφής καταµερισµός εξουσιών θα πρέπει
να συνοδεύεται από µία λειτουργική συνεργασία στις υποθέσεις όπου εµπλέκονται οι
αρµοδιότητες και των δύο οργάνων.
Κατόπιν της δηµόσιας διαβούλευσης, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εξετασθούν και άλλα
σενάρια για συνδυασµό των διαφόρων υφισταµένων σχηµάτων. Καταρχάς, θα µπορούσε
να γίνει µία οργανική σύνδεση: ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να είναι µέλος µιας ενισχυµένης
µονάδας Eurojust ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερα η συµπληρωµατικότητα και η
συνεργασία µ’ αυτήν65.
Σαν δεύτερη εναλλακτική λύση, το λειτούργηµα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα µπορούσε να
προβλέπεται απευθείας από τη συντακτική συνθήκη, αλλά να εντάσσεται στη Eurojust66. Σ’
αυτό το σενάριο της πλήρους ενσωµάτωσης, η Εurojust θα µετατραπεί σε συλλογική
διωκτική αρχή επιφορτισµένη αφενός µε τη διεξαγωγή των ανακρίσεων και των ερευνών σε
κεντρικό επίπεδο καθώς και µε την άσκηση των ποινικών διώξεων ενώπιον των εθνικών

60
61
62
63
64
65
66

Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 17, 20α, 27, 28, 32, 37, 40, 41, 60, 62, 66 και 69.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 15, 16, 24, 30, 43, 45 και 65.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 27, 40 και 69.
Βλ. γραπτή απάντηση 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 11, 20, 27, 28, 37, 40, 41 και 69.
Βλ. σχετικά την εισήγηση της κας Schreyer στην οµάδα εργασίας X της συντακτικής συνέλευσης που
διαβιβάσθηκε από τους κκ. Barnier και Vitorino "Μία ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή", WD 27, 25.11.2002.
Η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή θα βασίζεται έτσι στην Eurojust.
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δικαστηρίων για την προστασία των κοινοτικών συµφερόντων που υπάγονται στην
αρµοδιότητά της, και αφετέρου µε τον συντονισµό των εθνικών ενεργειών που αφορούν τη
διακρατική εγκληµατικότητα γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτής της διωκτικής υπηρεσίας, ο
Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα έχει την εξουσία να διευθύνει και να ασκεί τις διώξεις για ένα πιο
περιορισµένο τοµέα αρµοδιότητας. Ανεξάρτητα από τη λύση που θα προκριθεί, η προστασία
των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων θα πρέπει να αποτελέσει εξαρχής µέρος του
κεντρικού πυρήνα των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα λειτουργεί επίσης συµπληρωµατικά µε την Europol. Θα
µπορούσε ενδεχοµένως να εξασφαλίζει διαρκή έλεγχο των καθαρά κοινοτικών
δραστηριοτήτων της τελευταίας (προστασία του ευρώ), µε τον τρόπο που ασκεί έλεγχο επί
της OLAF.
3.1.3

Σχέσεις µε τρίτες χώρες

Η Πράσινη Βίβλος προτείνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή να είναι, στον τοµέα της,
ο άµεσος συνοµιλητής των αρµόδιων αρχών των τρίτων χωρών σε θέµατα δικαστικής
συνδροµής και να µπορεί να διατυπώνει διεθνή αιτήµατα δικαστικής συνδροµής, σύµφωνα µε
τις συµβάσεις που δεσµεύουν τα κράτη µέλη, αλλά αργότερα και την Ένωση. Οι απόψεις που
διατυπώθηκαν σχετικά µε το θέµα αυτό είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία ταυτόσηµες µε τη
γνώµη της Επιτροπής επί της πρότασης αυτής67.
3.2.

Νοµικά ζητήµατα

Πολλοί εισηγητές από υπουργεία και επαγγελµατικούς φορείς προτρέπουν την Επιτροπή να
συνεχίσει να µελετά τρόπους ώστε το νοµικό πλαίσιο της εισαγγελικής αρχής να θεσπισθεί
τηρώντας κατά το δυνατόν τόσο τις διαφορετικές νοµικές παραδόσεις των κρατών µελών όσο
και την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πολλοί ωστόσο υποστήριξαν µια
περισσότερο προωθηµένη προσέγγιση των κανόνων ουσιαστικού ποινικού δικαίου και
ποινικής δικονοµίας για την καλύτερη προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και την
εύρυθµη λειτουργία της Eυρωπαϊκής Eισαγγελικής Αρχής.
3.2.1

Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

3.2.1.1 Ουσιαστικές αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η σύµβαση της 26ης Ιουλίου 199568 και τα συµπληρωµατικά
πρωτόκολλά της µπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός ειδικού ποινικού δικαίου, η
Επιτροπή πρότεινε69 οι αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων
των Κοινοτήτων και που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των κρατών
µελών70. Η µεγάλη πλειοψηφία των εισηγητών θεωρεί ωστόσο ότι σε περίπτωση δηµιουργίας
µιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, οι εξουσίες της θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι
ευρύτερες σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής.

67
68

69
70

Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 17, 20α, 25, 27, 29, 32, 33, 40, 41, 59, 60 και 61.
Σύµβαση της 26.07.1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.95, σ.48) και τα συµπληρωµατικά πρωτόκολλά της (ΕΕ C 313 της
23.10.1996, σ.1· ΕΕ C 221 της 19.7.1997, σ.11· ΕΕ C 151 της 20.5.1997, σ.1).
Πρβλ. Πράσινη Βίβλο παράγραφος 5.2.1.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 3, 12, 17, 20α, 21 και 38.
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Εκτιµώντας ότι για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της απάτης απαιτείται η δίωξη των
εγκληµατικών οργανώσεων που διαπράττουν τέτοια αδικήµατα, ορισµένοι επιθυµούν στις
ποινικές αρµοδιότητες της εισαγγελικής αρχής να περιλαµβάνονται εγκλήµατα που
συνδέονται µε πράξεις κοινοτικής απάτης, όπως για παράδειγµα το ξέπλυµα χρηµάτων, η
διαφθορά ή ακόµη και η σύσταση οργάνωσης κακοποιών71. Άλλοι, περισσότεροι, θεωρούν
ότι θα έπρεπε να επιφορτισθεί µε την προστασία του ενιαίου νοµίσµατος72 καθώς και µε την
ακεραιότητα της ευρωπαϊκής δηµόσιας υπηρεσίας73. Πολλοί µάλιστα προχωρούν ακόµα
περισσότερο και προτείνουν να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή η δίωξη των
σοβαρών µορφών εγκλήµατος74 που επηρεάζουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα75, όπως αυτά
των καταναλωτών, του περιβάλλοντος ή ακόµα και σχετικά µε το κοινοτικό σήµα.
Ελάχιστοι, αντίθετα, είναι εκείνοι που προτείνουν την επέκταση της αρµοδιότητας της
εισαγγελικής αρχής στο σύνολο της διασυνοριακής εγκληµατικότητας, όπως προσδιορίζεται
για παράδειγµα µε τον κατάλογο των αξιόποινων πράξεων που περιέχεται στην απόφαση
σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης ή στη σύµβαση Europol76 (κατάλογος
«ευρωεγκληµάτων »). Πολλοί υποστηρίζουν τελικά την ιδέα ότι θα πρέπει να προβλεφθεί µία
ρήτρα µε την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση του πεδίου των ουσιαστικών αρµοδιοτήτων
της εισαγγελικής αρχής και σε άλλες µορφές εγκληµατικότητας77. Σχετικά µε το βαθµό
εναρµόνισης που πρέπει να επιτευχθεί, η µεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την αρχή ενός
κοινού ορισµού των εγκληµάτων, αρκετά σαφούς και λεπτοµερούς, για λόγους ασφάλειας
του δικαίου και προκειµένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος σύγκρουσης αρµοδιοτήτων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και των εθνικών διωκτικών αρχών78, καθώς και
µεταξύ αυτών των τελευταίων.
3.2.1.2 Εναρµόνιση των κανόνων γενικού ποινικού δικαίου
Με µέληµα την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Επιτροπή
αναγκάστηκε να περιορίσει τις προτάσεις της σε µία µερική εναρµόνιση που περιλαµβάνει τα
ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για την εύρυθµη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής
Αρχής79. Ωστόσο, σύµφωνα µε αρκετές από τις γραπτές απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο,
ουσιώδες στοιχείο για τον σκοπό αυτό θεωρείται η στοιχειώδης προσέγγιση των εθνικών
κανόνων γενικού ποινικού δικαίου80.
Πολλοί θεωρούν πράγµατι ότι είναι απαραίτητη η εναρµόνιση τόσο των µέγιστων όσο και
των ελάχιστων ορίων των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων για τις αξιόποινες πράξεις που
διώκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των κανόνων που διέπουν το καθεστώς
παραγραφής81. Ορισµένοι υπογραµµίζουν ότι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής
Αρχής θα αποδυναµωθεί αν δεν υπάρξει κάποια προσέγγιση82 όσον αφορά τους βασικούς
κανόνες περί ατοµικής ποινικής ευθύνης (προϋποθέσεις, επιβαρυντικές και ελαφρυντικές
περιστάσεις, παραγραφή), περί υπαιτιότητας, περί απόπειρας, κ.λπ, ώστε να αποφευχθούν οι
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 22, 31, 32, 42, 62, 66 και 69.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 14, 20, 37 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 27, 31, 33, 37, 42, 55, 62 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 8, 25, 36 και 60.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 8, 10, 11, 23, 25, 28, 36, 41, 44 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 11 και 25.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 3, 11, 20, 25, 26, 36, 41, 44, 58, 60 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 20α, 31, 42, 44 και 55.
Πρβλ. Πράσινη Βίβλο παράγραφοι 5.3. έως 5.5. Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 17, 20α, 38, 43, 45 και 66.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 6, 12, 14, 19, 20, 22, 27, 28, 36, 37, 41, 44, 59, 60, 62, 65 και 68.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 12, 21, 28, 33, 44, 59 και 65.
Η γνώµη αυτή εκφράστηκε από πολλούς λειτουργικούς φορείς κατά τη δηµόσια ακρόαση.
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περιττές ακυρώσεις διαδικασιών 83. Ελάχιστοι παρόλα αυτά είναι εκείνοι που θέτουν ως
προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής την πλήρη ενοποίηση
του γενικού µέρους των εθνικών ποινικών δικαίων84.
3.2.2

Ποινικό δικονοµικό δίκαιο

Η δηµιουργία ενός κοινού χώρου ερευνών και διώξεων προϋποθέτει αµοιβαία εµπιστοσύνη
των κρατών µελών στα εθνικά ποινικά τους συστήµατα. Αυτή η εµπιστοσύνη βασίζεται
κυρίως στη σύγκλιση των συστηµάτων προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, η δηµόσια διαβούλευση επέτρεψε στην Επιτροπή να αντιληφθεί µε
πόση οξύτητα τίθεται το ζήτηµα της προστασίας των δικαιωµάτων της υπεράσπισης και κατά
συνέπεια της αναγκαιότητας να εµβαθυνθεί περισσότερο το ζήτηµα των κατάλληλων
µηχανισµών για τη διαφύλαξή τους µε την προοπτική της δηµιουργίας εισαγγελικής αρχής.
Έτσι, το νοµικό πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή θα πρέπει, σύµφωνα µε την πλειοψηφία,
να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τόσο για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης όσο και για την
δίκαιη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας.
3.2.2.1 Ζητήµατα σχετικά µε την απονοµή της δικαιοσύνης
· Ενηµέρωση και προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή
Πολλοί εισηγητές85 συµφωνούν µε την Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιµη η επιβολή υποχρέωσης
τόσο στις κοινοτικές όσο και στις εθνικές αρµόδιες αρχές86, να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή κάθε γεγονός που µπορεί να συνιστά αξιόποινη πράξη υπαγόµενη στην
αρµοδιότητά της ή που δηµιουργεί υπόνοιες για µια τέτοια πράξη. Πολλοί εισηγητές τονίζουν
επίσης την ανάγκη να αναγνωρισθεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, το δικαίωµα των ιδιωτών
να ενηµερώνουν απευθείας την εισαγγελική αρχή87. Οι γνώµες είναι ωστόσο διχασµένες
µεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τη δυνατότητα άµεσης προσφυγής στην ευρωπαϊκή
εισαγγελική αρχή88 και εκείνων που θεωρούν ότι πρέπει να προβλέπεται πρώτα υποχρεωτική
προσφυγή στους εντεταλµένους ευρωπαίους εισαγγελείς89. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αυτή
άποψη, οι εντεταλµένοι εισαγγελείς θα µπορούν, αξιολογώντας κατά περίπτωση, να
αποφασίσουν εάν συντρέχει λόγος να παραπεµφθεί η υπόθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελική
αρχή90. Τέλος, όπως είχε προτείνει και η Επιτροπή, ορισµένοι κλίνουν υπέρ της δυνατότητας
να επιλαµβάνεται αυτεπάγγελτα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή91.
· Aρχή της νοµιµότητας των διώξεων
Η άσκηση ισότιµων διώξεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο προϋποθέτει την εφαρµογή της
αρχής της νοµιµότητας των διώξεων. Η Επιτροπή πρότεινε ωστόσο τη θέσπιση ορισµένων
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Βλ. γραπτές απαντήσεις 14, 20, 22, 27, 37, 41, 55, 62 και 68.
Βλ. για παράδειγµα γραπτή απάντηση 19.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 3, 12, 17, 20α, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66,
70 και 71. A contrario βλ. γραπτές απαντήσεις 6 και 41.
Σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο, αυτό θα πρέπει να γίνει ιδίως µε τους υπαλλήλους των τελωνειακών και
φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 25, 37, 41, 44, 60, 70 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 27, 37 και 66.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 12, 14, 17, 20, 61 και 62.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 12 και 14.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 25 και 32.
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εξαιρέσεων προκειµένου να µετριαστεί η αυστηρότητα της αρχής αυτής92. Τη θέση της
συµµερίζεται και η πλειοψηφία, που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή δεν θα
πρέπει να υποχρεούται να ασκεί δίωξη παρά µόνον εφόσον η υπόθεση παρουσιάζει ορισµένο
βαθµό σοβαρότητας93. Η πλειοψηφία των εισηγητών τάσσεται έτσι υπέρ της θέσπισης
οικονοµικών ορίων ή «κριτηρίων σοβαρότητας» µε βάση τα κοινοτικά συµφέροντα94 πέραν
των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική αρχή θα µπορούσε να παραιτείται της δίωξης υπέρ
των εθνικών αρχών. Αυτό θα είχε το πλεονέκτηµα να αποφεύγεται ο κορεσµός του γραφείου
του Ευρωπαίου Εισαγγελέα µε υποθέσεις ήσσονος σηµασίας, οι οποίες θα µπορούσαν να
διευθετηθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Ορισµένοι υπογραµµίζουν σχετικά την ανάγκη
καθιέρωσης ορισµένων συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων στις οποίες η δίωξη θα
µπορούσε να παύσει οριστικά ή να εγκαταλειφθεί 95.
Ως επιστέγασµα της εφαρµογής της αρχής της νοµιµότητας, κάθε αρνητική απόφαση που
εκδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή (θέση στο αρχείο, περάτωση, δικαστικός
συµβιβασµός µε την κατηγορούµενο96) θα πρέπει να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο97.
Ορισµένοι εισηγητές επιµένουν στην άσκηση του ελέγχου αυτού από ένα ευρωπαϊκό
προδικαστικό τµήµα98, µόνο όργανο ικανό να εξασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή και
ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου99.
· Κατανοµή των αρµοδιοτήτων και διαχείριση των µικτών υποθέσεων
Υποστηρίζοντας στο σηµείο αυτό την πρόταση της Επιτροπής, η πλειοψηφία100 θεωρεί ότι
λόγω του κοινοτικού χαρακτήρα των προστατευόµενων συµφερόντων, όταν υπάρχουν
υπόνοιες για διάπραξη κοινοτικής αξιόποινης πράξης, θα πρέπει να ισχύουν οι αρχές της
νοµιµότητας και της προτεραιότητας101 όσον αφορά την αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής. Στις µικτές υποθέσεις, χάρη στον κανόνα της προτεραιότητας θα
αποφεύγεται επίσης η θετική σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ της εισαγγελικής αρχής και
των εθνικών διωκτικών αρχών102. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα έχει έτσι τη
δυνατότητα να αποφασίζει µε απόλυτη ανεξαρτησία τη διεξαγωγή έρευνας από την ίδια σε

92
93

94
95
96

97
98
99
100
101

102

Πρβλ. Πράσινη Βίβλο σηµείο 6.2.2.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 20α, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 58, 61, 65, 70
και 71. Ορισµένοι θεωρούν ωστόσο ότι πρέπει να επιλεγεί η αρχή της σκοπιµότητας ως της µόνης που είναι
σε θέση να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής. Βλ. γραπτές απαντήσεις 14,
21, 28, 29, 31, 32, 39 και 66.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 23, 25, 27, 33, 35, 40, 41, 61 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 14, 20α, 37, 62 και 65.
Ορισµένοι εισηγητές αποκλείουν ρητά την εξουσία της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής να περατώνει µία
υπόθεση κατόπιν δικαστικού συµβιβασµού. Πρόκειται για κράτη µέλη στα οποία δεν εφαρµόζεται ούτε
γίνεται καν δεκτό το σύστηµα αυτό. Βλ. γραπτές απαντήσεις 30 και 44.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 6, 12, 33, 44, 55 και 71.
Βλ. ιδίως γραπτές απαντήσεις 5, 6, 25, 55 και 71.
Βλ. κατωτέρω παράγρ. 3.2.2.2.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 17, 27, 29, 32, 37, 41, 44, 59, 61, 68, 69 και 70.
Η προτεραιότητα αυτή ή η υπεροχή των ενεργειών της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής έναντι των εθνικών
διαδικασιών θα υποχωρεί ενδεχοµένως κατά την κατανοµή των κοινοτικών υποθέσεων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε περιπτώσεις περιορισµένης σοβαρότητας της απάτης ή λόγω των καθαρά
εθνικών επιπτώσεών της.
Περίπτωση ταυτόχρονης ύπαρξης κοινοτικής και εθνικής αξιόποινης πράξης. Κατά τη δηµόσια ακρόαση, η
πλειοψηφία ήταν µάλλον υπέρ της υιοθέτησης λεπτοµερών κριτηρίων για την κατανοµή των εν λόγω
περιπτώσεων.
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περίπτωση που η αξιόποινη πράξη θίγει κυρίως τα κοινοτικά συµφέροντα103 ή, ενδεχοµένως,
την ανάθεσή της στις αρµόδιες εθνικές αρχές 104.
Αν παρόλα αυτά προκύψει περίπτωση σύγκρουσης αρµοδιοτήτων, προτάθηκε από
ορισµένους είτε να καθορίζεται η αρµόδια αρχή για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε µία
διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και των εθνικών
αρχών105, είτε να αποφασίζεται από ένα ευρωπαϊκό προδικαστικό τµήµα σε ποιόν θα ανατεθεί
η συγκεκριµένη υπόθεση106.
3.2.2.2 Εγγυήσεις για τη δίκαιη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας και προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων
Το ζήτηµα της ενίσχυσης των δικαιωµάτων της υπεράσπισης και των διαδικαστικών
εγγυήσεων αποτελεί για πολλούς απαραίτητο επιστέγασµα της θεσµοθέτησης Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για τη
διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και τη δίκαιη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας
κατά τη φάση της έρευνας ή ακόµη και της απόφασης επί του παραδεκτού των αποδείξεων107.
· Μέτρα έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα πρέπει να είναι
σε θέση να εφαρµόζει όλο το φάσµα των µέτρων έρευνας που υπάρχουν γενικά στα κράτη
µέλη για τη δίωξη ανάλογων οικονοµικών εγκληµάτων. Επιπλέον, η άδεια από τον εθνικό
δικαστή εγγυητή των ελευθεριών να ληφθούν παρόµοια µέτρα θα πρέπει καταρχήν να
αποτελεί αντικείµενο αµοιβαίας αναγνώρισης108. Σε πολλές απαντήσεις τονίζεται ότι ένα
τέτοιο νοµικό πλαίσιο παρουσιάζει αδυναµίες όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής
και των δικαιωµάτων της υπεράσπισης λόγω της ανοµοιογένειας των δικονοµικών κανόνων
που ισχύουν σήµερα στα διάφορα κράτη µέλη109. Άλλοι δε θεωρούν ότι η αρχή της
ασφάλειας του δικαίου θα αποδυναµωθεί στο βαθµό που η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή θα
έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον δικαστή εγγυητή των ελευθεριών στον οποίο θα
απευθυνθεί για να ζητήσει να επιτραπεί η διεξαγωγή έρευνας110. Σύµφωνα µε την
επιχειρηµατολογία αυτή, µια τέτοια κατάσταση θα µπορούσε επίσης να δηµιουργήσει
κινδύνους «forum shopping» ήδη από τη φάση της έρευνας (καταχρηστική επιλογή φόρουµ).
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Ορισµένοι εισηγητές υποστηρίζουν ωστόσο ότι αν υπάρχουν σαφή κριτήρια διάκρισης των υποθέσεων, η
αρµοδιότητα του εισαγγελέα θα πρέπει να είναι αποκλειστική σε σχέση µ’ αυτή των εθνικών αρµόδιων
αρχών. Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 4, 10, 12, 20α, 27 και 60.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 28, 29, 32 και 70. Ορισµένοι επικρίνουν τη λύση αυτή στο βαθµό που θα επέτρεπε
την επέκταση της αρµοδιότητας της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής στη δίωξη εθνικών εγκληµάτων,
εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη σχέσης µε κοινοτική αξιόποινη πράξη. Βλ. γραπτή απάντηση 62.
Επιπλέον, προτείνεται η θέσπιση λεπτοµερών κριτηρίων διάκρισης µεταξύ του "κοινοτικού" µέρους ενός
αδικήµατος (το οποίο θα µπορούσε να ορισθεί ως προσβολή των κοινοτικών οικονοµικών συµφερόντων) και
του καθαρά "εθνικού" µέρους, το οποίο θα πρέπει να παραµένει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
εθνικών αρχών. Βλ. γραπτές απαντήσεις 20α, 30, 33 και 61.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 17, 25, 38, 44 και 70.
Η Πράσινη Βίβλος είχε συγκεκριµένα ως στόχο «ένα διεξοδικό προβληµατισµό σχετικά µε τις διαδικαστικές
εγγυήσεις κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της δίκης και το κατάλληλο εθνικό ή ενδεχοµένως ευρωπαϊκό
επίπεδο στο οποίο πρέπει να εντάσσονται µέτρα» που λαµβάνει ο εισαγγελέας.
Όσον αφορά τα εθνικά µέτρα έρευνας των οποίων θα κάνει χρήση ο ευρωπαίος εισαγγελέας, η αρχή αυτή
σηµαίνει ότι σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας σε ένα κράτος µέλος που έχει διαταχθεί από δικαστή άλλου
κράτους µέλους, η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή δεν θα χρειάζεται να ζητήσει νέα άδεια.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 17, 28, 40, 60, 70 και 71.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 5, 6, 25, 28, 40 και 60.
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Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το θέµα αυτό θα πρέπει να µελετηθεί πιο διεξοδικά. Μία
εναλλακτική πρόταση που διατυπώθηκε από ορισµένους111 συνίσταται στην κατάρτιση ενός
κοινού καταλόγου µέτρων έρευνας που θα µπορούν να διαταχθούν απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, καθώς και µέτρων για τα οποία θα είναι υποχρεωµένη να
ζητά την άδεια του δικαστή εγγυητή των ελευθεριών112. Υπό τον όρο ότι θα προβλέπονται
ένδικα µέσα σε περίπτωση µη σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων, τα µέτρα έρευνας
που δεν συνεπάγονται εξαναγκασµό θα µπορούν να διατάσσονται απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή113. Αντίθετα, τα µέτρα έρευνας που εµπεριέχουν εξαναγκασµό
δεν θα πρέπει να διατάσσονται παρά µόνον από δικαστή εγγυητή των ελευθεριών, ενώ η
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα υποχρεούται κατά προτίµηση να απευθύνεται στα
δικαστήρια του κράτους εκτέλεσης 114. Ορισµένοι, τέλος, προτείνουν να υπάρχει ένα
προδικαστικό ευρωπαϊκό τµήµα που θα επιτρέπει και θα ελέγχει τη διεξαγωγή όλων των
πράξεων έρευνας που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και που περιέχουν
εξαναγκασµό115.
· Η επιλογή του κράτους παραποµπής σε δίκη (επιλογή του φόρουµ)
∆εδοµένου ότι συνήθως πρόκειται για περίπλοκες υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται
περισσότερα του ενός κράτη µέλη, η Επιτροπή προτείνει, ως µία από τις δυνατότητες
επιλογής, να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ένα περιθώριο επιλογής του κράτους
όπου θα εκδικασθεί επί της ουσίας η υπόθεση την οποία διερεύνησε116. Όπως όµως
υπογραµµίζει η Επιτροπή, µία τέτοια επιλογή δεν είναι ουδέτερη, στο βαθµό που καθορίζει
όχι µόνο τους πρακτικούς όρους διεξαγωγής της δίκης και το αρµόδιο δικαστήριο, αλλά και
το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο.
Η Επιτροπή έλαβε σοβαρά υπ’όψητις διάφορες αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν όσον αφορά
τη λύση αυτή, λόγω του ότι αφήνει διακριτική ευχέρεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή,
πράγµα που ελλείψει κατάλληλου ελέγχου θα δηµιουργούσε πραγµατικό κίνδυνο "forum
shopping". Πολλοί εισηγητές πρότειναν έτσι να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο
αυστηρότερα κριτήρια επιλογής του αρµόδιου δικαστηρίου117, πράγµα που θα επέτρεπε την
ικανοποίηση των απαιτήσεων προβλεψιµότητας και νοµιµότητας, λαµβάνοντας παράλληλα
υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της διασυνοριακής απάτης. Κατά πολλούς εισηγητές, θα πρέπει
να καθορίζεται κατά τρόπο αρκετά προβλέψιµο το κράτος του αρµόδιου δικαστηρίου
σύµφωνα µε διάφορα ιεραρχηµένα κριτήρια που βασίζονται στους σχετικούς διεθνείς
κανόνες118. Σύµφωνα µε άλλους, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να ισχύουν εναλλακτικά και όχι
µε ιεραρχική σειρά, όπως πρότεινε η Επιτροπή, ώστε να αφήνεται στην Ευρωπαϊκή
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Επιπλέον, ορισµένες εισηγήσεις προτείνουν τη θέσπιση λεπτοµερών και υποχρεωτικών κανόνων κατά την
φάση της προδικασίας για να αποφευχθεί το "forum shopping". Βλ. ιδίως γραπτή απάντηση 6.
Βλ γραπτές απαντήσεις 1α, 3, 5, 17, 28, 32, 40, 58, 60 και 62. Άλλοι συµφωνούν µε την πρόταση της
Επιτροπής για θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πρακτικού ακροάσεως του κατηγορουµένου ή εξέτασης µαρτύρων
που θα χρησιµεύει ως υπόδειγµα για την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή. Βλ. γραπτές απαντήσεις 1 και 41.
Αυτό το ένδικο µέσο θα µπορεί θεωρητικά να ασκηθεί ενώπιον του εθνικού δικαστή εγγυητή των
ελευθεριών που είναι αρµόδιος για τις αντίστοιχες πράξεις έρευνας που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. Βλ.
γραπτές απαντήσεις 1, 6, 32 και 62. Βλ. αντιθέτως γραπτή απάντηση 29.
Πράγµα που θα διευκόλυνε και τον έλεγχο της νοµιµότητας της εκτέλεσής τους. Βλ. γραπτές απαντήσεις 6,
30, 31, 32, 33, 40 και 58.
Βλ γραπτές απαντήσεις 1, 5, 25, 37 και 71.
Πρβλ. Πράσινη Βίβλο σηµείο 6.3.1. Η επιλογή αυτή θα επέτρεπε επίσης την αποφυγή των θετικών
συγκρούσεων δικαιοδοσίας µεταξύ των κρατών µελών, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 12, 20, 20bis, 25, 26, 27, 31, 33, 40, 44, 60, 61, 62, 68 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 12, 20, 44, 58, 61, 62, 66 και 68.
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Εισαγγελική Αρχή η δυνατότητα να προσφύγει στο πλέον κατάλληλο εθνικό δικαστήριο για
την εκδίκαση των υποθέσεων επί της ουσίας 119.
Όσον αφορά τον έλεγχο της επιλογής αυτής, η µεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι ο δικαστικός
έλεγχος αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για τα ατοµικά δικαιώµατα. Οι γνώµες ωστόσο
διίστανται µεταξύ εκείνων που εκτιµούν ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να ασκείται από τον
εθνικό δικαστή εγγυητή των ελευθεριών ή από τον δικαστή της ουσίας120 και εκείνων που
υποστηρίζουν ότι πρέπει να ανατίθεται σε ένα προδικαστικό ευρωπαϊκό τµήµα121. Αυτό το
προδικαστικό τµήµα θα έχει επίσης αρµοδιότητα, µε τον ίδιο τρόπο που πρότεινε η Επιτροπή
να ανατεθεί στο ∆ικαστήριο, για την επίλυση περιπτώσεων αρνητικής σύγκρουσης
δικαιοδοσίας µεταξύ των κρατών122.
· Η αµοιβαία παραδοχή των αποδείξεων
Προκειµένου να ξεπεραστεί ο σηµερινός κατακερµατισµός του ευρωπαϊκού δικαστικού
χώρου και να διευκολυνθεί η παραποµπή σε δίκη των υποθέσεων απάτης για τις οποίες έχουν
διεξαχθεί κοινοτικές έρευνες, η Επιτροπή προτείνει να εφαρµοστεί η αρχή της αµοιβαίας
παραδοχής των αποδείξεων123. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το εθνικό δικαστήριο που
επιλαµβάνεται της ουσίας µιας ποινικής υπόθεσης στην οποία διακυβεύονται συµφέροντα
προστατευόµενα από την Εισαγγελική Αρχή θα είναι υποχρεωµένο να δεχθεί τα αποδεικτικά
στοιχεία που έχουν συλλεγεί νοµίµως σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία άλλου κράτους
µέλους. Πολλοί εισηγητές θεωρούν ωστόσο ότι ένα τέτοιο σύστηµα δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα τόσο από πλευράς δικαιωµάτων της υπεράσπισης όσο και ασφάλειας του
δικαίου124.
Η παραποµπή στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών, κατά τη γνώµη ορισµένων, δεν θα
ήταν πρόσφορη λύση, λόγω της πολυµορφίας των εθνικών ποινικών συστηµάτων και των
ανισοτήτων που φαίνεται να υπάρχουν όσον αφορά την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων125. Η εφαρµογή του κανόνα της αµοιβαίας παραδοχής, χωρίς να τηρούνται
κάποιοι λεπτοµερέστεροι στοιχειώδεις κοινοί κανόνες, θα κινδύνευε σύµφωνα µε ορισµένους
να οδηγήσει σε υποβάθµιση των δικαιωµάτων της υπεράσπισης στο επίπεδο της Ένωσης, ή
ακόµη και σε µία "εξίσωση προς τα κάτω" των διαδικαστικών εγγυήσεων που συνοδεύουν τις
ανακριτικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής126.
Πολλοί πιστεύουν έτσι ότι η αρχή της αµοιβαίας παραδοχής, όπως προτείνεται από την
Επιτροπή, δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί παρά µόνον υπό τον όρο ότι θα προβλεφθούν
κατάλληλοι µηχανισµοί ικανοί να εξασφαλίσουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις και την
αποτελεσµατική προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Επιτροπή είναι διατεθειµένη
στο στάδιο αυτό να διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά. Κατ’
ορισµένους, οι µηχανισµοί αυτοί θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, την
κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου µέτρων έρευνας που θα αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη
µέλη ή ακόµη την καθιέρωση κοινών κριτηρίων για τον καθορισµό ιδίως των προϋποθέσεων
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Βλ. γραπτές απαντήσεις 20α και 44.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 12, 17, 27, 58, 65, 68 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 5, 25, 27, 32, 37, 42, 44, 53, 55 και 61.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 17, 27, 53 και 69.
Πρβλ. Πράσινη Βίβλος σηµείο 6.3.4.1.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 5, 6, 17, 20α, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 58, 62 και 65.
Σοβαρά προβλήµατα παρουσιάζονται ιδίως στις περιπτώσεις που ένα µέτρο έρευνας δεν ρυθµίζεται κατά τον
ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης. Βλ. γραπτές απαντήσεις 6, 17 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 6, 24, 25, 26, 33, 36, 40, 59, 62 και 65.
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ισχύος ή νοµιµότητας των µέτρων αυτών127. Άλλοι συνιστούν γενικότερα την εναρµόνιση
είτε των κανόνων της ποινικής δικονοµίας που αφορούν τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση
των αποδείξεων128, είτε των κανόνων σχετικά µε την εκτίµηση των αποδείξεων αυτών129.
Κατ’ άλλους, αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αρχή της αµοιβαίας παραδοχής είναι
η καθιέρωση κοινών κανόνων που θεσπίζουν πραγµατικές εγγυήσεις των θεµελιωδών
δικαιωµάτων σε όλη την Ένωση130.
· Ο έλεγχος των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και η προστασία
των θεµελιωδών δικαιωµάτων
Οι δικονοµικές εγγυήσεις σχετικά µε τις ανακριτικές και διωκτικές αρµοδιότητες της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής αποτελούν αναµφίβολα ένα από τα θέµατα που θίγονται
περισσότερο από τις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο. Η καθιέρωση κοινών µηχανισµών ή
στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων αποτελεί, για
πολλούς, απαραίτητο αντιστάθµισµα για την απονοµή κατασταλτικών εξουσιών σε ένα
κοινοτικό όργανο131.
Πολλές εισηγήσεις αναφέρουν έτσι ότι η παραποµπή στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης και στη Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ένωσης δεν αρκεί από µόνη της για την καθιέρωση ενός συστήµατος δικονοµικών
εγγυήσεων σε ένα κοινό ανακριτικό και διωκτικό χώρο132. Πολλοί θεωρούν ότι, τόσο για να
εκτελεσθούν µέτρα έρευνας σε όλο το κοινοτικό έδαφος όσο και για να γίνει δεκτή η αρχή
της αµοιβαίας παραδοχής των αποδείξεων, πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλιστεί ισότιµη
προστασία των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε όλη την Ένωση. Προτείνουν ως εκ τούτου
την κωδικοποίηση ή την εναρµόνισή τους ή τουλάχιστον να καταρτιστεί σε κοινοτικό επίπεδο
ένας κατάλογος των δικονοµικών δικαιωµάτων που πρέπει να προστατεύονται σε όλη την
Ένωση133.
∆εδοµένου ότι ο δικαστικός έλεγχος αποτελεί ουσιώδη εγγύηση, η πλειοψηφία θεωρεί ότι
όλα τα µέτρα έρευνας, οι απορριπτικές αποφάσεις (περάτωση διαδικασίας, θέση υπόθεσης
στο αρχείο) ή οι παραπεµπτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής θα πρέπει
καταρχήν να ελέγχονται από τον εθνικό δικαστή µε βάση τη νοµοθεσία του134. Ορισµένοι
υπογραµµίζουν ωστόσο ότι µόνον ένα ευρωπαϊκό προδικαστικό τµήµα θα ήταν σε θέση να
επιλύσει τα προβλήµατα του ελέγχου των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής135.
Η Επιτροπή δεν αποκλείει στο στάδιο αυτό καµία λύση για να εξασφαλισθούν ισότιµες
εγγυήσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην κλίµακα της Ένωσης. Υπογραµµίζει σχετικά
τη σηµασία της πρόσφατης Πράσινης Βίβλου της σχετικά µε τις δικονοµικές εγγυήσεις για
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Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 14, 20α, 25, 27, 28, 31, 36, 37, 40, 41, 50, 55, 60 και 62.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 25, 31, 32, 60 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1, 4, 6, 14, 20α, 37, 41 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 1α, 6, 17, 24, 25, 27, 33 και 58.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 2, 5, 6, 11, 12, 20α, 21, 25, 32, 33, 37, 66 και 70.
Για να έχει αποτελέσµατα µία τέτοια παραποµπή θα πρέπει να εγγυάται τουλάχιστον τη δέσµευση της
ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής από την ερµηνεία της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εκ
µέρους του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου. Βλ. γραπτές απαντήσεις 2, 6, 25 και 58.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 2, 5, 6, 21, 42, 58 και 66. Ορισµένοι εισηγητές απαριθµούν ορισµένα βασικά
δικαιώµατα του κατηγορουµένου, όπως για παράδειγµα το δικαίωµα εκπροσώπησης από δικηγόρο, το
δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, το δικαίωµα δωρεάν υπεράσπισης
κ.λπ.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 3, 11, 12, 17, 20α, 23, 28, 33, 40, 60, 61, 65, 66 και 70.
Βλ. γραπτές απαντήσεις 5, 6, 8, 25, 27, 32, 37, 42, 44 και 61.
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τους υπόπτους και τους κατηγορούµενους σε ποινικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης136.
4.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Εάν η γενική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του δηµόσιου διαλόγου καταδεικνύει την
ανάγκη τροποποίησης της συνθήκης ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελικής Αρχής, από τη λεπτοµερέστερη αξιολόγησή τους προκύπτει η υποχρέωση για
περαιτέρω ανάλυση ορισµένων θεµάτων πρωταρχικής σηµασίας για το παράγωγο δίκαιο.
4.1.

Πολιτικές ενέργειες µε βάση την Πράσινη Βίβλο

Το θέµα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, αποτελεί πλέον µέρος της πολιτικής ατζέντας
της Ένωσης. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Λάακεν κάλεσαν το
Συµβούλιο "να εξετάσει σύντοµα την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για µια Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά νοµικά συστήµατα και τις
διαφορετικές ποινικές παραδόσεις".
Ενώ αρχικά υπήρχε η αίσθηση µιας επιφυλακτικής υποδοχής της Πράσινης Βίβλου από το
Συµβούλιο, εν συνεχεία το ζήτηµα της δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
συζητήθηκε εκτενέστερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο137 και στο πλαίσιο της οµάδας
εργασίας «ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Συντακτικής
Συνέλευσης138. Ο γενικότερος προβληµατισµός που αναπτύχθηκε σχετικά µε την
ενδυνάµωση της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
οδήγησε τελικά στον σχηµατισµό µίας πλειοψηφίας που αποδέχεται την ανάγκη προώθησης
των εργασιών σχετικά µε τους όρους δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας139. Η
πλειοψηφία φαίνεται πλέον να συνηγορεί υπέρ της θεσµοθέτησής της στη νέα συντακτική
συνθήκη ή τουλάχιστον υπέρ της µετεξέλιξης, µακροπρόθεσµα, της Eurojust σε Ευρωπαϊκή
Εισαγγελική Αρχή. Ως προς τα κράτη µέλη, η γνώµη τους δεν έχει παγιωθεί, αλλά ορισµένα
φαίνονται σαφώς λιγότερο προκατειληµµένα απ’ ό,τι αρχικά140. Μία µειοψηφία παραµένει
σταθερά αντίθετη. Τέλος, δεδοµένου ότι µετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης,
που προβλέπεται για τις 16 Απριλίου 2003, τα µελλοντικά κράτη µέλη θα συµµετέχουν ως
ενεργοί παρατηρητές στις οµάδες εργασίας του Συµβουλίου, οι γνώµες καθενός από αυτά θα
συµβάλουν εποικοδοµητικά στη συνέχιση του διαλόγου.
Παρόλο που επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η κατεύθυνση που θα πάρουν
αυτές οι συζητήσεις, φαίνεται σαφώς ότι η Πράσινη Βίβλος έχει εκπληρώσει τον στόχο της
ανοίγοντας ένα γενικό διάλογο στον οποίο συµµετέχουν και τα αρµόδια όργανα της Ένωσης.
Η πρόταση δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής αποτέλεσε πράγµατι αντικείµενο
διαβουλεύσεων σε υπουργικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο στα κράτη µέλη. Ενόψει της
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COM(2003)75.
Η δηµόσια ακρόαση µε τα εθνικά κοινοβούλια που οργάνωσε στις 5.11.2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
απέδειξε το ενδιαφέρον του τελευταίου για το θέµα.
Τελική έκθεση της οµάδας εργασίας X, Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση, CONV 426/02 της 2.12.2002.
Στα συµπεράσµατα της ολοµέλειας της 6.12.2002, ο πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης υπογράµµισε
την ανάγκη προώθησης των εργασιών στον τοµέα αυτό.
Έτσι, η Γερµανία και η Γαλλία προέβαλαν την ιδέα της δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής
που θα αποκτήσει κάποτε στο µέλλον ανακριτικές και διωκτικές εξουσίες στο επίπεδο της Ένωσης. (κοινή
γαλλογερµανική πρόταση για την Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση στον τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων που υποβλήθηκε στις 27.11.2002, έγγραφο 32 της προαναφερθείσας οµάδας
εργασίας X).
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διεύρυνσης µε 10 νέα κράτη µέλη, το σχέδιο αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, τονίζοντας τον
στόχο της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, αλλά και υπό ένα
ευρύτερο πρίσµα, µε την προοπτική της δηµιουργίας ενός κοινοτικού φορέα που θα
συµπληρώνει τις λειτουργικές εξουσίες οι οποίες ενδέχεται να ανατεθούν µελλοντικά στην
Europol.
Η συζήτηση φαίνεται έτσι να προσανατολίζεται δυναµικά προς µία προοδευτική
συνειδητοποίηση της ανάγκης µιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής καθώς και της αξίας της
συµβολής της στην καταστολή των εγκληµάτων εις βάρος των κοινοτικών οικονοµικών
συµφερόντων. Ορισµένοι απ’ όσους έχουν εκφράσει ευνοϊκή γνώµη για το σχέδιο
υποστηρίζουν επιπλέον την ιδέα να γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο ο έλεγχος των πράξεων της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, πράγµα που θα συνέβαλε στην εγκαθίδρυση ενός
πραγµατικού κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
4.2.

Θεσµική µεταρρύθµιση

H αναθεώρηση των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παραµένει
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής: αυτός είναι ο
µόνος τρόπος για να νοµιµοποιηθεί πολιτικά η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Συντακτική
Συνέλευση, η οποία εργάζεται για µία σε βάθος µεταρρύθµιση των ισχυουσών συνθηκών,
αποτελεί το κατάλληλο πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο για τη συζήτηση µιας τέτοιας
πρότασης. Αν η Συντακτική Συνέλευση περιοριζόταν να εξουσιοδοτήσει το Συµβούλιο να
θεσπίσει οµόφωνα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή σε κάποιο µελλοντικό στάδιο, θα
αποτελούσε αόριστη υπόσχεση, καθώς η αρχή αυτή θα έπρεπε να επικυρωθεί και δεύτερη
φορά στο πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης. Αντίθετα αποτελεί αναγκαιότητα η αναζήτηση
και επεξαργασία λύσεων που θα είναι ταυτόχρονα σαφείς και κατανοητές στους πολίτες αλλά
και αποτελεσµατικές όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων της Ενωσης δηλαδή την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων µε παράλληλο σεβασµό των θεµελιωδών
ατοµικών δικαιωµάτων.
Ως προς το περιεχόµενο της αναθεώρησης αυτής, υπό το φως του δηµοσίου διαλόγου, η
Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει επί της ουσίας την πρόταση που είχε υποβάλει στη
Νίκαια141, προσθέτοντας κυρίως δύο νέα στοιχεία142.
Αφενός, η συνταγµατική συνθήκη, που θα θεσµοθετεί απευθείας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική
Αρχή, θα πρέπει να προβλέπει επίσης ότι στο παράγωγο δίκαιο θα καθορίζεται η σύνδεσή
της µε την Eurojust. Σχετικά µε το τελευταίο έχουν προκύψει τα διάφορα προαναφερθέντα
εναλλακτικά σενάρια (συνεργασία µεταξύ χωριστών και συµπληρωµατικών οργάνων·
οργανική σύνδεση· πλήρης ενσωµάτωση).
Αφετέρου, θα πρέπει να καθοριστεί εξαρχής η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της εισαγγελικής
αρχής κατά τρόπο ακριβή αλλά αρκετά ανοιχτό, ώστε να είναι δυνατή η εξέλιξή της. Με
βάση την συνταγµατική συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή θα είναι εξαρχής
επιφορτισµένη µε τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραποµπή σε δίκη ενώπιον των
αρµόδιων δικαιοδοτικών αρχών των κρατών µελών, των δραστών αδικηµάτων εις βάρος των
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα ή µε
ενισχυµένη πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και µετά από σύµφωνη γνώµη του
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Σχέδιο του άρθρου 280α ΕΚ.
Προαναφερθείσα εισήγηση της κας Schreyer στη Συντακτική Συνέλευση, 25.11.2002.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα µπορεί εν συνεχεία να αποφασίσει τη διεύρυνση του πεδίου
των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για να καλύψει αξιόποινες πράξεις
που προσβάλλουν και άλλα συµφέροντα της Ένωσης.
Τέλος, απαντώντας σε πιο συκεκριµένες αντιρρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία
διορισµού που προτείνει για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ των
θεσµικών οργάνων· το γεγονός ότι η θητεία του είναι µη ανανεώσιµη τον προφυλάσσει από
κινδύνους αρνητικών εξωτερικών επιρροών143. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει
να προβλέπεται στη συνθήκη. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, θα µπορούσε να
γίνεται µε τη µορφή καταλόγου που θα καταρτίζεται µε βάση µία ανοικτή διαδικασία
επιλογής, όπως προτάθηκε στο πλαίσιο της δηµόσιας ακρόασης.
4.3.

Εξέταση σε βάθος ζητηµάτων σχετικά µε την υλοποίηση της Εισαγγελικής
Αρχής

Η θέσπιση νοµικής βάσης στη συνθήκη είναι απαραίτητη για κάθε προπαρασκευαστική
νοµοθετική εργασία. Η συνθήκη στην παρούσα µορφή της δεν παρέχει στην Επιτροπή
δικαίωµα υποβολής συγκεκριµένων προτάσεων παράγωγης νοµοθεσίας πέραν των
προτιµήσεων που διατυπώνει στην Πράσινη Βίβλο. Ωστόσο, µε βάση τα αποτελέσµατα του
δηµόσιου διαλόγου, η Επιτροπή είναι σε θέση να επισηµάνει κατωτέρω µία σειρά θεµάτων τα
οποία αναγνωρίζει ότι πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω λόγω της οξύτητας µε την οποία
τέθηκαν στη συζήτηση. Η εξέταση αυτή θα µπορούσε να πάρει τη µορφή συµπληρωµατικών
µελετών ή διαβουλεύσεων τόσο σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων όσο και εθνικών πολιτικών
αρχών.
Άξονας 1: Σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής µε τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά
όργανα
Πρώτον, το ζήτηµα του ρόλου του ∆ικαστηρίου στη ρύθµιση των συγκρούσεων
δικαιοδοσίας, τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης
ανάλυσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν αντικειµενικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα
καθορίζεται η επιλογή του κράτους µέλους της παραποµπής σε δίκη· ο καθορισµός των
κριτηρίων αυτών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση των προσεχών εργασιών της Επιτροπής
όσον αφορά την πρόληψη περιπτώσεων σύγκρουσης δικαιοδοσίας µεταξύ των κρατών
µελών144.
Σε θεσµικό επίπεδο, θα πρέπει οποωσδήποτε να µελετηθούν τα διάφορα σχήµατα σύµφωνα
µε τα οποία θα µπορεί να συνδυαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και η Eurojust.
Τέλος, εφόσον θεσµοθετηθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή θα πρέπει να εξετασθεί εκ νέου
το µέλλον της OLAF 145.
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Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διορίζει τον ευρωπαίο εισαγγελέα, η θητεία του οποίου
θα είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
Υπό εκπόνηση Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής.
Έκθεση της Επιτροπής, Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της
Απάτης, σε διαδικασία έγκρισης.
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Άξονας 2: ∆ικαιώµατα της υπεράσπισης και διεξαγωγή των αποδείξεων µε την προοπτική
της δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
Σε διαδικαστικό επίπεδο, από τις διαβουλεύσεις προκύπτουν δύο ουσιώδη θέµατα: καταρχάς,
η ισότιµη προστασία των δικαιωµάτων της υπεράσπισης αναγνωρίζεται σαν ένα από τα
βασικά µελήµατα που εκφράστηκαν σχετικά µε τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής
Αρχής. Εποµένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσµατα από το διάλογο που
άνοιξε φέτος η Επιτροπή µέσω µιας Πράσινης Βίβλου σχετικά µε τις δικονοµικές εγγυήσεις
για τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες146, για να διαπιστωθεί αν θα πρέπει
να υπάρξει υπέρβαση του επιπέδου που ισχύει ήδη στα κράτη µέλη, µε την προοπτική της
δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής.
∆εύτερον, η αξία που έχουν σε ένα κράτος µέλος οι αποδείξεις που συλλέγονται από την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή σε άλλο κράτος µέλος προϋποθέτει προσέγγιση νοµοθεσιών,
που θα περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας
παραδοχής των αποδείξεων. Ο βαθµός εναρµόνισης των κανόνων περί αποδείξεως που
κρίνεται επιθυµητή για την εύρυθµη λειτουργία µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πιο εµπεριστατωµένης µελέτης, σε συνδυασµό µε το
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις.
Άξονας 3: Σύνδεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής µε τα εθνικά ποινικά συστήµατα
Τέλος, η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να καταδείξει µέσω της διαφορετικότητας των
διαφόρων εθνικών νοµοθεσιών , τους συγκεκριµένους εκείνους τρόπους µε τους οποίους µία
Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή που διαθέτει εγγυήσεις ανεξαρτησίας θα µπορεί να ενταχθεί
στα ποινικά συστήµατα των κρατών µελών χωρίς να επηρεασθεί η εσωτερική τους
οργάνωση. (Π.χ. ουδετερότητα σε σχέση µε τα προνόµια του ανακριτή ή µε την πολυµορφία
των διωκτικών αρχών). Με βάση αυτές τις διαφορετικότητες θα µπορούσε να προσδιορισθεί
επακριβώς ο τρόπος µε τον οποίο, ανάλογα µε το εθνικό πλαίσιο, θα διεκπεραιώνονται οι
µικτές υποθέσεις (παραίτηση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ή των εθνικών αρχών διώξεως του
ενός υπέρ του άλλου· από κοινού δράση αυτών κ.λπ).
***
Συµπερασµατικά, οι υπάρχουσες δυσχέρειες είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν µόνο µε τη
θεσµοθέτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής στην συνταγµατική Συνθήκη,
συνοδευόµενη από µία νοµική βάση για τη θέσπιση παράγωγου δικαίου που θα εξασφαλίζει
τη σύνδεσή της µε τα εθνικά νοµικά συστήµατα. Αν θέλουµε να καταστεί το ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα πιο αξιόπιστο για τους πολίτες και τους φορολογούµενους, αυτό είναι το µήνυµα
που περιµένει η κοινή γνώµη από την επόµενη Συνθήκη.
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Προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλος σχετικά µε τις δικονοµικές εγγυήσεις για τους υπόπτους και
κατηγορουµένους σε ποινικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 19.2.2003.
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Κατά τη σειρά µε την οποία έλαβαν το λόγο στη δηµόσια ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου 2002.
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Taxpayers Association of Europe

30

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Mr Michael Boeckhaus, Member
Mme Benoîte Taffin, Président
Mr Stephen Jakobi, Director
Mr Rüdiger Bandilla, Legal Adviser of the Board
Mr Dionysios Spinellis - EL
Mr Paul Carney, Judge - IRL
Mr Massimo Capirossi - I
Mrs Rosaria Sicurella - I
Mr Friedrich Hauptmann - A
Mr Raimo Lahti - FIN
Mr Jaroslav Fenyk - CZ
Mr Jaan Ginter - EE
Mr Akos Farkas - HU
Ms Angela Nicolae - RO
Ms Anna Ondrejova - SK
M. Durmus Tezcan - TR

31

Deutschland « NordRhein-Westfalen »
Contribuables Associés
Fair Trials Abroad
Transparency International
University of Athens
The High Court Ireland
Centro di Diritto Penale -Tributario-Torino
Centro di Diritto Penale Europeo - Catania
General Prokuratur beim Obersten Gerichtshof
University of Helsinki
Supreme Public Prosecutor’s Office
University of Tartu
University of Miskolc
General Prosecutor’s Office
General Prosecutor’s Office
Université Dokuz Eylul d’Izmir

