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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1554/2012 af Eike Riemann, tysk statsborger, om vurdering af 
andragerens straf og overførsel fra et spansk til et tysk fængsel 

1. Sammendrag

Andrageren er blevet idømt en fængselsstraf i Spanien. Han har anmodet om at blive overført 
til Tyskland for at afsone resten af sin dom dér. Andrageren er nu blevet overført til et tysk 
fængsel. Han har anmodet om strafnedsættelse, idet han var varetægtsfængslet i en lang 
periode og på grund af forholdene i det spanske fængsel, som efter hans opfattelse ikke levede 
op til europæiske standarder. Han mener desuden, at han er blevet diskrimineret, eftersom 
udenlandske indsatte i Tyskland sendes tilbage til deres hjemland, når de har afsonet 
halvdelen af deres straf.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 (rammeafgørelse) fastlægger en 
ordning for overførsel af indsatte til den medlemsstat, hvori de er statsborgere, eller til 
sædvanligt opholdssted. Rammeafgørelsen er imidlertid endnu ikke blevet gennemført af alle 
medlemsstater, selvom fristen herfor udløb den 5. december 2011. Hverken Tyskland eller 
Spanien har gennemført denne rammeafgørelse endnu.

Det fremgår af artikel 10, stk.1, i protokol 36 om overgangsbestemmelser, der er knyttet som 
bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at Europa-Kommissionen ikke 



PE519.664v01-00 2/2 CM\1004094DA.doc

DA

kan indlede overtrædelsesprocedurer for manglende gennemførelse før december 2014 
(udgangen af overgangsperioden).

Så længe rammeafgørelsen ikke er blevet gennemført i begge de medlemsstater, der er 
involveret i overdragelsen, finder de eksisterende retlige instrumenter om overførelse af 
fanger fortsat anvendelse, såsom Europarådets konvention af 1983 om overførelse af 
domfældte, i hvilken både Tyskland og Spanien er parter. Det er derfor sandsynligt, at 
overførslen af andrageren har fundet sted under denne konvention.

Hvad angår klagen over fængselsforholdene, bør det bemærkes, at selvom Kommissionen 
lægger stor vægt på overholdelsen af fængslede personers grundlæggende rettigheder i EU, 
henhører fængselsforhold under medlemsstaternes beføjelse, og at disse har indvilliget i at 
overholde Europarådets standarder på området, herunder de europæiske fængselsregler fra 
2006. 

Ikke desto mindre udgav Kommissionen sidste år en grønbog om styrkelse af den gensidige 
tillid inden for frihedsberøvelse1. Grønbogen fokuserede bl.a. på forholdene under 
frihedsberøvelse, varetægtsfængsling og på det mere generelle spørgsmål om, hvilken rolle 
EU bør spille på området. Et resumé af medlemsstaternes svar er blevet offentliggjort på det 
relevante websted2. Det fremgår af svarene, at de fleste medlemsstater ikke går ind for større 
lovgivningsinitiativer fra EU på nuværende tidspunkt. 

Konklusion

Da hverken Tyskland eller Spanien har gennemført rammeafgørelsen har overførsel af 
andrageren sandsynligvis fundet sted under Europarådets konvention af 1983 om overførelse 
af domfældte. 

Der findes på nuværende tidspunkt ingen EU-regler, som kan anvendes på det foreliggende 
tilfælde. I mangel af EU-lovgivning på området henhører spørgsmålet om retspleje og 
fængselsvæsen under de nationale myndigheders beføjelse. Det er derfor ikke muligt for 
Kommissionen at følge op på denne sag.

Dog kan enhver, som mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket, indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, efter
at alle nationale retsmidler er udtømt.

                                               
1 "Styrkelse af den gensidige tillid inden for det europæiske retlige område – en grønbog om 
anvendelse af EU-lovgivningen om frihedsberøvelse på det strafferetlige område", 
COM/2011/0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_da.htm.


