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1. Sammendrag

Andrageren, der er bosiddende i Tyskland, udtrykker sin utilfredshed med en afgørelse fra de 
rumænske retsmyndigheder om, at fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre ikke er mulig i 
hans tilfælde. Han mener derfor, at retssystemet skal reformeres, og at den relevante 
lovgivning, f.eks. lov nr. 304/2004 vedrørende dommeres og anklageres status og lov nr. 
304/2004 vedrørende retssystemet, skal ændres. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"Med hensyn til fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre ønsker Kommissionen at gøre det 
klart, at en europæisk arrestordre er en helt igennem retslig procedure, og at der ikke findes 
noget retsgrundlag for Kommissionens indgriben i det enkelte tilfælde. Afgørelsen om 
overgivelse med henblik på enten retsforfølgning eller straffuldbyrdelse i henhold til en 
europæisk arrestordre skal træffes af den judicelle myndighed i den fuldbyrdende medlemsstat 
under hensyn til omstændighederne omkring den enkelte sag og den europæiske og nationale 
lovramme for anvendelsen af den europæiske arrestordre1.    

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne 

for overgivelse mellem medlemsstaterne.
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Kommissionen ønsker at henlede opmærksomheden på, at der også findes EU-lovgivning om 
overgivelse af straffuldbyrdelse fra én medlemsstat til en anden1. Selv om 
gennemførelsesfristen for denne lovgivning var den 5. december 2012, er dette instrument i 
skrivende stund endnu ikke blevet gennemført i national ret af hverken Tyskland eller 
Rumænien - de to medlemsstater, der synes berørt af dette andragende. Kommissionen har 
gentagne gange opfordret alle medlemsstaterne til ufortøvet at gennemføre dette instrument 
og hermed forbundet EU-lovgivning om spørgsmål vedrørende frihedsberøvelse for at sikre, 
at disse muligheder står til rådighed for alle tiltalte og domfældte personer, og det er håbet, at 
medlemsstaterne vil efterkomme denne opfordring i nær fremtid. Kun fra den 1. december 
2014 vil Kommissionen have mulighed for at gå til EU-Domstolen for at kræve, at 
medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser, gennemfører disse instrumenter.

Med hensyn til det rumænske retssystem mere generelt er Kommissionen særdeles enig i, at 
det er nødvendigt for Rumænien at videreføre reformerne af sit retssystem helt generelt og at 
forbedre domstolenes funktion. Kommissionen påtog sig inden for Mekanismen for 
Samarbejde og Kontrol2 at bistå Rumænien med at afhjælpe de mangler med hensyn til 
retsreform og bekæmpelse af korruption, der kunne forhindre en effektiv gennemførelse af 
EU's retsakter, politikker og programmer og forhindre rumænere i fuldt ud at nyde deres 
rettigheder som EU-borgere. Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvilke fremskridt der 
er gjort hen imod de fire benchmarks, der fastsat med dette formål for øje, og har 
offentliggjort rapporter siden 20073. Kommissionen vedtog sin seneste rapport om Rumænien 
den 30. januar 2013 og fandt heri, at Rumænien har efterkommet en række af dens 
henstillinger, men ikke alle. Kommissionen vil følge udviklingen nøje og inden for rammerne 
af Mekanismen for Samarbejde og Kontrol vedtage endnu en rapport om fremskridtene i 
Rumænien i begyndelsen af næste år.

Konklusion

Med hensyn til den europæiske arrestordre er denne en helt igennem retslig procedure, og der 
findes ikke noget retsgrundlag for Kommissionens indgriben i det enkelte tilfælde. 

Med hensyn til den nævnte EU-lovgivning om overgivelse af straffuldbyrdelse fra én 
medlemsstat til en anden vil Kommissionen først fra den 1. december 2014 have mulighed for 
at gå til EU-Domstolen for at kræve, at medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser, 
gennemfører de relevante instrumenter.

Med hensyn til anmodningen om ændring af de rumænske love om dommeres og anklageres 
status og af loven om retssystemet ønsker Kommissionen at gøre det klart, at den for så vidt 
angår retssystemet bistår Rumænien inden for rammerne af Mekanismen for Samarbejde og 
Kontrol." 

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig 

anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger 
med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (EUT L 327 af 5.12.2008)..

2 Kommissionens beslutning 2006/928/EF af 13. december 2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde 
og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områderne 
retsreform og bekæmpelse af korruption (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 56).

3 Tilgængelig på: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm .


