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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1580/2009 af Chantel Marriott, britisk statsborger, om 
løsladelse af Michael Turner og Jason McGoldrick, som blev udleveret fra 
Det Forenede Kongerige til Ungarn tiltalt for bedrageri

Andragende 1117/2010 af O.F., (østrigsk statsborger), om en formodet 
retskrænkelse og vilkårlig anvendelse af den europæiske arrestordre

1. Sammendrag af andragende 1580/2009

Andrageren anfægter en beslutning truffet af de britiske myndigheder om at udlevere Michael 
Turner og Jason McGoldrick til Ungarn, hvor de er tiltalt for bedrageri for et beløb på 13.000 
pund. Andrageren hævder, at de uden held investerede 100.000 pund i Ungarn og fastholder, 
at de blev ulovligt fængslet. Andrageren hævder, at de pågældende personers fængslingsvilkår 
er uacceptable, og hun anmoder om øjeblikkelig løsladelse, idet hun fastholder, at de ungarske 
myndigheder har krænket deres grundlæggende rettigheder.

Sammendrag af andragende 1117/2010

Andrageren mener, at der er tale om retskrænkelse og vilkårlig anvendelse af den europæiske 
arrestordre. Han anfører, at de tyske myndigheder ikke har overholdt bestemmelserne i 
rammebeslutning 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og udleveringsprocedurerne 
mellem medlemsstaterne. Han anmoder om en undersøgelse af vilkårlig anvendelse af den 
europæiske arrestordre og de tyske myndigheders krænkelse af de europæiske retsforskrifter. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1580/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15 februar 2010).

Andragende 1117/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. december 
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2010). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010 (andragende 1580/2009)

"Europa-Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i de enkelte medlemsstaters daglige 
forvaltning af strafferetssystemet. I dette specifikke tilfælde er det således udelukkende 
Ungarn, der er ansvarlig for forvaltningen af fængselsfaciliteterne og den korrekte 
gennemførelse af lovgivningen på fængselsområdet. 

Kommissionen har dog følgende generelle bemærkninger: Ungarn har pligt til at respektere 
den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, som landet har undertegnet. I henhold til artikel 3 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention "må ingen underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf". Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
omhandler artikel 3 en af de mest grundlæggende værdier i et demokratisk samfund1. Siden 2001 
har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol konstant fortolket artikel 3 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention som om, at uacceptable fængselsforhold ligeledes kan udgøre en 
overtrædelse af artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, selv om der ikke er 
bevis på direkte hensigt om at ydmyge eller nedværdige den tilbageholdte. Ikke desto mindre 
skal mishandlingen ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis være af 
et mindstemål af hårdhed for at falde ind under artikel 3's anvendelsesområde. Vurderingen af 
disse minimumsstandarder er i sagens natur relativ. Det afhænger af alle sagens 
omstændigheder som behandlingens varighed, dens fysiske og psykiske indvirkninger og i 
visse tilfælde ofrets køn, alder og helbredstilstand. Med hensyn til spørgsmålet om 
overbelægning i forhold til andragerens ret til respekt for hans fysiske og psykiske integritet 
eller hans ret til privatlivets fred og beskyttelse af sit private rum kan der ligeledes sættes 
spørgsmålstegn ved, om kravene i den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 
(retten til et privatliv) er overholdt2. 

Under visse omstændigheder kan andrageren kræve erstatning fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol eller sekretariatet for Europarådets Komité til Forebyggelse af 
Tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (CPT-komitéen), 
Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig.

Kommissionen agter ikke at foretage sig yderligere i sagen."

4. Kommissionens svar på andragende 1580/2009 og 1117/2010, modtaget den 3. marts 
2011.

"I forlængelse af Kommissionens meddelelse af april 2010 om andragende 1580/2009, og 
med særlig henvisning til påstanden om misbrug af europæiske arrestordrer, vil 
Kommissionen gerne henlede Udvalget for Andragenders opmærksomhed på den vigtigste 
kilde til analytisk information om brugen af den europæiske arrestordre, nemlig Rådets årlige 
                                               
1 I sin dom af 15. november 1996, i sagen Chahal mod Det Forenede Kongerige, afgjorde Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, at Chahal ikke kunne udvises til Indien, fordi der var en reel risiko for, at han ville 
blive udsat for behandling i strid med artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention. 
2 Se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme af 19. april 2001 i sagen Peers mod Grækenland og 
af 20. januar 2009 i sagen Sławomir Musiał mod Polen.
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offentliggørelse af medlemsstaternes svar på Rådets spørgeskema om dette emne1. De nyeste 
årstabeller gælder for kalenderåret 2009. Det skal dog endnu en gang understreges, at 
Kommissionen ikke har noget grundlag for at gribe ind i proceduren for den europæiske 
arrestordre, og at Kommissionen, som nævnt tidligere, ikke kunne følge yderligere op på dette 
andragende. Desuden er de to personer, der nævnes i dette andragende, blevet løsladt i 
mellemtiden.

Hvad angår andragende 1117/2010, har Kommissionen heller ikke beføjelse til at gribe ind i 
denne sag. Med hensyn til det mere generelle spørgsmål, der rejses i andragende 1117/2010, 
nemlig hvorvidt alle medlemsstaterne anvender den europæiske arrestordre korrekt og navnlig 
på en "forholdsmæssig" måde (dvs. kun i sager, som ikke er bagatelsager), er det et vigtigt 
spørgsmål, der har været genstand for stor bekymring i visse medlemsstater, og som har givet 
anledning til forespørgsler fra parlamentsmedlemmerne. Kommissionen er klar over, at 
tilliden til den europæiske arrestordre berøres af den systematiske udstedelse af europæiske 
arrestordrer med henblik på udleveringen af eftersøgte personer, der ofte har begået meget 
små lovovertrædelser. Rådet for Den Europæiske Union har for nylig taget dette spørgsmål op 
på en konstruktiv måde.  I opfølgningen på anbefalingerne i den endelige rapport om den 
fjerde runde af de gensidige evalueringer af den europæiske arrestordre medtog Rådet en 
ændring af håndbogen om den europæiske arrestordre, hvad angår forholdsmæssighed2. 
Konklusionerne i denne rapport blev vedtaget af Rådet (retlige og indre anliggender) den 3. 
juni 20103. Det fremgår nu af den ændrede håndbog, hvilke faktorer der skal vurderes ved 
udstedelsen af en europæisk arrestordre og mulige alternativer, der skal overvejes før 
udstedelsen af en europæisk arrestordre4. Den ændrede håndbog giver en ensartet vejledning 
til aktørerne i alle medlemsstater (sammen med deres eventuelle lovbestemmelser på dette 
område) om den måde, som en test af forholdsmæssigheden skal foretages på, inden der 
udstedes en europæisk arrestordre. Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde en rapport 
om gennemførelsen siden 2007 af rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, hvor der 
navnlig vil blive taget højde for spørgsmålet om forholdsmæssighed. Denne rapport vil 
naturligvis blive fremsendt til Parlamentet så hurtigt som muligt."

5. Kommissionens svar (REV II) på andragende 1580/2009 og 1117/2010, modtaget den 
6. maj 2011

"De supplerende oplysninger, som andrageren sendte den 2. februar 2011 vedrørende 
andragende 1117/2010, ændrer ikke Kommissionens holdning, da de blot indeholder nærmere 
enkeltheder vedrørende sagen, som Kommissionen som allerede nævnt i meddelelsen af 3. 
marts 2011 ikke har beføjelse til at gribe ind i. 

Kommissionen benytter sig af denne lejlighed til at informere Parlamentet om, at den vedtog 
Kommissionens rapport om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne den 11. april 2011. Denne rapport og det dertil knyttede arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene kan ses under følgende link: 

                                               
1 Rådets dokumenter COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 2
 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 og COPEN 64 REV 4 7551/7/10 er tilgængelige på 
http://register.consilium.europa.eu).
2 Rådet 8436/2/10 COPEN, s. 3.
3 Rådet 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Rådet 8302/4/09 COPEN 68, s. 15; 7361/10 COPEN 59, s. 4; 8436/2/10 COPEN, s. 3.
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http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


