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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1580/2009, ingediend door Chantel Marriott (Britse nationaliteit), 
over de vrijlating van Michael Turner en Jason McGoldrick, die door Groot-
Brittannië zijn overgeleverd aan Hongarije op beschuldiging van fraude

Verzoekschrift 1117/2010 ingediend door O.F. (Oostenrijkse nationaliteit), over 
vermeende onjuiste toepassing van het recht en willekeurig gebruik van het 
Europees aanhoudingsbevel

1. Samenvatting van verzoekschrift 1580/2009

Indiener betwist het besluit van de Britse autoriteiten om Michael Turner en Jason 
McGoldrick uit te leveren aan Hongarije om te worden vervolgd wegens fraude voor een 
bedrag van £13 000. Zij geeft aan dat zij zonder succes £100 000 hebben geïnvesteerd in 
Hongarije en houdt vol dat zij daar onterecht gevangen zitten. Zij laakt de precaire 
omstandigheden in de gevangenis en eist hun onmiddellijke invrijheidstelling; indiener stelt 
dat Hongarije hun grondrechten schendt.

Samenvatting van verzoekschrift 1117/2010

Indiener meent dat er sprake is van verkeerde toepassing van het recht en willekeurig gebruik 
van het Europese aanhoudingsbevel. Hij stelt dat de Duitse autoriteiten zich niet hebben 
gehouden aan de regels van Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Hij verzoekt om een 
onderzoek naar willekeurig gebruik van het Europese aanhoudingsbevel en schending door de 
Duitse autoriteiten van Europese rechtsnormen. 

2. Ontvankelijkheid
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1580/2009 ontvankelijk verklaard op 15 februari 2010.
1117/2010 ontvankelijk verklaard op 17 december 2010. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010 voor verzoekschrift 
1580/2009.

De Europese Commissie is niet bevoegd op te treden op het gebied van het dagelijks 
functioneren van het strafrechtsysteem van een bepaalde lidstaat. In dit specifieke geval is 
Hongarije daarom als enige verantwoordelijk voor het beheer over zijn gevangenissen en de 
juiste tenuitvoerlegging van zijn wetgeving op het gebied van inrichtingen voor bewaring. 

De Commissie wenst echter in het algemeen de volgende opmerkingen te maken. Hongarije is 
verplicht zich te houden aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), waarbij het aangesloten is. In artikel 3 van het 
EVRM staat dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen". Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) bevestigt artikel 3 een van de meest fundamentele waarden van de democratische 
samenleving.1 Sinds 2001 heeft het EHRM artikel 3 voortdurend uitgelegd in die zin dat 
onaanvaardbare omstandigheden in gevangenissen ook een schending van artikel 3 van het 
EVRM kunnen vormen, zelfs indien er geen bewijs is dat daadwerkelijk de intentie bestond 
om de gevangene te vernederen of te verlagen. Niettemin moet mishandeling volgens de 
rechtspraak van het EHRM een minimale mate van ernst bereiken om binnen de 
werkingssfeer van artikel 3 te vallen. De beoordeling van deze minimumnormen is, gezien de 
aard der zaken, relatief; deze hangt af van alle omstandigheden van het geval, zoals de duur 
van de behandeling, de lichamelijke en geestelijke gevolgen en in sommige gevallen, het 
geslacht, de leeftijd en gezondheidstoestand van het slachtoffer. Met betrekking tot 
overbevolking van detentiecentra in het licht van het recht van indiener op eerbiediging van 
zijn lichamelijke en psychische integriteit of zijn recht op privacy en bescherming van zijn 
privéruimte, kan ook de vraag gesteld worden of aan de voorschriften van artikel 8 van het 
EVRM (recht op een privéleven) voldaan wordt2.

Onder bepaalde voorwaarden zou indiener zich kunnen wenden tot het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens of het secretariaat van het Europees Comité inzake de voorkoming van 
folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT), Raad van 
Europa, F-67075 Strasbourg Cedex-France.

De Commissie is niet van plan verder op deze zaak in te gaan.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 3 maart 2011 in verband met 
verzoekschriften 1580/2009 en 1117/2010.

In aansluiting op de mededeling van de Commissie van april 2010 inzake verzoekschrift 

                                               
1 In zijn uitspraak van 15 november 1996 heeft het EHRM in de zaak Chahal tegen het Verenigd Koninkrijk 
bepaald dat de heer Chahal niet naar India uitgezet mocht worden, omdat er een reëel gevaar was dat hij 
onderworpen zou worden aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. 
2 Zie de EHRM-uitspraken van 19 april 2001 in de zaak Peers tegen Griekenland en van 20 januari 2009 in de 
zaak Sławomir Musiał tegen Polen.
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1580/2009, en specifiek met betrekking tot het vermeende misbruik van Europese 
aanhoudingsbevelen, wil de Commissie de Commissie verzoekschriften graag wijzen op de 
belangrijkste bron van analytische informatie over het gebruik van EAB, de jaarlijkse 
bekendmaking door de Raad van de antwoorden van de lidstaten op zijn vragenlijst over het 
onderwerp1. De meest recente jaartabellen hebben betrekking op het kalenderjaar 2009. Er zij 
echter aan herinnerd dat de Commissie geen gronden heeft op basis waarvan zij in de EAB-
procedure kan optreden, en dat zij, zoals vooraf al is uitgelegd, dit verzoekschrift niet meer in 
detail kon volgen. Bovendien zijn de twee in dit verzoekschrift vermelde personen 
ondertussen in vrijheid gesteld.

Met betrekking tot verzoekschrift 1117/2010 is de Commissie evenmin bevoegd tot optreden 
in de zaak. De meer algemene kwestie die is opgeworpen in verzoekschrift 1117/2010, 
namelijk of alle lidstaten al dan niet het EAB op de juiste en met name "evenredige" wijze
toepassen (dat wil zeggen alleen voor grote zaken), is een belangrijk onderwerp waarover in 
enkele lidstaten aanzienlijke bezorgdheid heerst en dat aanleiding heeft gegeven tot 
parlementaire vragen. De Commissie is zich ervan bewust dat het vertrouwen in het EAB 
wordt aangetast door het systematische gebruik van EAB's voor de overlevering van personen 
die worden gezocht voor vaak zeer lichte misdrijven. De kwestie is onlangs opbouwend 
behandeld door de Raad van de Europese Unie. In vervolg op de aanbevelingen van het 
eindverslag van de vierde ronde van wederzijdse beoordelingen van het Europese 
aanhoudingsbevel, nam de Raad met betrekking tot evenredigheid een amendement op in het 
handboek voor het EAB2. De conclusies uit dit verslag zijn overgenomen door de Raad 
Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 juni 20103. Het gewijzigde handboek bevat nu een 
uiteenzetting van de factoren die bij de uitvaardiging van een EAB moeten worden 
beoordeeld en van de mogelijke alternatieven die in overweging moeten worden genomen 
alvorens een EAB wordt uitgevaardigd.4 Het gewijzigde handboek biedt uniforme 
richtsnoeren voor de praktijkbeoefenaren in alle lidstaten (in samenhang met hun eventuele 
respectieve wettelijke bepalingen) voor de wijze waarop een evenredigheidstest moet worden 
uitgevoerd voordat een EAB wordt uitgevaardigd. De Commissie is momenteel bezig met de 
voorbereiding van een verslag voor de uitvoering sinds 2007 van het Kaderbesluit inzake het 
EAB, dat in bijzonder de evenredigheidskwestie zal behandelen. Dit verslag zal uiteraard zo 
snel mogelijk aan het Parlement worden voorgelegd.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 6 mei 2011 in verband met 
verzoekschriften 1580/2009 en 1117/2010.

De aanvullende informatie die indiener op 2 februari 2011 inzake verzoekschrift 1117/2010 
heeft gestuurd verandert het standpunt van de Commissie niet, aangezien het om aanvullende 
details gaat van een zaak waarin de Commissie onbevoegd is tot optreden, zoals reeds is 
vermeld in de mededeling van de Commissie van 3 maart 2011.

                                               
1 Documenten van de Raad 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 en COPEN 64 REV 4 7551/7/10, te raadplegen op 
http://register.consilium.europa.eu.
2 Raad 8436/2/10 COPEN blz. 3.
3 Raad 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Raad 8302/4/09 COPEN 68 blz.15; 7361/10 COPEN 59 blz..4; 8436/2/10 COPEN blz.3.
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De Commissie maakt van de gelegenheid gebruik om het Parlement te informeren dat het 
verslag van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging sinds 2007 van het kaderbesluit van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten door de Commissie op 11 april 2011 is goedgekeurd. Het 
verslag en de het begeleidende werkdocument van de Commissiediensten zijn in te zien via de 
volgende link: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.


