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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0834/2011 af Ømer Cakmak, dansk statsborger, om de bulgarske 
myndigheders beslaglæggelse af hans dansk indregistrerede motorkøretøj

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han i 2008 blev standset af de bulgarske grænsemyndigheder i 
forbindelse med hans og hans families hjemrejse pr. bil til Danmark efter et ferieophold i 
Tyrkiet og anklaget for menneskesmugling, fordi der manglede et tyrkisk udrejsestempel i 
hans søns danske pas. De bulgarske myndigheder anholdt familien, beslaglagde den dansk 
indregistrerede bil, afkrævede andrageren et større pengebeløb og idømte ham en betinget 
fængselsdom. Først efter 2 måneder fik andrageren og hans familie lov til at forlade 
Bulgarien. Da andrageren endnu ikke har fået sin bil tilbage, og da indeværende situation har 
påført ham alvorlige økonomiske og administrative ulemper, anmoder andrageren under 
henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2006 om de græske 
myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer, hvis henstillinger han også mener, kan finde 
anvendelse i denne sag, Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren klager over en efter hans opfattelse fuldstændig usandsynlig beskyldning om 
børnehandel fra de bulgarske grænsemyndigheders side; disse myndigheder standsede ham og 
hans familie under deres hjemrejse fra Tyrkiet til Danmark pr. bil. Desuden anser han de 
bulgarske myndigheders foranstaltninger (herunder beslaglæggelse af bilen, tilbageholdelse, 
en økonomisk sanktion og udvisning til Tyrkiet) som helt uforholdsmæssige i betragtning af 
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de svage beviser for, at der var noget usædvanligt ved hans sag, nemlig et manglende tyrkisk 
udrejsestempel i et af de tre medrejsende børns pas. Han angiver, at den officielle version af 
begivenhederne, således som de kompetente myndigheder i Danmark efterfølgende har 
fremstillet den over for ham, ikke har megen forbindelse med, hvad der rent faktisk skete.
Han klager navnlig over tabet af sin næsten nye bil, en Audi A2.

Vurderingen af, om der foreligger en sag om menneskehandel, foretages af de kompetente 
bulgarske myndigheder. Kommissionen kommenterer ikke på nationale 
retshåndhævelsesmyndigheders undersøgelser i enkeltsager. Andrageren kan i henhold til den 
nationale lovgivning påklage de foranstaltninger, de bulgarske retshåndhævelsesmyndigheder 
har truffet, herunder beslaglæggelsen af andragerens bil.

Den relevante lovgivning på EU-plan om menneskehandel er direktiv 2011/36/EU1 om 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, som erstatter 
Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA. Dette direktiv indeholder dog ingen detaljerede regler 
for bevisførelse, som grænsebetjente skal anvende i sager, hvor der er mistanke om 
menneskehandel. Fristen for gennemførelse af dette direktiv i national ret er den 6. april 2013.

Konklusion

Kommissionen er ikke i stand til at gå videre med sagen. Den EU-lovgivning, sagen eventuelt 
omhandler, skal endnu ikke være gennemført i medlemsstaterne, og selv om det skulle have 
været tilfældet, fandt de begivenheder, andrageren klager over, sted længe før den relevante 
dato."

                                               
1 EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.


