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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad 2008 m., kai jis su savo šeima automobiliu važiavo atgal į 
Daniją po atostogų Turkijoje, jį sustabdė Bulgarijos pasienio tarnyba ir apkaltino neteisėtu 
žmonių vežimu, nes jo sūnaus daniškame pase nebuvo išvykimo iš Turkijos antspaudo. 
Bulgarijos valdžios institucijos suėmė šeimą, konfiskavo Danijoje registruotą transporto 
priemonę, pareikalavo iš peticijos pateikėjo didelės pinigų sumos ir jam skyrė įkalinimo 
bausmę bausmės vykdymą atidedant. Peticijos pateikėjui ir jo šeimai du mėnesius nebuvo 
leista išvykti iš Bulgarijos. Kadangi peticijos pateikėjui dar negrąžintas jo automobilis ir 
kadangi dėl šios padėties jis patyrė finansinių ir administracinių sunkumų, peticijos pateikėjas 
prašo, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų, remdamasis 2006 m. vasario 14 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Graikijos valdžios institucijų vykdomo automobilių konfiskavimo, 
kurioje pateiktos rekomendacijos, jo manymu, gali būti taikomos ir šiam atvejui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Bulgarijos pasienio tarnyba, kuri sustabdė jį ir jo šeimą 
automobiliu grįžtančius iš Turkijos į Daniją, jo nuomone, visiškai nepagrįstai įtaria jį prekyba 
vaikais. Be to, peticijos pateikėjas mano, kad Bulgarijos valdžios institucijų veiksmai 
(įskaitant transporto priemonės konfiskavimą, sulaikymą, finansinės baudos skyrimą ir 
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išsiuntimą atgal į Turkiją) visiškai neproporcingi, nes išskirtinio jo atvejo įrodymai buvo 
neesminiai, t. y. vieno iš trijų jo automobilyje buvusių vaikų pase nebuvo išvykimo iš 
Turkijos antspaudo. Peticijos pateikėjas nurodo, kad oficiali šių įvykių versija, kaip jam ją 
vėliau papasakojo atitinkamos Danijos valdžios institucijos, beveik neatitinka tikrųjų įvykių. 
Vienas iš didžiausių peticijos pateikėjo nuostolių – beveik naujo automobilio „Audi A2“ 
praradimas.

Kompetentingos Bulgarijos valdžios institucijos atliko vertinimą, ar šis atvejis gali būti susijęs 
su prekyba žmonėmis. Komisija neteikia pastabų dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų 
atliekamų pavienių atvejų tyrimų. Peticijos pateikėjas gali pateikti skundą nacionalinės teisės 
aktuose nustatyta tvarka ir ginčyti Bulgarijos teisėsaugos institucijų taikytas priemones, 
įskaitant jo automobilio konfiskavimą.

Konkrečiai dėl prekybos žmonėmis pažymėtina, kad atitinkamas šioje srityje ES lygmeniu 
taikomas teisės aktas yra Direktyva 2011/36/ES1 dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 
kovos su ja ir aukų apsaugos, kuria pakeistas Tarybos pamatinis sprendimas 
2002/629/TVR. Tačiau šioje direktyvoje nenustatytos išsamios įrodymų nuostatos, kurias 
pasienio pareigūnai turėtų taikyti įtariamos prekybos žmonėmis atvejais. Šios direktyvos 
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas yra 2013 m. balandžio 6 d.

Išvada

Europos Komisija negali toliau nagrinėti šio klausimo. Dar nesuėjęs galutinis ES teisės aktų, 
kurie galbūt buvo pažeisti, įsigaliojimo valstybėse narėse terminas, ir, net jei taip būtų, 
įvykiai, dėl kurių skundžiamasi, įvyko gerokai prieš atitinkamą datą.“

                                               
1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.


