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Om: Andragende 0554/2011 af Georgi Drajev, bulgarsk statsborger, for 
antimafiabevægelsen, om svindel med ejendomme og korruption i den bulgarske 
by Burgas

1. Sammendrag

Andrageren klager over omfattende ejendomssvindel i den bulgarske by Burgas, herunder 
hvidvaskning af penge, ulovlige eksproprieringer, overtrædelse af planlægnings- og 
miljøbestemmelser osv. Han hævder, at denne situation skyldes udbredt korruption inden for 
den offentlige forvaltning og domstolene, som undergraver borgernes mulighed for at hævde 
deres rettigheder. Andrageren understreger, at denne situation omfatter overtrædelser af såvel 
den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder som EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Andrageren opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at gribe ind 
ved at træffe foranstaltninger til at bekæmpe korruption og dens skadelige følger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Andragendet fra den bulgarske nonprofitorganisation, antimafiabevægelsen, fremhæver en 
række tilfælde af ejendomssvindel i regionen Burgas, herunder omfattende dokumentfalsk og 
overtrædelse af planlægnings- og miljøbestemmelser. Andrageren hævder, at der findes 
eksempler på påståede bedrageriske handlinger begået af repræsentanter for domstolene, den 
offentlige forvaltning, retsvæsenet og de retshåndhævende organer. Andrageren anfægter 
desuden manglen på retslig opfølgning samt forsinkelser i de retlige processer, hvilket regnes 
for at være en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt dette andragende nøje og bemærket de fremlagte 
kendsgerninger og påstande. Der er tale om nyttige informationskilder, som Kommissionen 
kan anvende i forbindelse med den regelmæssige rapportering om Bulgariens fremskridt 
inden for reformen af retssystemet, bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet 
under mekanismen for samarbejde og kontrol.

Det skal ligeledes understreges, at mekanismen for samarbejde og kontrol ikke giver 
Kommissionen beføjelse til at gribe ind i enkeltsager.

Kommissionens beføjelser for så vidt angår medlemsstaternes handlinger og undladelser er 
principielt begrænset til at føre tilsyn med anvendelsen af EU-retten under Domstolens 
kontrol (jf. EU-traktatens artikel 17, stk. 1). Navnlig hvad angår de grundlæggende 
rettigheder, minder Kommissionen om, at bestemmelserne ifølge EU's charter om 
grundlæggende rettigheder (artikel 51, stk. 1) kan gøres gældende, hvis sagen vedrører 
gennemførelse af EU-retten. I den omtalte sag gennemførte de nationale myndigheder 
vurderet på baggrund af de af andrageren fremsendte oplysninger tilsyneladende ikke EU-
retten. Det er medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til 
grundlæggende rettigheder - på grundlag af internationale aftaler og deres interne lovgivning -
bliver overholdt.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er Kommissionen ikke i stand til at bistå Europa-Parlamentet 
yderligere med dette andragende."


