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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0554/2011 του Georgi Drajev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Κινήματος κατά της Μαφίας», σχετικά με απάτη στον τομέα των 
ακινήτων και διαφθορά στη βουλγαρική πόλη Burgas

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την εκτεταμένη απάτη στον τομέα των ακινήτων στη βουλγαρική 
πόλη Burgas, μεταξύ άλλων τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις 
παράτυπες απαλλοτριώσεις, την παραβίαση χωροταξικών και περιβαλλοντικών κανονισμών, 
κ.λπ. Διατείνεται ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στα εκτεταμένα κρούσματα διαφθοράς στη 
δημόσια διοίκηση και τα δικαστήρια, που υπονομεύουν τις δυνατότητες των μεμονωμένων 
πολιτών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ο αναφέρων τονίζει ότι πρόκειται για παραβίαση 
τόσο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επομένως, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
λαμβάνοντας μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των επιβλαβών συνεπειών της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Η αναφορά της βουλγαρικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Κίνημα κατά της Μαφίας» 
κάνει λόγο για μια σειρά περιπτώσεων εικαζόμενης απάτης στον τομέα των ακινήτων στην 
περιοχή Burgas, οι οποίες αφορούν κυρίως την πλαστογράφηση εγγράφων και την παραβίαση 
χωροταξικών και περιβαλλοντικών κανονισμών. Βάσει περιπτώσεων-υποδειγμάτων, 
καταγγέλλεται η τέλεση πράξεων που στοιχειοθετούν απάτη από εκπροσώπους της 
δικαστικής εξουσίας, της δημόσιας διοίκησης, των νομικών επαγγελμάτων και των φορέων 
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επιβολής του νόμου. Επιπλέον, καταγγέλλεται η έλλειψη δικαστικής παρακολούθησης 
συγκεκριμένων περιπτώσεων καθώς και οι καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία που 
θεωρείται ότι ισοδυναμούν με παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν εξετάσει επιμελώς την αναφορά και έχουν λάβει δεόντως 
υπόψη τα αναφερόμενα γεγονότα και τις καταγγελίες. Τέτοιες αναφορές αποτελούν χρήσιμες 
πηγές πληροφοριών και λαμβάνονται δεόντως υπόψη από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
τακτικής υποβολής εκθέσεων προόδου για τη δικαστική μεταρρύθμιση και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στη Βουλγαρία βάσει του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ). 

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου δεν δίνει στην 
Επιτροπή εξουσία παρέμβασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των κρατών 
μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 
του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ). Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγει ο αναφέρων, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μπορεί 
να γίνει επίκληση των διατάξεων του Χάρτη μόνον όταν το θιγόμενο ζήτημα αφορά την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν 
προκύπτει ότι εν προκειμένω οι εθνικές αρχές ενήργησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Συνεπώς, εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα — όπως αυτά προβλέπονται 
σε διεθνείς συμφωνίες και στην εθνική τους νομοθεσία. 

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συνδράμει το 
Κοινοβούλιο σε σχέση με την εν λόγω αναφορά.


