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Betreft: Verzoekschrift 0554/2011, ingediend door Georgi Drajev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de antimaffiabeweging, over vastgoedfraude en 
corruptie in de Bulgaarse stad Burgas

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over uitgebreide vastgoedfraude in de Bulgaarse stad Burgas, waarbij 
het gaat om witwassen van geld, onrechtmatige onteigeningen, inbreuk op plannings- en 
milieuregelingen, enzovoort. Volgens hem is deze situatie het gevolg van wijdverbreide 
corruptie in het openbaar bestuur en de rechtbanken, waardoor de mogelijkheden van 
individuele burgers om hun rechten uit te oefenen worden ondermijnd. Indiener benadrukt dat 
het hierbij gaat om inbreuk op zowel het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens als het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Hij verzoekt het 
Europees Parlement dan ook om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen om de 
corruptie en de schadelijke gevolgen daarvan te bestrijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

In het verzoekschrift van de Bulgaarse non-profitorganisatie "antimaffiabeweging" worden 
een aantal vermeende gevallen van vastgoedfraude in de regio Burgas gemeld, waarbij het 
voornamelijk gaat om documentaire fraude en inbreuk op plannings- en milieuregelingen. In 
het verzoekschrift wordt verwezen naar voorbeelden van gevallen waarbij er vermoedelijk 
fraude werd gepleegd door vertegenwoordigers van het gerechtelijk apparaat, de 
overheidsinstellingen, juridische beroepen en wetshandhavingsorganen. Bovendien wordt in 
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het verzoekschrift het gebrek aan justitiële follow-up van bepaalde gevallen aangekaart, 
evenals vertragingen in het rechterlijke proces, die beschouwd worden als schendingen van de 
grondrechten.

Opmerkingen van de Commissie

De diensten van de Commissie hebben het verzoekschrift nauwkeurig bestudeerd en terdege 
nota genomen van de erin vermelde feiten en aantijgingen. Dergelijke verslagen zijn een 
nuttige bron van informatie en worden door de Commissie aandachtig bekeken in de context 
van de regelmatige verslaglegging met betrekking tot de voortgang van de hervorming van 
justitie, de strijd tegen corruptie en de strijd tegen georganiseerde criminaliteit in Bulgarije uit 
hoofde van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme. 

Tegelijkertijd moet benadrukt worden dat het samenwerkings- en toetsingsmechanisme de 
Commissie geen mandaat verstrekt om tussenbeide te komen in individuele gevallen. 

In beginsel zijn de bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot handelingen en 
nalatigheid van lidstaten beperkt tot het houden van toezicht op de toepassing van het recht 
van de Unie, onder de controle van het Hof van Justitie (cf. artikel 17, lid 1, VWEU). Wat 
meer bepaald de grondrechten betreft waarop indiener wijst, wil de Commissie eraan 
herinneren dat volgens artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten de bepalingen 
van het Handvest uitsluitend ingeroepen kunnen worden als de betreffende kwestie betrekking 
heeft op de tenuitvoerlegging van het recht van de Unie. Op basis van de informatie die 
indiener heeft verstrekt, lijkt het er niet op dat de nationale overheden in de kwestie waarnaar 
verwezen wordt handelden in het kader van de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Het is 
derhalve aan de lidstaat om te garanderen dat wordt voldaan aan de verplichtingen met 
betrekking tot de grondrechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten en hun 
nationale wetgeving. 

Conclusie

Om de hierboven vermelde redenen, is de Commissie niet geplaatst om het Parlement te 
helpen met dit verzoekschrift.


