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Utskottet för framställningar

27.1.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0554/2011, ingiven av Georgi Drajev, bulgarisk medborgare, för 
”Rörelsen mot Maffian”, om bedrägeri och korruption på fastighetsområdet i den 
bulgariska staden Burgas

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över omfattande fastighetsbedrägerier i den bulgariska staden Burgas, 
vilka inbegriper penningtvätt, felaktiga expropriationer, överträdelser av plan- och 
miljöföreskrifter etc. Han påstår att denna situation beror på den utbredda korruptionen inom 
den offentliga förvaltningen och domstolarna, vilken undergräver de enskilda medborgarnas 
möjligheter att hävda sina rättigheter. Framställaren betonar att denna situation inbegriper 
brott mot både den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Han uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa genom att vidta åtgärder för att bekämpa 
korruptionen och dess skadliga konsekvenser.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 september 2011. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

I framställningen från den bulgariska ideella organisationen ”Rörelsen mot Maffian” 
rapporteras en rad bedrägerier på fastighetsområdet i Burgasregionen, särskilt avseende 
dokumentbedrägerier och överträdelser av plan- och miljöföreskrifter. Det hänvisas till fall 
där det påstås att företrädare för domstolsväsendet, den offentliga förvaltningen, juristkåren 
och brottsbekämpande myndigheter har gjort sig skyldiga till bedrägerier. I framställningen 
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kritiseras dessutom bristen på rättslig uppföljning av specifika fall och förseningar i de 
rättsliga förfarandena, vilka bedöms utgöra överträdelser av de grundläggande rättigheterna.

Kommissionens iakttagelser

Kommissionens tjänsteavdelningar har noga granskat framställningen och beaktat 
sakuppgifterna och anklagelserna som har rapporterats i den. Sådana rapporter är användbara 
informationskällor och uppmärksammas i vederbörlig ordning av kommissionen inom ramen 
för dess regelbundna rapportering av de framsteg som görs inom de rättsliga reformerna, 
kampen mot korruption och kampen mot organiserad brottslighet i Bulgarien i enlighet med 
samarbets- och kontrollmekanismen. 

Samtidigt måste det betonas att samarbets- och kontrollmekanismen inte ger kommissionen 
behörighet att ingripa i enskilda ärenden. 

I princip är kommissionens befogenheter avseende medlemsstaternas handlande och 
underlåtenhet begränsade till att övervaka unionsrättens tillämpning, under domstolens 
kontroll (jfr artikel 17.1 i FEU). Om man ser närmare på de frågor om de grundläggande 
rättigheterna som framställaren tar upp, påminner kommissionen om att – enligt artikel 51.1 i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna – stadgans bestämmelser kan åberopas om det 
aktuella ärendet har att göra med EU-lagstiftningens tillämpning. På grundval av den 
information som framställaren tillhandahåller verkar det inte som om de nationella 
myndigheterna i det aktuella ärendet sysslade med tillämpning av unionsrätten. Det är således 
medlemsstatens sak att se till att dess skyldigheter avseende de grundläggande rättigheterna –
som är en följd av internationella avtal och medlemsstatens inhemska lagstiftning –
respekteras. 

Slutsats

Av ovanstående skäl kan inte kommissionen hjälpa parlamentet med denna framställning.


