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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1141/2012 af Yordan Hristov Marinov, bulgarsk statsborger, om 
forholdene i Atlant-fængslet i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren, der blev anholdt i henhold til en europæisk arrestordre og overført til Atlant-
fængslet i Bulgarien, hævder, at fangerne bliver udsat for uacceptabel behandling og 
sundhedsfarlige fængselsforhold (overfyldte celler, vægge dækket med skimmelsvamp, 
insekter, fødevarer, der ikke længere er egnet til konsum, fra leverandører, der i virkeligheden 
er slægtninge til fængselsdirektøren). Andrageren ønsker følgelig, at EU og Europa-
Parlamentet undersøger forholdene i Bulgariens 12 fængsler og især fængselsforholdene, som 
han hævder, reelt er ensbetydende med "folkedrab" af bulgarske fanger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionen lægger stor vægt på respekten for de grundlæggende rettigheder for 
frihedsberøvede i EU. Kompetencen vedrørende fængselsforhold henhører imidlertid under 
medlemsstaterne, som har vedtaget at respektere Europarådets gældende standarder på 
området, herunder de europæiske fængselsbestemmelser fra 2006. Der findes på nuværende 
tidspunkt ingen EU-regler, som kan anvendes på det foreliggende tilfælde. Det falder under 
disse omstændigheder uden for Kommissionens kompetencefelt at undersøge den måde, 
hvorpå fængsler administreres i medlemsstaterne.
Ikke desto mindre udgav Kommissionen sidste år en grønbog om styrkelse af den gensidige 
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tillid inden for frihedsberøvelse1. Grønbogen fokuserede bl.a. på forholdene under 
frihedsberøvelse, varetægtsfængsling og på det mere generelle spørgsmål om, hvilken rolle 
EU bør spille på området. Et resumé af medlemsstaternes svar er blevet offentliggjort på det 
relevante websted2. Det fremgår af svarene, at de fleste medlemsstater ikke går ind for større 
lovgivningsinitiativer fra EU på nuværende tidspunkt. Kommissionen vil derfor koncentrere 
sig om at sikre en korrekt gennemførelse af de gældende instrumenter for gensidig 
anerkendelse på området for frihedsberøvelse3, inden den fremkommer med noget nyt 
lovgivningsforslag, og vil offentliggøre rapporter om gennemførelsen af de tre 
rammeafgørelser i midten af 2013.

Det skal endvidere bemærkes, at fængselsforhold overvåges nøje af Den Europæiske Komité 
til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf, der er 
nedsat af Europarådet. Den seneste rapport om Bulgarien er dateret 4. december 2012 og kan 
konsulteres på: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Konklusion

Der findes ingen EU-regler, som kan anvendes på det foreliggende tilfælde. Det er derfor ikke 
muligt for Kommissionen at følge op på denne sag.

I mangel af EU-lovgivning på området henhører spørgsmålet om retspleje og fængselsvæsen 
under de nationale myndigheders eksklusive kompetence.

Dog kan enhver, som mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket, indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, efter 
at alle nationale retsmidler er udtømt."

                                               
1 "Styrkelse af den gensidige tillid inden for det europæiske retlige område – en grønbog om anvendelse af EU-
lovgivningen om frihedsberøvelse på det strafferetlige område", COM/2011/0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse 
på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på 
fuldbyrdelse i Den Europæiske Union, EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27, rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. 
november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid 
med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, EUT L 337 af 
16.12.2008, s. 102, og rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den 
Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om 
tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling, EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20.


