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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die werd gearresteerd krachtens een Europees aanhoudingsbevel en in januari 2011 
werd overgebracht naar de "Atlant"-gevangenis in Bulgarije, beweert dat de gevangenen daar 
op een ontoelaatbare manier worden behandeld en worden onderworpen aan ongezonde 
detentieomstandigheden (overbevolkte cellen, schimmel op de muren, insecten, voedsel dat 
niet meer geschikt is voor consumptie en dat geleverd wordt door leveranciers die in feite 
familie zijn van de gevangenisdirecteur). Indiener verzoekt de Europese Unie en het Europees 
Parlement daarom om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden in de 
12 gevangenissen van Bulgarije, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan de 
detentieomstandigheden, die volgens hem neerkomen op een "genocide" op Bulgaarse 
gevangenen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De Commissie hecht groot belang aan de eerbiediging van de grondrechten van gevangenen 
in de EU. De detentievoorwaarden vallen echter onder de bevoegdheid van de lidstaten, die 
hebben toegezegd de ter zake geldende voorschriften van de Raad van Europa, zoals bv. de 
Europese gevangenisregels van 2006, te eerbiedigen. Momenteel zijn op dit gebied geen 
EU-regels van toepassing. De Europese Commissie is dan ook niet bevoegd om te controleren 
hoe de gevangenissen in de lidstaten worden beheerd.
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Vorig jaar heeft de Commissie echter een groenboek gepubliceerd over de verbetering van het 
wederzijds vertrouwen op het gebied van detentie1. Hoofdthema's van het Groenboek waren 
detentievoorwaarden, voorhechtenis, en meer in het algemeen de rol die de EU op dit gebied 
moet vervullen. Een overzicht van de antwoorden is gepubliceerd op de website2. Uit de 
antwoorden blijkt dat de meeste lidstaten op dit moment geen voorstander zijn van strenge 
wetgevende maatregelen op EU-niveau.  Daarom wil de Commissie zich momenteel 
concentreren op de behoorlijke tenuitvoerlegging van de bestaande instrumenten voor 
wederzijdse erkenning op detentiegebied3, alvorens nieuwe wetgevingsvoorstellen te 
formuleren. Zij zal tegen medio 2013 uitvoeringsverslagen voor de drie desbetreffende 
kaderbesluiten publiceren.

Voorts dient te worden opgemerkt dat detentievoorwaarden nauwlettend worden gevolgd door 
het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen (CPT)  van de Raad van Europa. Het meest recente verslag 
over Bulgarije dateert van 4 december 2012 en kan worden geraadpleegd op 
http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm.

Conclusie

Momenteel zijn op dit gebied geen EU-regels van toepassing. Derhalve kan de Commissie 
hiernaar geen nader onderzoek instellen.

Aangezien Europese wetgeving op dit gebied ontbreekt, vallen rechtsbedeling en het beheer 
van strafinrichtingen onder de exclusieve bevoegdheid van de nationale autoriteiten.

Echter, eenieder die meent dat zijn of haar fundamentele rechten zijn geschonden, kan een 
klacht indienen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg, nadat alle 
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput."

                                               
1 Groenboek Versterking van het wederzijds vertrouwen in de Europese rechtsruimte - Een groenboek over de 
toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie, COM(2011)327 def. 
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm.
3 Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie, PB L 327 van 
5.12.2008, blz. 27; Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het 
beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op 
proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, PB L 337 van 16.12.2008, blz. 102; en Kaderbesluit 
2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, 
van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor 
voorlopige hechtenis, PB L 294 van 11.11.2009, blz. 20.


