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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1790/2008 af Georgi Atanasov, bulgarsk statsborger, om 
byplanlægningssituationen i byen Varna ved den bulgarske Sortehavskyst

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en række uregelmæssigheder i forbindelse med byplanlægningen i 
byen Varna ved den bulgarske Sortehavskyst. Andrageren påpeger, at proceduren for 
godkendelse af de kommunale myndigheders udviklingsplan er kendetegnet af ulovligheder, 
og at civilsamfundets berørte parter ikke er blevet hørt. Andrageren understreger i den 
forbindelse, at oplysningerne i den tyske journalist Jürgen Roth's bog "De nye bulgarske 
djævle", hvori han beskriver og analyserer de nære forbindelser mellem den bulgarske mafia 
og regeringen, er karakteristiske for situationen i Varna. Andrageren anmoder følgelig 
Europa-Parlamentet om at gribe ind og efterprøve, om byplanlægningsaktiviteterne i Varna, 
hvortil der åbenbart er tildelt EU-midler, er i overensstemmelse med EU's på området 
gældende bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009

Andrageren hævder, at de offentlige myndigheder i Bulgarien, og specielt i Varna, er 
indblandet i korruption i forbindelse med godkendelse af udviklingsplaner. Begrundelsen for 
disse påstande drejer sig primært om proceduren for tildeling af udviklingskoncessioner, som 
omfatter høring af eksperter, der angiveligt ikke er uafhængige, samt manglende objektivitet 
og gennemsigtighed i forbindelse med beslutninger om zoneinddeling, som angiveligt også 
falder i hænderne på virksomheder, der er parate til at udnytte disse beslutninger til egen 
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fordel.

Påstandene i dette andragende er ikke detaljerede nok til, at Kommissionen er i stand til at 
foretage en juridisk analyse, eller til at retfærdiggøre en anmodning om mere præcise 
oplysninger fra de bulgarske myndigheders side. Andragerens påstande giver ikke belæg for 
at konkludere, at der er tale om en udbredt og gentagen praksis, selv om de henviser til en 
nyligt udkommet bog om emnet. Der er heller ingen direkte påstand om, at EU-midler er 
blevet misbrugt. Ved første øjekast er disse påstande dog ikke så forskellige fra de talrige 
andragender om udviklingskoncessioner i Spanien og godkendelser af udviklingsplaner i 
Italien, som allerede er blevet grundigt dækket af Kommissionen i de senere år og drøftet ved 
flere lejligheder i Parlamentet. I sådanne sager er Fællesskabets kompetence meget begrænset 
og udelukkende relateret til den korrekte transponering og gennemførelse af lovgivningen om 
offentlige indkøb – hvilket medlemmerne af Udvalget for Andragender udmærket er klar 
over. Resten er spørgsmål, der kun kan forfølges inden for den nationale lovgivning og 
ultimativt – hvis der f.eks. har været en fejl i den retlige proces – ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det faktum, at lokale myndigheder har ansvaret for 
beslutninger om zoneinddeling, er f.eks. i overensstemmelse med nærhedsprincippet og 
fællesskabsinstitutionerne bør normalt ikke blande sig.

Selv om dette er tilfældet, vil Kommissionen gerne tilføje, at Bulgarien ikke har søgt om 
undtagelser fra Fællesskabets lovgivning om offentlige indkøb i forbindelse med 
forhandlingerne om tiltrædelsestraktaten.

Kommissionen følger nøje med i den korrekte transponering og gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen. For så vidt angår Bulgarien og Rumænien, anvender Kommissionen 
også mekanismen for samarbejde og kontrol til at sikre, at disse medlemsstater gør sig de 
nødvendige bestræbelser på at bekæmpe den type aktiviteter, som hentydes til i dette 
andragende, selv om det strengt taget ikke ligger inden for rammerne af Fællesskabets 
kompetence. Kommissionen forsikrer Udvalget for Andragender om, at den fortsat vil arbejde 
på denne måde.


