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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1790/2008, του Georgi Atanasov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το πολεοδομικό καθεστώς στην πόλη Βάρνα στη βουλγαρική ακτή του Εύξεινου 
Πόντου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει αρκετές πολεοδομικές παρατυπίες στην πόλη Βάρνα στη βουλγαρική 
ακτή του Εύξεινου Πόντου. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η διαδικασία για την έγκριση του 
αναπτυξιακού σχεδίου των δημοτικών αρχών βρίθει παρανομιών, και ότι δεν ζητήθηκε η 
γνώμη φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ο αναφέρων τονίζει εν προκειμένω ότι οι 
πληροφορίες στο βιβλίο του γερμανού δημοσιογράφου Jürgen Roth «Οι νέοι δαίμονες της 
Βουλγαρίας», όπου περιγράφει και αναλύει τους στενούς δεσμούς της βουλγαρικής μαφίας με 
την κυβέρνηση, είναι αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που επικρατεί στη Βάρνα. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διερευνήσει εάν οι 
πολεοδομικές δραστηριότητες στη Βάρνα, για τις οποίες έχουν διατεθεί κοινοτικοί πόροι, 
είναι σύμμορφες με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες στον τομέα αυτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2009.  Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού)

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι δημόσιες αρχές στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα στη Βάρνα είναι 
βουτηγμένες στη διαφθορά σε σχέση με τις άδειες κατασκευής. Οι ισχυρισμοί αυτοί 
βασίζονται κυρίως στη διαδικασία αδειοδότησης στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται 
εμπειρογνωμοσύνη εκ μέρους επαγγελματιών του κλάδου οι οποίοι, όπως εικάζεται, δεν είναι 
ανεξάρτητοι, όπως επίσης και στην έλλειψη αντικειμενικότητας και διαφάνειας σε σχέση με 
τις αποφάσεις ρυμοτομικού χαρακτήρα οι οποίες εικάζεται ότι επαφίεται σε επιχειρήσεις που 
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είναι έτοιμες να επωφεληθούν των αποφάσεων αυτών.

Οι κατηγορίες που διατυπώνονται στην αναφορά δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς εις τρόπον 
ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να προβεί σε μια ανάλυση νομικού χαρακτήρα ή να ζητήσει 
ευλόγως λεπτομερέστερες πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές. Οι κατηγορίες που 
διατυπώνει ο αναφέρων δεν στοιχειοθετούν μια διάσπαρτη και διαρκή πρακτική έστω και αν 
πράγματι αναφέρονται σε ένα πρόσφατο βιβλίο επί του συγκεκριμένου θέματος. Επίσης, δεν 
διατυπώνεται κάποια άμεση κατηγορία για κακή χρήση των πόρων της ΕΕ. Παράλληλα όμως, 
οι κατηγορίες αυτές προσομοιάζουν με πολυάριθμες αναφορές για άδειες κατασκευής στην 
Ισπανία και την Ιταλία που η Επιτροπή εξέτασε σε βάθος κατά τα τελευταία έτη και 
συζητήθηκαν κατ' επανάληψη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου. Όπως καλά 
γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, οι αρμοδιότητες της Κοινότητας επί των 
θεμάτων αυτών είναι πολύ περιορισμένες δεομένου ότι οριοθετούνται μόνο στην ορθή 
μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας περί προμηθειών ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν 
ζητήματα που εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία και τελικά, εάν επί παραδείγματι 
διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στη δικαστική διαδικασία, στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στρασβούργου. Το γεγονός ότι οι τοπικές 
αρχές είναι επί παραδείγματι υπεύθυνες για τις αποφάσεις ρυμοτομικού χαρακτήρα, είναι
κάτι που καλύπτεται από την αρχή της επικουρικότητας και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν 
μπορούν, υπό κανονικές συνθήκες, να παρέμβουν.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι η Βουλγαρία 
δεν ζήτησε την οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων 
προμηθειών στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της Συνθήκης Προσχώρησης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί με τη μέγιστη προσοχή την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του 
κοινοτικού Δικαίου. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί επίσης το μηχανισμό συνεργασίας και εξακρίβωσης προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη θα καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για 
την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων του τύπου που καταγγέλλεται στην αναφορά, έστω 
και αν τούτο δεν εμπίπτει σαφώς στις κοινοτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε 
να διαβεβαιώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι θα εξακολουθήσει να εργάζεται κατά τον ίδιο
τρόπο.


