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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa moniin säännönvastaisuuksiin, jotka liittyvät 
kaupunkisuunnitteluun Varnan kaupungissa Bulgarian Mustanmeren rannikolla. 
Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että kunnallisten virkamiesten kehityssuunnitelman 
hyväksymismenettely on täynnä lainvastaisuuksia ja että kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä 
ei ole kuultu. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että tiedot saksalaisen toimittajan Jürgen Rothin 
kirjassa "The New Bulgarian Demons", jossa hän kuvailee ja analysoi Bulgarian mafian ja 
hallituksen tiiviitä suhteita, ovat tyypillisiä Varnan tilanteelle. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
siksi Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja tutkimaan, vastaavatko Varnan 
kaupunkisuunnittelutoimet, joille on osoitettu EU:n rahoitusta, alalla sovellettavia EU:n 
sääntöjä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että julkiset viranomaiset Bulgariassa, ja erityisesti Varnassa, 
ovat syyllistyneet kehityssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvään lahjontaan. Väitteet 
perustuvat ensisijaisesti kehityssuunnitelmien hyväksymismenettelyyn, johon sisältyy 
ammattilaisilta saatava asiantuntijalausunto. Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa prosessissa 
käytettävien asiantuntijoiden riippumattomuuden. Lisäksi hän väittää, että alueita koskevat 
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päätökset eivät ole objektiivisia ja avoimia, vaan prosesseissa pelataan sellaisten yritysten 
pussiin, jotka ovat valmiita hyödyntämään tehtyjä päätöksiä omien etujensa mukaisesti.

Tässä vetoomuksessa esitetyt väitteet eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, jotta komissio voisi 
laatia oikeudellisen analyysin, eivätkä ne anna perusteita yksityiskohtaisempien tietojen 
pyytämiseen Bulgarian viranomaisilta. Vetoomuksen esittäjän väitteet eivät merkitse, että 
olisi saatu selville laajalle levinnyt ja jatkuva käytäntö, vaikka niissä viitataankin äskettäin 
ilmestyneeseen aihetta käsittelevään kirjaan. Suoraa väitettä ei myöskään ole esitetty siitä, että 
EU:n myöntämiä varoja olisi käytetty väärin. Päällisin puolin katsottuna vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että väitteet muistuttavat lukuisia vetoomuksia, joita on esitetty Espanjan ja Italian 
hyväksymismenettelyihin liittyen ja joita komissio on jo tutkinut perusteellisesti viime 
vuosina ja joista on jo useaan otteeseen käyty keskusteluja parlamentissa. 
Vetoomusvaliokunnan jäsenet tietävät varsin hyvin, että yhteisön toimivalta tällä alalla on 
erittäin rajallinen, sillä se rajoittuu ainoastaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön 
asianmukaiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen asianmukaiseen  
soveltamiseen. Muutoin kyseisiä asioita voidaan käsitellä ainoastaan kansallisissa 
oikeusistuimissa  ja lopulta, jos kyseessä on esimerkiksi puutteellinen oikeusprosessi, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa. Kaavoituspäätösten kuuluminen 
paikallisviranomaisten vastuulle on muun muassa toissijaisuusperiaatteen mukaista eikä 
yhteisön toimielinten pitäisi tavallisesti puuttua kyseisiin päätöksiin.

Näin ollen komissio haluaa muistuttaa, ettei Bulgaria tavoitellut minkäänlaisia poikkeuksia 
yhteisön julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön liittymissopimusta koskevissa 
neuvotteluissaan.

Komissio suhtautuu erittäin valppaasti siihen, että yhteisön lainsäädäntö saatetaan 
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sitä sovelletaan. Bulgarian ja 
Romanian tapauksissa komissio soveltaa myös yhteistyö- ja seurantamekanismia 
varmistaakseen, että kyseiset jäsenvaltiot ponnistelevat riittävästi torjuakseen vetoomuksessa 
esitettyjen väitteiden kaltaista toimintaa, vaikka se ei varsinaisesti kuulukaan yhteisön 
toimivaltaan. Komissio vahvistaa vetoomusvaliokunnalle, että se jatkaa edelleen kyseisen 
kaltaista työskentelyä.


