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Tárgy: Georgi Atanasov, bolgár állampolgár által benyújtott 1790/2008. számú petíció a 
bolgár Fekete-tenger partján fekvő Várna városának várostervezési helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos szabálytalanságra utal a bolgár Fekete-tenger partján fekvő 
Várna városának várostervezésével kapcsolatosan. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az 
önkormányzati hatóságok fejlesztési terveinek jóváhagyási eljárásait törvénytelenségek 
jellemzik, valamint arra, hogy a civil társadalom érintett képviselőivel nem konzultáltak. A 
petíció benyújtója ezzel kapcsolatosan hangsúlyozza, hogy Jürgen Roth, német újságíró „Az 
új bolgár démonok” című könyvében szereplő információk, amelyek bemutatják és elemzik a 
bolgár maffia és a kormány közötti szoros kapcsolatot, a várnai helyzetre is jellemzők. A 
petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az 
üggyel, és vizsgálja ki, hogy a várnai várostervezési tevékenységek, amelyek 
megvalósításához nyilvánvalóan uniós eszközöket használnak fel, összhangban vannak-e az 
Európai Unió e területen érvényben lévő jogszabályaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a bolgár – különösen a várnai – állami hatóságok a 
fejlesztési engedélyekkel kapcsolatban korrupt módon járnak el. Ezen állítások főként a 
fejlesztési engedélyek odaítélésének eljárását érintik, ahol olyan szakemberek szakvéleményét 
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veszik figyelembe, akik állítólag nem pártatlanok a folyamatban; az övezetekről szóló 
döntések tekintetében hiányzik az objektivitás és az átláthatóság, és ez állítólag szintén azon 
vállalatoknak kedvez, amelyek ezeket a döntéseket saját hasznukra akarják fordítani.

A petícióban megfogalmazott állítások nem eléggé részletesek ahhoz, hogy a Bizottság jogi 
elemzést folytasson, és ahhoz sem, hogy részletesebb tájékoztatást kérjen a bolgár 
hatóságoktól. A petíció benyújtójának állításai nem utalnak széles körben elterjedt és 
folyamatos gyakorlatra, még ha a témát érintő, a közelmúltban megjelent könyvre utalnak is.
Arra sincsen közvetlen utalás, hogy az EU támogatását helytelenül használták volna fel. Első 
ránézésre azonban az állítások hasonlítanak a spanyolországi és olaszországi fejlesztési 
engedélyekkel kapcsolatban benyújtott számos petícióra, amelyekkel a Bizottság az elmúlt 
években érdemben foglalkozott és amelyekről a Parlament több alkalommal vitát tartott.
Ezekben az ügyekben – és ezt a Petíciós Bizottság tagjai is tudják – a Közösség hatásköre 
rendkívül behatárolt, csupán a közbeszerzésről szóló jogszabályok megfelelő átültetésének és 
alkalmazásának biztosítására korlátozódik, minden egyéb tekintetben a nemzeti joghatóság, 
vagy végső esetben – amennyiben hiba történt a bírósági eljárás során – Strasbourgban az 
Emberi Jogok Európai Bírósága az illetékes. Az, hogy az övezetekről szóló döntések 
tekintetében a helyi hatóságok illetékesek, összhangban van a szubszidiaritás elvével és a 
közösségi intézményeknek alapvetően nem szabad beavatkozniuk.

A fentiekre tekintettel a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy Bulgária a csatlakozási 
tárgyalások alatt nem kért a Közösség közbeszerzésre vonatkozó jogszabályaitól való eltérést.

A Bizottság nagyon ügyel a közösségi jogszabályok helyes átültetésére és alkalmazására.
Bulgária és Románia esetében a Bizottság az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust is 
alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy ezek a tagállamok megtegyék a szükséges 
lépéseket a petícióban megfogalmazott tevékenységtípusok ellen, akkor is, ha ez nem 
kifejezetten a Közösség hatáskörébe tartozik. A Bizottság biztosítja a Petíciós Bizottságot 
afelől, hogy továbbra is ily módon fog eljárni.


