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Temats: Lūgumraksts Nr. 1790/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Georgi 
Atanasov, par situāciju pilsētplānošanā Varnā, Melnās jūras krastā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vairākiem pārkāpumiem pilsētplānošanā Varnā, Melnās 
jūras krastā. Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka procedūrā, kādā municipālās 
iestādes apstiprina attīstības plānu, ir daudz nelikumību un netiek rīkota sabiedriskā 
apspriešana. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka vācu žurnālista Jürgen Roth
grāmatā „Jaunie bulgāru dēmoni” aprakstītā un analizētā tēma par Bulgārijas mafijas un 
valdības ciešajiem sakariem ir ļoti raksturīga situācijai Varnā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un izpētīt, vai pilsētplānošanas darbības Varnā, kurām ir 
piešķirti ES līdzekļi, atbilst šajā jomā piemērojamajiem ES noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka valsts iestādes Bulgārijā, jo īpaši Varnā, ir iesaistītas 
korupcijā, kas saistīta ar attīstības saskaņošanu. Šo apgalvojumu pamatojums galvenokārt ir 
saistīts ar attīstības koncesiju piešķiršanas procedūru, kas saistīta ar tādu ekspertu atzinumu, 
kuri neesot neatkarīgi no procesa, kā arī ar objektivitātes un pārredzamības trūkumu attiecībā 
uz lēmumiem par dalījumu zonās, kas būtu izdevīgi uzņēmumiem, kuri ir gatavi izmantot 
minētos lēmumus savā labā.
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Apgalvojumi šajā lūgumrakstā nav pietiekami detalizēti, lai Komisija varētu veikt juridisko 
analīzi vai pamatotu pieprasījumu pēc detalizētākās informācijas no Bulgārijas varas iestāžu 
puses. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi nav pietiekami, lai konstatētu plaši izplatītu un 
pastāvīgu praksi, pat ja ir atsauce uz neseno grāmatu par minēto tēmu. Tāpat arī nav tieša 
apgalvojuma, ka ES finansējums tiek izmantots ļaunprātīgi. Tomēr pēc būtības apgalvojumi ir 
līdzīgi vairākiem lūgumrakstiem par attīstības koncesijām Spānijā un attīstības atļaujām 
Itālijā, kas pēdējo gadu laikā jau tikuši padziļināti analizēti Komisijā un vairākkārt apspriesti 
Parlamentā. Lūgumrakstu komitejas locekļi apzinās, ka šajos jautājumos attiecīgā Kopienas 
kompetence ir ļoti ierobežota, jo attiecas tikai uz valsts iepirkuma tiesību aktu pareizu 
transponēšanu un piemērošanu, un pārējos jautājumus var noteikt tikai valsts jurisdikcija, kā 
arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā, ja, piemēram, ir nepilnības tiesas procesā. Fakts, ka 
vietējās varas iestādes ir atbildīgas par, piemēram, lēmumiem par dalījumu zonās, atbilst 
subsidiaritātes principam, un Kopienas iestādēm parasti nevajadzētu iejaukties.

Šajā gadījumā Komisija gribētu norādīt, ka Pievienošanās līguma sarunu laikā Bulgārija 
necentās panākt izmaiņas Kopienas tiesību aktos par valsts iepirkumu.

Komisija īpašu uzmanību pievērš Kopienas tiesību aktu pareizai transponēšanai un 
piemērošanai. Bulgārijas un Rumānijas gadījumā Komisija izmanto arī sadarbības un 
pārbaudes mehānismu, lai nodrošinātu, ka šīs dalībvalstis pieliek vajadzīgās pūles, lai cīnītos 
pret tāda veida darbībām, kas norādītas šajā lūgumrakstā, pat ja tas tieši neietilpst Kopienas 
kompetencē. Komisija atkārtoti apliecina Lūgumrakstu komitejai, ka tā darbosies šādā veidā 
arī turpmāk.


