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Suġġett : Petizzjoni 1790/2008, imressqa minn Georgi Atanasov (ta' nazzjonalità Bulgara) 
dwar il-qagħda tal-ippjanar urban fil-belt ta' Varna fil-kosta Bulgara tal-Baħar l-
Iswed

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal għadd ta' irregolaritajiet b'rabta mal-ippjanar urban fil-belt ta' 
Varna fil-kosta Bulgara tal-Baħar l-Iswed. Il-petizzjonant jindika li l-proċedura għall-
approvazzjoni tal-pjan ta' żvilupp tal-awtoritajiet muniċipali hija miżgħuda b'irregolaritajiet, u 
li l-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili ma kinux ikkonsultati. Il-petizzjonant jisħaq f'dak ir-
rigward li l-informazzjoni fil-ktieb tal-ġurnalista Ġermaniż Jürgen Roth, 'Ix-Xjaten Ġodda 
Bulgari', li fih jiddeskrivi u janalizza r-rabtiet mill-qrib bejn il-mafja Bulgara u l-gvern, hija 
tipika tal-qagħda f'Varna. Il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni u jinvestiga jekk l-attivitajiet ta' ippjanar urban f'Varna, li għalihom kienu allokati 
fondi tal-UE, humiex konsistenti mar-regoli applikabbli tal-UE f'dik iz-zona.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta' April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta' Lulju 2009.

Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet pubbliċi fil-Bulgarija, u speċifikament f'Varna, huma 
involuti f'korruzzjoni fir-rigward ta' permessi għall-iżvilupp. Ir-raġunijiet għal dawn l-
allegazzjonijiet jikkonċernaw primarjament il-proċedura tal-għoti tal-konċessjonijiet għall-
iżvilupp, li tinvolvi l-opinjoni esperta ta' professjonisti li allegatament m'humiex indipendenti 
mill-proċess; u wkoll in-nuqqas ta' objettività u trasparenza rigward id-deċiżjonijiet dwar it-
tqassim f'zoni, li allegatament jirriżulta favur l-intrapriżi li huma lesti li jisfruttaw id-
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deċiżjonijiet imsemmija għal vantaġġ tagħhom stess. 

L-allegazzjonijiet f'din il-petizzjoni mhumiex dettaljati biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun 
tista' tagħmel analiżi legali, u lanqas biex jiġġustifikaw talba għal informazzjoni aktar 
dettaljata min-naħa tal-awtoritajiet Bulgari. L-allegazzjonijiet tal-petizzjonant ma 
jammontawx għal konstatazzjoni ta' prattika mifruxa u li ssir b'mod kontinwu, avolja jirreferu 
għal ktieb riċenti dwar is-suġġett. Lanqas ma ssir allegazzjoni diretta li l-fondi tal-UE ntużaw 
ħażin. Madankollu, apparentement, l-allegazzjonijiet mhumiex wisq differenti minn bosta 
petizzjonijiet dwar il-konċessjonijiet għall-iżvilupp fi Spanja u l-permessi għall-iżvilupp fl-
Italja li kienu diġà koperti fil-fond matul dawn l-aħħar snin mill-Kummissjoni, u li ġew 
diskussi bosta drabi mill-Parlament. F'dawn il-kwistjonijiet, kif il-Membri tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jafu sew, il-kompetenza Komunitarja rilevanti hija limitata ħafna, ladarba hi 
limitata biss għat-traspożizzjoni korretta u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist 
pubbliku. Il-bqija huma kwistjonijiet li jistgħu jingħataw segwitu biss fil-ġurisdizzjoni 
nazzjonali u finalment, jekk ikun hemm, pereżempju, difett fil-proċess ġudizzjarju, fil-Qorti 
Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Il-fatt li l-awtoritajiet lokali huma 
responsabbli għal deċiżjonijiet dwar it-tqassim taz-zoni, pereżempju, huwa f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-Istituzzjonijiet Komunitarji normalment m'għandhomx jindaħlu.

Ladarba dan huwa l-każ, il-Kummissjoni tixtieq tiddikjara, u li d-dikjarazzjoni tagħha tkun 
irreġistrata, li l-Bulgarija ma talbitx derogi mil-leġiżlazzjoni tal-Komunitajiet dwar l-akkwist 
pubbliku matul in-negozjati tat-Trattat ta' Adeżjoni.

Il-Kummissjoni toqgħod attenta ħafna għat-traspożizzjoni korretta u l-applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja. Fil-każ tal-Bulgarija u r-Rumanija l-Kummissjoni tuża wkoll il-mekkaniżmu ta' 
koperazzjoni u verifika sabiex tiżgura li dawn l-Istati Membri qed jagħmlu l-isforzi meħtieġa 
biex jikkumbattu t-tip ta' attività li hija allegata f'din il-petizzjoni, anke jekk din mhix 
strettament fl-ambitu tal-kompetenza Komunitarja. Il-Kummissjoni tiżgura lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet li se tkompli taħdem b'dan il-mod.


