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Betreft: Verzoekschrift 1790/2008, ingediend door Georgi Atanasov (Bulgaarse nationaliteit), 
over de stedenbouwkundige situatie in de Bulgaarse stad Varna aan de Zwarte Zee

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant verwijst naar een reeks onregelmatigheden in verband met de stadsplanning in de 
Bulgaarse stad Varna aan de Zwarte Zee. Rekwestrant wijst erop dat de procedure voor 
goedkeuring van het ontwikkelingsplan van de gemeentelijke overheden wordt gekenmerkt 
door onregelmatigheden en dat de betrokken partijen van het maatschappelijk middenveld niet 
zijn geraadpleegd. Hij onderstreept in dit verband dat de informatie in het boek "The New 
Bulgarian Demons" van de Duitse journalist Jürgen Roth, waarin de nauwe banden tussen de 
Bulgaarse maffia en de Bulgaarse regering worden beschreven en geanalyseerd, kenmerkend 
is voor de situatie in Varna. Rekwestrant verzoekt derhalve het Europees Parlement om op te 
treden en te onderzoeken of de stedenbouwkundige activiteiten in Varna, die klaarblijkelijk 
gesteund worden met EU-middelen, in overeenstemming zijn met de op dit gebied geldende 
EU-bepalingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 02, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Rekwestrant voert aan dat de overheidsinstanties in Bulgarije, met name in Varna, bij corrupte 
praktijken inzake ontwikkelingsvergunningen betrokken zijn. Deze aantijgingen houden in de 
eerste plaats verband met de procedure voor de toekenning van ontwikkelingsvergunningen, 
waarvoor de deskundige adviezen van personen zijn gevraagd, die naar verluidt niet los van 
dit proces staan. Voorts wordt een gebrek aan objectiviteit en transparantie inzake de 
bestemmingsplannen aan de kaak gesteld, die naar verluidt tevens aan bedrijven ten goede 
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komen die klaar staan om genoemde besluiten in hun voordeel te gebruiken.

De aantijgingen in dit verzoekschrift zijn niet gedetailleerd genoeg om de Commissie in staat 
te stellen een juridische analyse te verrichten noch om een verzoek om gedetailleerdere 
informatie van de Bulgaarse autoriteiten te rechtvaardigen. De aantijgingen van rekwestrant 
houden geen bevinding in dat er sprake is van wijdverspreide en aanhoudende praktijken, 
zelfs indien hierin wordt verwezen naar een recent boek over dit onderwerp. Noch is er sprake 
van een rechtstreekse aantijging dat communautaire middelen zijn misbruikt. Naar het zich 
laat aanzien hebben de aantijgingen iets weg van de talrijke verzoekschriften over 
ontwikkelingsvergunningen in Spanje en Italië die in de afgelopen jaren door de Commissie 
diepgaand werden behandeld en waarover door het Parlement talloze malen is gedebatteerd. 
Zoals de leden van de Commissie verzoekschriften maar al te goed weten, zijn de 
bevoegdheden van de Gemeenschap in dezen zeer beperkt, aangezien zij slechts beperkt zijn 
tot de juiste omzetting en toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Wat er 
overblijft kan alleen maar worden gevolgd in het kader van de nationale rechtsgang en 
uiteindelijk, indien bijvoorbeeld sprake is van een lacune in de gerechtelijke procedure, door 
het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Het feit dat de plaatselijke 
instanties bevoegd zijn voor bijvoorbeeld besluiten inzake bestemmingsplannen, strookt met 
het subsidiariteitsbeginsel en de communautaire instellingen mogen zich doorgaans niet hierin 
mengen.

In het licht hiervan zou de Commissie nog eens willen vermelden dat Bulgarije tijdens de 
onderhandelingen over het toetredingsverdrag niet om afwijkingen van de communautaire 
wetgeving inzake overheidsopdrachten heeft verzocht.

De Commissie is zeer alert ten aanzien van de juiste omzetting en toepassing van het 
Gemeenschapsrecht. In het geval van Bulgarije en Roemenië maakt de Commissie tevens 
gebruik van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme om ervoor te zorgen dat deze 
lidstaten de nodige inspanningen verrichten om het soort activiteiten te bestrijden dat in dit 
verzoekschrift aan de kaak wordt gesteld, zelfs indien dit strikt genomen niet tot de 
bevoegdheden van de Gemeenschap behoort. De Commissie verzekert de Commissie 
verzoekschriften andermaal dat zij zich in deze zin zal blijven inzetten.


