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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1790/2008, którą złożył Georgi Atanasov (Bułgaria), w sprawie sytuacji 
w zakresie planowania przestrzennego w Warnie na bułgarskim wybrzeżu Morza 
Czarnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do licznych nieprawidłowości w planowaniu przestrzennym 
w Warnie na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Zaznacza on, że w ramach procedury 
zatwierdzania planu rozwoju przez władze miejskie dochodzi do licznych aktów sprzecznych 
z prawem i że nie skonsultowano się też z zainteresowanymi przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego. W tym kontekście składający petycję podkreśla, że informacje 
zawarte w książce niemieckiego dziennikarza Jürgena Rotha „Nowe bułgarskie demony”, w 
której opisuje on i analizuje ścisłe powiązania między bułgarską mafią i rządem, są 
charakterystyczne dla sytuacji w Warnie. Dlatego składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia interwencji i zbadania, czy działania w zakresie planowania 
przestrzennego w Warnie, na które przyznano środki UE, są zgodne z unijnymi przepisami 
mającymi zastosowanie w tym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Składający petycję twierdzi, iż władze publiczne w Bułgarii, a zwłaszcza w Warnie, ulegają 
korupcji w związku z wydawaniem zezwoleń na inwestycję. Podstawą tych zarzutów jest 
procedura wydawania zezwoleń na inwestycję, w ramach której konieczne są opinie 
wydawane przez ekspertów, którzy rzekomo nie są niezależni, oraz brak obiektywności i 
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przejrzystości decyzji w sprawie podziału na strefy, które to decyzje również są rzekomo 
korzystne dla przedsiębiorstw gotowych do wykorzystywania ich we własnym interesie.

Zarzuty zawarte w tej petycji nie są wystarczająco szczegółowe, by Komisja mogła dokonać 
analizy pod kątem prawnym lub uzasadnić zwrócenie się o bardziej szczegółowe informacje 
do władz bułgarskich. Zarzuty składającego petycję nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku o 
szeroko rozpowszechnionej i stałej praktyce, nawet jeśli odnoszą się do niedawno wydanej 
książki na ten temat. W petycji nie ma także bezpośrednich zarzutów dotyczących 
niewłaściwego wykorzystania środków UE. Jednakże na pierwszy rzut oka zarzuty te 
przypominają zarzuty pojawiające się w wielu petycjach dotyczących zezwoleń na inwestycję 
w Hiszpanii oraz we Włoszech, które Komisja dogłębnie analizowała w minionych latach i 
nad którymi wiele razy debatował Parlament. W tej dziedzinie, jak członkowie Komisji 
Petycji doskonale się orientują, odpowiednie kompetencje Wspólnoty są bardzo ograniczone, 
gdyż w ich zakres wchodzi wyłącznie czuwanie nad prawidłową transpozycją i stosowaniem 
prawodawstwa w zakresie zamówień publicznych, a pozostałe kwestie mogą być tylko 
rozpatrywane w ramach krajowej jurysdykcji, a w ostatniej instancji, w razie uchybień w 
postępowaniu sądowym, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 
Przykładowo fakt, że władze lokalne są odpowiedzialne za decyzje w sprawie podziału na 
strefy, jest zgodny z zasadą pomocniczości i w związku z tym instytucje wspólnotowe nie 
powinny w nie ingerować.

Jednocześnie Komisja pragnie zaznaczyć, że Bułgaria nie starała się o jakiekolwiek 
odstępstwa od prawodawstwa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych w trakcie 
negocjowania traktatu akcesyjnego. 

Komisja zwraca dużą uwagę na prawidłową transpozycję i stosowanie prawodawstwa 
wspólnotowego. W przypadku Bułgarii i Rumunii Komisja stosuje również mechanizm 
współpracy i weryfikacji, aby upewnić się, że te państwa członkowskie dokładają 
koniecznych starań, by zwalczać tego typu działania, które zostały opisane w omawianej 
petycji, mimo że nie wchodzi to ściśle w zakres kompetencji Wspólnoty. Komisja ponownie 
zapewnia Komisję Petycji, że nadal będzie działać w tym kierunku.


