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Angående: Framställning 1790/2008, ingiven av Georgi Atanasov (bulgarisk medborgare), 
om stadsplanesituationen i orten Varna vid den bulgariska Svartahavskusten

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till en rad oegentligheter i samband med stadsplaneringen av orten 
Varna vid den bulgariska Svartahavskusten. Framställaren framhåller att förfarandet för 
godkännande av de kommunala myndigheternas utvecklingsplan kännetecknas av olagligheter 
och att det civila samhällets berörda parter inte har hörts. Framställaren betonar i samband 
med detta att uppgifterna i den tyska journalisten Jürgen Roths bok ”The New Bulgarian 
Demons”, där han beskriver och analyserar de nära förbindelserna mellan den bulgariska 
maffian och regeringen, är karakteristiska för situationen i Varna. Framställaren anmodar 
därför Europaparlamentet att ingripa och undersöka om stadsplaneverksamheterna i Varna, 
vilka uppenbarligen tilldelats EU-medel, överensstämmer med EU:s gällande bestämmelser 
på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 april 2009. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

”Framställaren hävdar att myndigheterna i Bulgarien, och särskilt i Varna, är inblandade i 
korruption när det gäller att bevilja tillstånd för områdesutveckling. Grunderna till dessa 
anklagelser rör främst upphandlingsförfaranden vid beviljande av koncessioner för 
områdesutveckling, då experter, som påstås vara partiska i processen, uttalar sig. Det saknas 
objektivitet och transparens i besluten om områdesindelning, som också påstås gynna de 
företag som är beredda att utnyttja besluten till deras fördel.
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Anklagelserna i framställningen är inte tillräckligt detaljerade för att kommissionen ska kunna 
göra en rättslig analys eller begära ytterligare uppgifter från de bulgariska myndigheterna. 
Framställarens anklagelser räcker inte för att konstatera att en omfattande och kontinuerlig 
praxis förekommer, även om hänvisningar görs till en nyligen utgiven bok i ämnet. Det finns 
inte heller några direkta anklagelser om att EU-medel skulle ha missbrukats. Anklagelserna 
påminner dock till det yttre om de många framställningar om koncessioner för 
områdesutveckling i Spanien och om tillstånd för områdesutveckling i Italien som redan har 
undersökts noggrant av kommissionen de senaste åren och som vid flera tillfällen har 
debatterats i parlamentet. I dessa fall, vilket ledamöterna i utskottet för framställningar är väl 
medvetna om, är gemenskapens behörighet mycket begränsad och handlar endast om att se till 
att lagstiftningen om offentlig upphandling införlivas och tillämpas korrekt. I övrigt är det 
frågor som bara nationella domstolar kan pröva och i slutändan, om det exempelvis har 
förekommit brister i det rättsliga förfarandet, endast Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna i Strasbourg. Det är de lokala myndigheterna som är ansvariga för beslut om 
områdesindelning vilket t.ex. är helt i linje med subsidiaritetsprincipen, och 
gemenskapsinstitutioner ska egentligen inte ingripa.

Eftersom det är så det ligger till vill kommissionen påminna om att Bulgarien under 
anslutningsförhandlingarna inte ansökte om några undantag från gemenskapslagstiftningen 
om offentlig upphandling. 

Kommissionen är mycket uppmärksam på att gemenskapslagstiftningen införlivas och 
tillämpas korrekt. I fråga om Bulgarien och Rumänien använder kommissionen samarbets-
och kontrollmekanismen för att se till att dessa medlemsstater vidtar de åtgärder som krävs för 
att motarbeta sådan verksamhet som avses i denna framställning, även om det egentligen inte 
faller under gemenskapens behörighet. Kommissionen försäkrar utskottet för framställningar 
att man kommer att fortsätta med detta.”


