
CM\859679EL.doc PE460.729v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

3.3.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1026/2010 του Radostin Roussev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «Bull Gate Ltd.», σχετικά με κατάχρηση πόρων της 
ΕΕ και διαφθορά στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, διευθυντής της ανωτέρω επιχείρησης, καταγγέλλει τον τρόπο διαχείρισης από 
τις βουλγαρικές αρχές, και συγκεκριμένα από τις τοπικές αρχές της πόλης Sliven, των πόρων 
που κατανέμονται στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών 
πολιτικών ISPA. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η διαφθορά και ο νεποτισμός στην τοπική 
αυτοδιοίκηση καθώς και η μη τήρηση αφενός των συμβατικών υποχρεώσεων όπως έχουν 
οριστεί από τη διεθνή ομοσπονδία συμβούλων μηχανικών (FIDIC) και αφετέρου των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πτωχεύσει η 
εταιρεία του. Επίσης, εφιστά την προσοχή και σε άλλα συγκεκριμένα κρούσματα διαφθοράς 
και οργανωμένου εγκλήματος. Ο αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει ότι το ISPA και άλλοι χρηματοδοτικοί πόροι 
της ΕΕ τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνης προς τους θεσπισμένους κανόνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.
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Κατά την 7η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 11 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ο δήμος 
Sliven χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει μια σύμβαση πλαίσιο πολλαπλών 
χρήσεων για την εκτέλεση σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή ζήτησε από τη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων να επανεξετάσει τη διαδικασία ανάθεσης και να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική αρχή της σχετικής 
οδηγίας της ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων, και συγκεκριμένα ότι η αναθέτουσα αρχή 
αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ότι ενεργεί με 
διαφανή τρόπο.

Με επιστολή της 5ης Αυγούστου 2010, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη θέση του δήμου 
Sliven. Ωστόσο, οι διευκρινίσεις που περιέχονταν στην επιστολή του δήμου δεν παρείχαν το 
απαραίτητο επίπεδο αξιοπιστίας. 
Μετά την υποβολή της αίτησης τροποποίησης για το μέτρο αριθ. 2005 BG 16 P PE 001 
«Ολοκληρωμένο έργο ύδρευσης για την πόλη Sliven» του Ταμείου Συνοχής/πρώην ISPA, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να υποβάλουν πλήρη 
φάκελο με την ανάλυση της σύμβασης πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι ο δήμος Sliven έχει χρησιμοποιήσει τη σύμβαση 
πλαίσιο για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης και στη συνέχεια η αρμόδια διαχειριστική αρχή 
κλήθηκε να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Η Επιτροπή διερευνά τη συμμόρφωση της χρήσης της σύμβασης πλαισίου για την υλοποίηση 
έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προς τους κανόνες της ΕΕ περί συμβάσεων.

Οι ισχυρισμοί περί πιθανής απάτης και σοβαρών παρατυπιών που αφορούν τις 
επιχειρηματικές πρακτικές του δημάρχου της πόλης Sliven κοινοποιήθηκαν στην OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει επί του παρόντος να λάβει τον πλήρη φάκελο σχετικά με την εφαρμογή 
της σύμβασης πλαισίου, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή της προς τη σχετική οδηγία 
της ΕΕ. Μόλις η Επιτροπή καταλήξει σε γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση του καθεστώτος, 
θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Όσον αφορά τις αιτιάσεις περί υποτιθέμενης διαφθοράς και νεποτισμού, κοινοποιήθηκαν 
στην OLAF. Η OLAF εξετάζει τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες 
αξιολόγησης προκειμένου να αποφασιστεί εάν πρέπει να κινηθεί επίσημη διαδικασία 
έρευνας. 


