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Het doel van de onderzoeksmissie naar Bulgarije was een ontmoeting met indieners van 
verzoekschriften en lokale, regionale en nationale autoriteiten om beter inzicht te verkrijgen in 
de diverse aspecten van vermeende schendingen van EU-wetgeving, in het bijzonder de 
Habitatrichtlijn (Natura 2000-netwerk) en de Vogelrichtlijn. 

Leden van de delegatie: Margrete Auken (voorzitter van de delegatie) en Victor Boştinaru, 
coördinatoren van respectievelijk de Verts/ALE-Fractie en de S&D-Fractie. 

Leden ambtshalve: Mariya Nedelcheva (PPE) en Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 juni

Op 29 juni heeft de administrateur van het secretariaat van de Commissie verzoekschriften op 
het voorlichtingsbureau in Sofia gesproken met indiener Andrey Kovatchev van Balkani 
Wildlife Society. Indiener verstrekte aanvullende informatie met betrekking tot zijn 
verzoekschrift, evenals informatie over het schoonmaken en herstellen van de rivier de Vaya.

30 juni

Om 9.00 uur trof de delegatie Yordanka Fandukova, burgemeester van Sofia, en Maria 
Boyadjiska, wethouder voor milieuzaken, om te praten over de vuilstortplaats in Suhodol, in 
aanwezigheid van leden van de burgervereniging van Suhodol. 

Voorafgaand aan de ontmoeting sprak de delegatie met indieners en inwoners en beloofde ze 
een bezoek te zullen brengen aan de vuilstortplaats van Suhodol.

Tijdens het onderhoud zei mevrouw Fandukova dat de autoriteiten in Sofia maatregelen 
hadden genomen om de kwestie Suhodol op te lossen. De stortplaats zou worden opgevuld en 
gesloten, waarna de locatie in de oorspronkelijke staat zou worden hersteld. Er was een 
afvalbehandelingsinstallatie aanwezig, evenals een installatie voor het verzamelen van gas dat 
vrijkwam uit het afval op de stortplaats. Er was een geïntegreerde vergunning verleend op 
basis van een MEB en de stortplaats voldeed aan alle eisen van de EU-richtlijn inzake 
afvalbeheer. Er waren geografische analyses gemaakt en uit de resultaten hiervan was 
gebleken dat er geen gevaar was voor grondwaterverontreiniging.

De vertegenwoordiger van de vereniging uit Suhodol zei dat de maximale capaciteit van de 
stortplaats al in 2005 was bereikt, en dat deze al jaren geleden gesloten had moeten worden. 
De stortplaats was een milieurisico en een probleem voor de volksgezondheid. Er waren geen 
bufferzones vastgesteld en het mineraalwater onder de stortplaats liep het risico te worden 
verontreinigd. Er was giftige rook geweest. 

Mevrouw Boyadjiska, de wethouder, legde uit dat de stortplaats streng werd gecontroleerd 
door geaccrediteerde bedrijven die regelmatig monsters namen van lucht, water en 
grondwater. Sinds 2009 waren er verslagen gemaakt over het afvalbeheer en hieruit bleek dat 
er sprake was van voorbehandeling van afval. De luchtkwaliteit in Suhodol was verbeterd en 
er was een geïntegreerd afvalprogramma evenals een door de EU gefinancierd 
herstelprogramma aangenomen. De burgemeester vertelde verder dat de milieucommissie de 
situatie in de gaten hield en dat er vier openbare raadplegingen hadden plaatsgevonden. Ook 
een woordvoerder van een derde partij nam het woord. De delegatie was niet in kennis gesteld 
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van diens deelname en het was niet duidelijk wie hij vertegenwoordigde. 

Om 10.00 uur had de delegatie een afspraak met Yordan Bakalov, voorzitter van de 
verzoekschriftencommissie van het Bulgaarse Parlement. De heer Bakalov beschreef de 
werkwijze van zijn commissie, die jaarlijks ongeveer 2 000 verzoekschriften en meldingen 
ontvangt. Hij benadrukte dat de administratieve capaciteit moest worden opgebouwd en dat 
het democratiseringsproces in Bulgarije nog niet voltooid was. Veel problemen waren te 
wijten aan een gebrek aan contact tussen indieners van verzoekschriften en autoriteiten en 
toezichthouders. 

Om 11.00 uur had de delegatie een ontmoeting met Nona Karodjova, minister van Milieu en 
Water, die aangaf dat er sinds 2009 maatregelen waren genomen uit hoofde van nieuwe 
wetgeving en dat het ministerie gedetailleerde instructies had verstrekt aan regionale 
autoriteiten. De resultaten lieten verbetering zien. 

Ten aanzien van de afvalbehandeling beweerde de minister dat in veel gevallen het NIMBY-
syndroom (Not In My Back Yard: niet in mijn achtertuin) een rol speelde. Over de Suhodol-
zaak zei de minister dat er geen sprake was van inbreuken met betrekking tot openbare 
raadplegingen. Het Suhodol-verzoekschrift ging over technische aspecten en de zaak was 
politiek geworden. Alle maatregelen en acties betreffende Suhodol waren legitiem en er zou 
een herstelprogramma worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van Rila bracht de minister in herinnering dat het project uit 1995 stamde. Op dat 
moment was er een MEB uitgevoerd en er waren geen wijzigingen aangebracht aan het 
oorspronkelijke ontwerp. Er waren maatregelen genomen om het aantal auto’s op de locatie te 
beperken.

De uitvoeringsbepalingen voor windmolenparkprojecten waren zeer beperkend. Er was nog 
onvoldoende inzicht in de totale gevolgen van windmolenparken, maar als windparken 
verkeerd worden geplaatst kan de natuur in het gedrang komen. Windmolenparken werden 
beperkt tot gebieden waar de gevolgen voor de natuur aanvaardbaar waren, en verboden in 
zeer gevoelige gebieden. 

Met betrekking tot Natura 2000 had Bulgarije het hoogste aantal aangewezen gebieden. 
Speciale bescherming had economische beperkingen opgelegd voor dergelijke gebieden. 
Projecten in belangrijke gebieden als Kaliakra en Irakli waren verboden. Voor MEB’s waren 
betrouwbare gegevens nodig en er stond een project op stapel voor het verzamelen van 
dergelijke gegevens.

Wat betreft transparantie en toegang tot informatie liet de minister weten dat alle informatie 
en besluiten van het ministerie (en regionale autoriteiten), evenals alle MEB-documenten op 
het internet waren gepubliceerd. Er waren nu goede wetgeving en uitvoeringsregels 
voorhanden, evenals voorzieningen voor het aantekenen van beroep en gerechtelijke 
procedures. 

Om 12.15 uur had de delegatie een ontmoeting met Konstantin Penchev, de Bulgaarse 
nationale ombudsman, die een kort overzicht van zijn werk gaf. Veel klachten hadden 
betrekking op Bulgaarse dienstverleners. Het aantal klachten over milieukwesties nam toe. 
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Het bureau van de ombudsman fungeert ook als preventieve instantie door proactief te 
handelen, informatie en begeleiding te bieden en debatten te organiseren over belangrijke 
onderwerpen (bijvoorbeeld afvalbelasting en forensische geneeskunde). Bulgarije heeft goede 
wetgeving betreffende de toegang tot documenten, rechtszaken en jurisprudentie, en het 
publiek wordt zich steeds meer bewust van zijn rechten. 

Onderweg naar de bergstreek Rila werd de delegatie door Ireena Mateeva van BSPB/Birdlife 
Bulgaria geïnformeerd over de situatie met betrekking tot bestaande en geplande 
windmolenparken op trekroutes van beschermde vogels, met name in Kaliakra en Kamchia 
aan de Zwarte Zeekust. Mevrouw Mateeva liet tevens afbeeldingen zien van vogels die waren 
gedood door de wieken van windmolens en legde uit dat er nog altijd geen duidelijkheid was 
over de toewijzing van Natura 2000-gebieden en speciale beschermingszones op grond van de 
Vogelrichtlijn. 

In Kyustendil, de hoofdstad van de regio, had de delegatie een ontmoeting met Lyubomir 
Anchev, de regionale gouverneur van de regio Kyustendil, Sacho Ivanov, burgemeester van 
de gemeente Separava Banya en ambtenaren van de gemeente, de regionale inspectie voor 
milieubescherming en water, en het regionale directoraat voor nationale bouwinspectie. 

De burgemeester liet weten dat infrastructuurprojecten voor toeristen een (reeds bestaande) 
toegangsweg en een kabellift in het nationaal park van Rila betroffen. De eerste fase van het 
project zou de natuur kunnen hebben geschaad, maar de tweede fase viel binnen de bestaande 
limieten. De kabellift was milieuvriendelijk. Duurzame ontwikkeling was altijd het doel 
geweest. 

De lokale bevolking was betrokken bij de projecten en de meerderheid was ervoor. De 
autoriteiten hadden ook contact gehad met natuurbeschermingsorganisaties, maar alleen met 
positief gestemde organisaties, want er waren ook organisaties die tegen de projecten waren. 
Er was regelmatig contact geweest met de politie en met parkautoriteiten. Het autoverkeer 
naar de meren was gestopt. 

De gemeente heeft samengewerkt met ontwikkelaars in een publiek-privaat 
samenwerkingsverband om projecten voor het toerisme te realiseren. Er werden grotere 
projecten beoogd. 

De voorzitter herinnerde eraan dat de Europese Commissie nog steeds onderzoek deed naar 
aantijgingen die in verzoekschriften waren gedaan. De burgemeester vertelde dat hij niet op 
de hoogte was van het standpunt van de Commissie, maar dat de projecten allemaal voldeden 
aan de Bulgaarse wetgeving. 

Een vertegenwoordiger van de regionale inspectie van milieubescherming en water legde uit 
dat de projecten in Rila volgens het ministerie volledig voldeden aan de wet. Er waren nieuwe 
plannen voor de ontwikkeling van het onderste gedeelte van de kabellift en er was een 
toerismebeleidsplan en een herbebossingplan. Deze plannen zouden onderhevig zijn aan een 
volledige MEB. 

De delegatie wees erop dat de EU-wetgeving correct moest worden uitgevoerd en dat de 
Bulgaarse autoriteiten helder moesten zijn over de economische betrokkenheid van 
overheidsorganen bij projecten zoals dat in Rila. Ook zouden zij een beter evenwicht tussen 
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natuur en economie moeten waarborgen. De aanwezige autoriteiten zouden indieners en ngo's 
niet als vijanden moeten behandelen, maar constructief met hen moeten samenwerken.

Na de ontmoeting had de delegatie een ontmoeting met indieners, die actuele informatie 
verstrekten. Volgens indieners was de kabellift gebouwd terwijl de MEB al verlopen was. Er 
had dus een nieuwe MEB moeten worden verricht. De toeristen die de lift gebruiken (tot 
3 000 per dag) zouden een enorm effect hebben op het milieu in het merengebied en het aantal 
auto’s en mensen dat de locatie bezoekt, zou veel groter zijn dan wat het lokale ecosysteem 
aan toerisme kon verhapstukken. 

Er was een skipiste gebouwd waarvoor ongeveer 5 hectare bos was gekapt. Indieners waren 
bang dat de bouw van de lift en de skipiste de voorbodes waren van grotere projecten, 
waaronder hotels en meer skipistes, die beetje bij beetje zouden worden gerealiseerd 
(salamitactiek) op bosgrond die door middel van ruilovereenkomsten door ontwikkelaars zou 
worden verkregen van het Bulgaarse Staatsbosbeheer. Bij dergelijke overeenkomsten 
verkrijgen investeerders grond voor een prijs die wel tien maal lager kan zijn dan de gangbare 
prijs. Ze beweerden dat dergelijke overeenkomsten neerkomen op onrechtmatige staatssteun 
en hadden dit gemeld bij het DG Concurrentie. 

Indieners hebben om dringende maatregelen van de Commissie gevraagd om een einde te 
maken aan de milieugevolgen van het liftproject en volledige naleving van de EU-wetgeving 
te waarborgen. Er mogen geen verdere schendingen van EU-wetgeving worden toegestaan 
met betrekking tot vergunningen voor nieuwe skiliftfaciliteiten in het nationaal park van Rila.

De delegatie bezocht vervolgens het onderste station van de kabellift, waar een groot aantal 
mensen demonstreerden ten gunste van het liftproject. De delegatie had sterk de indruk dat 
deze demonstratie in scène was gezet door de ontwikkelaars van het project, mogelijk in 
samenwerking met de lokale autoriteiten waarmee zij op grond van een publiek-privaat 
partnerschap samenwerkten. De burgemeester begeleidde de ontwikkelaar bij diens treffen 
met de delegatie.

Vertegenwoordigers van de ontwikkelaar nodigden de delegatie uit om een rit met de lift te 
maken. Gezien de aantijgingen van onrechtmatigheid van het project heeft de delegatie deze 
uitnodiging afgeslagen om niet de indruk van vooringenomenheid te wekken ten aanzien van 
deze kwestie. De vertegenwoordigers van de ontwikkelaar probeerden ten overstaan van de 
pers een discussie op gang te brengen, maar de voorzitter maakte direct duidelijk dat de 
delegatie niet bij de lokale politiek betrokken wilde worden. De delegatie had tot doel te 
luisteren naar en te spreken met indieners en relevante autoriteiten over de verzoekschriften.

1 juli

Reis naar de regio Smolyan in de Rhodopegebergte om indieners te ontmoeten op de hoogste 
berg, de Perelik. Helaas was de delegatie door regen en mist niet in staat om goed zicht op de 
locatie te krijgen. 

Indieners beweerden dat een op de Perelik gebouwd huisje of hut onrechtmatig was en dat 
bomen en struiken (Juniperus communis) waren gekapt en vernietigd om de grond voor te 
bereiden voor skipistes en andere toeristenfaciliteiten voor het sport- en toeristencentrum van 
Perelik. Volgens indieners had de ontwikkelaar de grond door middel van ruilovereenkomsten 
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verkregen. 

De locatie werd ook gebruikt voor een jazzfestival, hetgeen schadelijke gevolgen voor de 
natuur had en onverenigbaar was met de Natura 2000-regels. In weerwil van de bewering van 
de eigenaar dat de hut alleen gebouwd was en gebruikt werd voor opslagdoeleinden, wezen 
indieners er ook op dat deze accommodatie geheel gemeubileerd was en werd aangeprezen in 
tijdschriften en op het internet als ecoverblijf. 

Na het bezoek aan de locatie reisde de delegatie naar Smolyan voor een ontmoeting met 
Stefan Staykov, regionaal gouverneur van de regio Smolyan en Dora Yankova, burgemeester 
van Smolyan. De delegatie werd onthaald met een demonstratie van aanhangers van de 
ontwikkeling van Perelik. Ook hier had de delegatie de indruk dat deze demonstratie in scène 
was gezet, vermoedelijk door de initiatiefnemer van het project. 

De gouverneur legde de situatie in Perelik uit en benadrukte dat de regionale en lokale 
autoriteiten van Smolyan de EU-wetgeving en Bulgaarse wetgeving volledig naleefden. 
Mevrouw Yankova, de burgemeester van Smolyan, legde uit dat het ruimtelijk plan uit 2000 
slechts een toegangsweg naar de locatie omvatte. Er was een door de vorige regering 
goedgekeurde MEB voorhanden en er was in 2001 een openbare raadpleging gehouden. Het 
toeristencentrum werd als optie overwogen. Na de toetreding van Bulgarije was een 
uitgeklede versie van het plan voorgesteld. Nieuwe plannen moesten verenigbaar zijn met 
Natura 2000.

Op dat moment waren er geen plannen voor de bouw van het sport- en toeristencentrum van 
Perelik. Er was een vergunning afgegeven voor tijdelijke constructies (jazzfestival) en een 
bouwvergunning voor de hut. De hut fungeerde als materieelopslag. Er was een bevel om alle 
verdere bouwprojecten bij Perelik te verbieden. Klachten van ngo's lagen nu bij de 
administratieve rechtbank.

De milieuwetgeving was nageleefd en er was geen politiek conflict over Perelik. Natura 2000 
was niet volledig beperkend en er zou moeten worden gezocht naar een evenwicht tussen 
zakelijke belangen en natuur. Er waren geen concrete plannen, alleen strikt theoretische 
concepten voor ontwikkeling. Het kon geen kwaad om een jazzfestival te organiseren. De 
jeneverbesstruiken waren gekapt om redenen die verband hielden met de landbouw en EU-
subsidies. Ten aanzien van het illegaal kappen van bomen op het gebied beweerde de 
burgemeester dat dit niet de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke autoriteiten was, maar 
een zaak van het bosbeheer. Zij beweerde dat het kappen van bomen noodzakelijk was om 
GLB-subsidies (voor het laten grazen van dieren) te verkrijgen.

Met betrekking tot het contact tussen indieners en autoriteiten stelde de burgemeester dat de 
hoofdindiener niet in Smolyan woonde en de gemeente nooit had benaderd. De voorzitter 
wees erop dat een indiener niet in de regio hoeft te wonen en dat het belangrijk is om contact 
te houden met de burger en vertrouwen te scheppen. 

De voorzitter herhaalde dat indieners krachtens het Verdrag van Aarhus toegang moeten 
krijgen tot alle documenten die met Perelik te maken hebben en benadrukte het belang van 
communicatie. De burgemeester gaf de verzekering dat alle informatie beschikbaar zou zijn. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan de eigenaar van de hut op de Perelik. De voorzitter 
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zag af van een discussie omdat de delegatie niet bij de lokale politiek betrokken wilde raken 
en haar opdracht het spreken met autoriteiten en indieners was. 

2 juli

Terugkeer naar Sofia en bezoek aan de vuilstortplaats in Suhodol waar de delegatie werd 
opgewacht door een groep van ongeveer veertig indieners en inwoners. Het terrein was 
grotendeels afgedekt maar er was een kant open voor het storten van afval. 

De delegatie werd uitgenodigd om de afvalsorteerinstallatie te bezoeken, die speciaal voor de 
gelegenheid leek te zijn opgeruimd. Werknemers sorteerden afval door papier en kunststof 
met de hand van een lopende band af te halen. Ze droegen noch handschoenen, noch 
mondkapjes. Volgens de beheerder werd alleen huishoudelijk afval uit Sofia gesorteerd in de 
installatie, overeenkomstig de regels. Volgens indieners was het bezoek aan de 
afvalsorteerinstallatie alleen voorgesteld om de delegatie een rad voor ogen te draaien en was 
de installatie veel te klein voor de verwerking van de dagelijkse hoeveelheid afval, die 
normaal direct, dus zonder sortering, in de vuilstortplaats werd gestort. 

Algemene opmerkingen

Tijdens het bezoek constateerde de delegatie een opvallend gebrek aan communicatie tussen 
autoriteiten en indieners. In het algemeen beweerden de eerstgenoemden dat de plannen en 
acties volledig in overeenstemming waren met de Bulgaarse en EU-wetgeving, terwijl de 
laatstgenoemden het tegenovergestelde beweerden. Het viel de delegatie op dat in het geval 
van zowel Rila als Perelik de feitelijke situatie ter plaatse zeer verschilde van de situatie zoals 
beschreven tijdens de bijeenkomsten met de autoriteiten.

De autoriteiten leken indieners en/of ngo’s vaak niet te beschouwen als relevante 
gesprekspartners, met name wanneer ze niet uit de regio kwamen, en ze leken vaak de 
bereidheid te ontberen om de dialoog aan te gaan. 

Indieners en ngo’s waren over het algemeen goed geïnformeerd en goed voorbereid. Zij zetten 
hun standpunt op heldere wijze uiteen en onderbouwden hun beweringen met feiten, cijfers en 
documentatie. 

Indieners/ngo’s spraken tevens vaak hun wantrouwen uit ten opzichte van de autoriteiten, 
inclusief de rechtbanken. Dit zou kunnen verklaren waarom ze ervoor hebben gekozen om 
zich rechtstreeks tot de Europese instellingen te wenden, hopende en verwachtende dat een 
interventie door "Europa" een disciplinerend effect op de autoriteiten zou hebben.

Sommige indieners waren gefrustreerd en teleurgesteld toen ze beseften dat de hoge 
verwachtingen die ze van "Europa" hadden, niet zouden worden waargemaakt. De delegatie 
legde uit dat de EU-wetgeving moet worden uitgevoerd en toegepast door de nationale 
overheden en dat "Europa" geen politieorganisatie is die kan worden opgeroepen om 
problemen of mogelijk onrechtmatige situaties onmiddellijk op te lossen.

Kwesties moeten eerst lokaal, regionaal of nationaal worden behandeld op politiek en
administratief niveau, door middel van dialoog en samenwerking tussen autoriteiten en 
burgers/ngo’s, of via gerechtelijke stappen.
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Indieners klaagden vaak over ondoorzichtige en naar hun mening te amicale betrekkingen 
tussen autoriteiten en initiatiefnemers of ontwikkelaars van projecten. De delegatie had de 
indruk dat dit inderdaad het geval was in Rila, waar, te oordelen naar uitspraken en gedrag, er 
bijna geen enkele barrière leek te bestaan tussen de burgemeester en de projectontwikkelaar.

Er werd opgemerkt dat er in veel gevallen sprake was van een gebrek aan transparantie in de 
besluitvorming en duidelijke informatie voor het publiek. Een voorbeeld hiervan was het 
Suhodol-plan, dat nog steeds onduidelijk is voor indieners en inwoners.

Er was onvoldoende kennis over de toegang tot informatie en documenten. Gesprekspartners 
leken het Verdrag van Aarhus te kennen, maar niet op de hoogte te zijn van de rechten die 
hieruit voortvloeien of de omstandigheden waarin en de wijze waarop deze kunnen worden 
ingeroepen.

Aanbevelingen

De Commissie verzoekschriften:

verzoekt de Commissie verslag te doen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de 
verzoekschriften betreffende afvalbeheer en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) in 
Bulgarije;

dringt bij de Commissie aan op een zorgvuldige bewaking van de manier waarop EU-
wetgeving inzake afvalbeheer en infrastructuurontwikkeling wordt toegepast in Bulgarije;

verzoekt de Commissie om samen te werken met en begeleiding te bieden aan Bulgaarse 
autoriteiten om ervoor te zorgen dat informatie en documenten zonder belemmeringen kunnen 
worden ingezien en dat burgers worden geïnformeerd over de mogelijkheden en procedures 
voor openbare raadplegingen/burgerparticipatie en klachten; 

stelt de Commissie voor om begeleiding te bieden aan nationale en regionale functionarissen 
ten aanzien van het beheer van vergunningstrajecten voor grote infrastructuurprojecten 
waarbij MEB’s en Natura 2000-regelgeving betrokken zijn;

dringt er bij de Bulgaarse autoriteiten op alle niveaus op aan om burgers, ngo’s, met inbegrip 
van ngo’s die zij als "negatief" beschouwen, en overige vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld actiever en transparanter te betrekken bij het 
besluitvormingsproces, aangezien dergelijke burgers en organisaties doorgaans zeer 
gemotiveerd en goedgeïnformeerd zijn en juist een positieve inbreng kunnen hebben;

verzoekt Bulgaarse politieke en administratieve autoriteiten dringend zorg te dragen voor 
volledige transparantie en verantwoording in geval van publiek-private 
samenwerkingsverbanden voor de realisatie van projecten;

vraagt indieners, natuurbeschermingsorganisaties en geïnteresseerde burgers dringend om 
actief contact te zoeken met de autoriteiten, te beginnen bij het laagste relevante 
administratieve en politieke niveau, om de communicatie en het vertrouwen te verbeteren, en 
met het doel om een constructieve dialoog aan te gaan.


