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Målsætningerne for rejsen til Bulgarien

Siden Bulgariens tiltrædelse af EU den 1. januar 2007 har de bulgarske borgere gjort aktiv 
brug af deres ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet. Udvalget for Andragender 
har indtil videre modtaget 88 andragender fra bulgarske borgere, og 27 andragender er blevet 
videregivet til Kommissionen til yderligere undersøgelser. 

En stor del af andragenderne vedrører miljøbeskyttelse, men også problemer vedrørende 
transportinfrastruktur og sikkerhed, grundlæggende rettigheder og børns velfærd har været 
genstand for andragender.

På denne baggrund havde rejsen til Bulgarien til formål at øge forståelsen for situationen i 
Bulgarien og de problemer, som de bulgarske borgere refererer til i deres andragender, samt at 
præsentere Udvalget for Andragenders kompetencer og dets arbejde. Besøget gav også 
deltagerne mulighed for at møde de bulgarske myndigheder og drøfte de spørgsmål, som 
andragerne havde rejst.

Rejsen

Delegationen blev først ledet af Marcin Libicki, formand, og derefter af Kathy Sinnott, 
næstformand. Besøget begyndte med møder med andragere i Sofia. Det fortsatte med 
meningsudvekslinger med andragere og besøg i Rila, Chelopech og Gabrovo og endte i Sofia 
med møder i transportministeriet, miljøministeriet og socialministeriet.

Møde med andragere i Sofia

Den første meningsudveksling med andragere fandt sted mandag den 27. oktober i Sofia. Ud 
over andragerne, hvis andragender var på dagsordenen for besøget, mødte delegationen også 
de andragere, der havde indgivet andragende 0453/2007 om Bulgariens angivelige 
forsømmelighed med hensyn til at afdække årsagerne til tabet af et skib i Sortehavet og til 
redningsaktionen, og som var rejst fra Varna til Sofia for at deltage i mødet. Andragerne, som 
var pårørende til de 14 savnede søfolk fra Hera, et motorskib, der sejlede under cambodjansk 
flag, og som sank i februar 2004 i Sortehavet nogle få mil fra Bosporus, kritiserede en række 
fejl og mangler i de undersøgelser, som de bulgarske myndigheder foretog, og henviste til, at 
de mere end halvandet år efter indgivelsen af deres andragende endnu ikke har fået nogen 
besked fra EU-institutionerne om, hvorvidt de er villige til at gribe ind for at få kastet lys over 
de faktiske omstændigheder og fastslå, hvor skylden skal lægges, og hvad der skete med de 
savnede søfolk. De tyrkiske og bulgarske myndigheders officielle forklaring var, at skibet var 
sunket på grund af dårligt vejr. Satellitfotoer på datoen, tidspunktet og positionen for ulykken 
viser imidlertid, at tre undervandsbåde, to tyrkiske og en russisk, var på flådemission i 
området. Under missionen torpederede og sænkede en af de tyrkiske undervandsbåde Hera. 
Den russiske undervandsbåds besætning forlod deres fartøj i en nødsituation. To 
militærhelikoptere undsatte både de russiske og de bulgarske besætningsmedlemmer. Flere 
timer efter hændelsen sendte en tyrkisk og en græsk tv-kanal fra den ø i Marmarahavet, som 
besætningsmedlemmerne var blevet bragt til. Siden da har ingen hørt fra de 14 
besætningsmedlemmer. Andragerne anmodede derfor delegationen om at følge aktivt op på 
deres andragende og sikre, at de bulgarske myndigheder fuldt ud overholder reglerne for 
undersøgelse af ulykker og uheld til søs. Efter meningsudvekslingen erklærede formanden, at 
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delegationen ville rejse spørgsmålet over for transportministeren på mødet torsdag den 30. 
oktober.

Efterfølgende mødte delegationen de andragere, der havde indgivet andragende 0795/2007 af 
Latchezar Popov, for den bulgarsk-ortodokse kirkes hellige synode, om påståede 
overtrædelser af den europæiske menneskerettighedskonvention i forbindelse med 
religionsfrihed, privat ejendom, ret til en retfærdig rettergang og sociale rettigheder, anført af 
lederen af den alternative synode, Metropolitan Inokenty. Den bulgarsk-ortodokse kirkes to 
fløje opstod efter en splittelse i 1992 forårsaget af dem, der hævdede, at patriarken Maxim på 
ukanonisk måde var blevet valgt til at lede kirken i 1971, fordi han i virkeligheden var blevet 
indsat af de daværende kommunistiske myndigheder. Officielle repræsentanter har i de senere 
år bakket stærkt op om patriarkatet (som også fortsat anerkendes af den øvrige ortodokse 
verden) og erklæret, at Bulgariens kontroversielle religionslov fra 2002 netop havde til formål 
at genforene den splittede ortodokse kirke. Efter offentlighedens stigende fjendtlige indstilling
til den alternative synode, som modstanderne af patriarken Maxim blev kaldt, udelukkede 
myndighederne pludselig alle tilhængere af den alternative synode fra deres kirker i juli 2004. 
Dernæst erklærede de officielle repræsentanter, at splittelsen var ophørt, selv om den 
alternative synode omfatter mange sogn, som kæmper for at overleve uden midler. 
Offentlighedens fjendtlige indstilling varer ved, og andragerne påberåber sig artikel 10 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den tilsvarende artikel 9 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention. Efter meningsudvekslingen erklærede formanden, 
at delegationen ville rejse spørgsmålet over for socialministeren på mødet torsdag den 30. 
oktober, at Udvalget for Andragender ville lægge pres på EU og de bulgarske myndigheder 
for at finde en løsning, og at drøftelsen af spørgsmålet ville blive genoptaget på et kommende 
møde i Udvalget for Andragender med deltagelse af andragerne.

Størstedelen af drøftelsen vedrørte andragenderne om Rila og Natura 20001 med deltagelse af 
19 andragere. Andragerne lavede en PowerPoint-præsentation, hvor de understregede, at Rila 
nationalpark er certificeret som en del af det netværk for beskyttede områder, der er udviklet 
af Verdensnaturfonden (WWF) og Molecaten, et nederlandsk rejseselskab for bæredygtig 
turisme. Den er et af Europas største beskyttede områder med uspolerede naturområder, 
hvilket er en sjældenhed på kontinentet. 

Mangfoldigheden af flora og fauna i Rilabjergene er stor - 17 plantearter er endemiske for 
området, mens 15 er truede og to er særligt udsatte. Blandt dyrearterne er der mange 
istidsrelikter, herunder snemusen, en af 158 arter, der er beskyttet i henhold til 
Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder. 
Samtidig med at der bygges nye veje, skoves og opføres en skilift inden for Rila nationalparks 
grænse, planlægges der andre store arbejder, herunder flere veje, hoteller og lejligheder i de 
omkringliggende områder. Meget af dette arbejde foregår i det, der betegnes som 
Rilabufferzonen. Det er blevet foreslået, at dette område skal være en del af et beskyttet 
område under miljønettet Natura 2000. I forbindelse med nettet skal alle anlægsarbejder 
vurderes i henhold til miljøstandarder, der er fastlagt i et EU-initiativ. Den 29. november 2007 
slettede det bulgarske miljø- og vandministerium området fra den liste, der er sendt til 
Kommissionen, og det hævdede, at det havde videnskabeligt belæg for udeladelsen af 

                                               
1 Andragende 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 
1335/2008, 1336/2008 og 1337/2008.
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området. Dette skridt har betydet, at lokale og internationale miljøorganisationer er begyndt at 
holde et vågent øje med det bulgarske miljøministerium. 

Andragerne understregede, at der ikke bliver foretaget nogen miljøvurderinger, og at 
entreprenørerne synes at opdele projekterne i mindre enheder for at undgå VVM'er. De 
påpegede også, at de nye skisportssteder omfatter såkaldt byttet jord. De fleste af de 
andragere, der deltog i mødet, ville ledsage delegationen under besøget i Rila om tirsdagen.

Under et uformelt møde med næstformand Kathy Sinnott tirsdag morgen forelagde Maria 
Iotova, journalist fra Darik Radio, på vegne af de andragere, der havde indgivet andragende 
0911/2008 om tilfælde af pædofili, hændelser med børn, forbrydelser og vold mod børn og 
forældreløse i Bulgarien i de sidste to år, et register over den type tilfælde i løbet af de sidste 
tre år (2005-2008). Med deres rapport og de statistiske data håber andragerne, at EU's 
institutioner vil gennemføre en dybtgående undersøgelse af tilfældene af vold mod børn i 
Bulgarien og bidrage til at løse problemet, som er kendetegnet ved manglende retfærdighed.

Besøg i Rila nationalpark

Sammen med andragerne besøgte delegationens medlemmer Borovets, Govedartsi, Iskrovete 
og Panichiste i Rila nationalpark. De besøgte skisportsprojekter var Super Borovets 
(Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) og Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul). Medlemmer af 
lokalsamfundene sluttede sig også til delegationen under besøget.

Formålet med disse projekter er at udvide et eksisterende skisportssted i Rilabjergene ca. 70 
km syd for Sofia. Skisportsstedet Super Borovets kommer til at bestå af 19 pister på i alt 42 
km, lifter, der kan transportere 37.000 turister, 4.000 feriehuse og adskillige hoteller spredt 
over et areal på 100.000 m2. Panichisteprojektet vil omfatte 15-20 skilifte, og bygningen af 
disse vil blive fulgt op med servicebygninger og garager i nationalparken. Projekterne 
medfører også, at der bygges en række ulovlige veje, deriblandt vejen fra landsbyen 
Panichiste, som er blevet bygget uden en VVM, og som delegationen kørte ad. Vejen fungerer 
til dels som grænse til nationalparken, men visse steder er den dobbelt så bred som oprindeligt 
og går ind i parkområdet.

Bygningen af disse faciliteter vil ændre det omgivende landskab og økosystem radikalt og 
dermed true biodiversiteten i Rilabjergene. Arbejdet rækker ind i Rilabufferzonen og vil højst 
sandsynligt føre til ødelæggelse af landskab og levesteder. Rilabjergene er et af de områder i 
Europa, der har størst biodiversitet. En stor del af bjergkæden er beskyttet af national 
lovgivning og kandiderer til at få status som beskyttet område inden for rammerne af det 
europæiske Natura 2000. 

Irina Mateeva, som har ansvar for europæiske politikker i den bulgarske 
miljøbeskyttelsesforening og var en af de andragere, der ledsagede delegationen, sagde, at 
omkring 30 % af Bulgariens territorium burde foreslås til Natura 2000, men at den endelige 
liste, som regeringen forelagde for Kommissionen, knap nok omfattede 10 % af området, og 
at kun 88 lokaliteter ud af de i alt 114, som specialisterne havde foreslået, er kommet med på 
den endelige liste, som Kommissionen har modtaget. Andragerne sagde også, at den liste over 
Natura 2000-lokaliteter, som den bulgarske regering havde fremsendt, praktisk talt udelod 
hele Sortehavskysten og mange bjergområder i nærheden af skisportssteder, som er i fokus for 
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investorernes interesser, og at årsagen til, at den bulgarske regering udskød fremsendelsen af 
listen, er "investorernes interesser" i nogle af lokaliteterne, navnlig ved Sortehavskysten og 
nær skisportssteder, hvilket er helt i strid med kravene i EU's habitatdirektiv og den nationale 
lovgivning, hvor videnskabelige argumenter er de eneste motiver til udpegning af lokaliteter.

Andragerne sagde også, at myndighederne tydeligt har vist, at de er ligeglade, og at deres 
tiltag aldrig har til formål faktisk at forhindre eller standse denne form for udbygning. 
Miljøministeriet pålægger højst lokale embedsmænd, der giver tilladelse til disse byggerier, 
bøder. Når bøderne er betalt, fortsætter byggearbejdet som hidtil. Andragerne understregede 
også, at området omkring Rila nationalpark, som er en foreslået lokalitet af 
fællesskabsbetydning (Rilabuffer, kode BG0001188), er det eneste levested på listen over 225 
levesteder, som blev slettet af listen over Natura 2000-lokaliteter. Dette er et bevis på det 
enorme pres, som investorer i projekter for udbygning af skisportssteder omkring Rila 
nationalpark lægger på det bulgarske miljøministerium.

Andragerne henviste endvidere til, at der blev anvendt kemiske stoffer til at gøre sneen på 
pisterne mere bestandig, hvilket i sig selv er i konflikt med bestemmelserne i fugledirektivets 
artikel 4, stk. 4. Delegationen kunne også ved selvsyn konstatere, at byggeaktiviteterne ikke 
omfatter kloakering.

De nye udbygninger er i strid med gældende bulgarsk lovgivning, men de bulgarske 
myndigheder gør ikke noget for at løse problemet, og det kan - som andragerne understregede 
- kun opfattes som et tegn på støtte til udbygningerne fra højeste sted, at den bulgarske 
statsminister, Sergei Stanishev, stod i spidsen for åbningen af en af de ulovligt opførte skilifte 
i september.

Andragerne gav udtryk for deres tilfredshed med Kommissionens advarsel til Bulgarien, fordi 
det ikke havde udpeget nok særligt beskyttede områder for trækkende og sårbare vilde 
fuglearter, hvilket er strid med EU's direktiv om beskyttelse af vilde fugle1, men 
delegationens medlemmer gjorde andragerne opmærksom på, at den pågældende 
overtrædelsesprocedure var en såkaldt horisontal overtrædelsesprocedure, som ikke 
nødvendigvis ville løse netop det problem. De opfordrede derfor andragerne til at anmelde de 
enkelte overtrædelser af EU-lovgivningen separat for at tilvejebringe overtrædelsesprocedurer 
med konkrete eksempler på, at de bulgarske myndigheder havde anvendt EU-lovgivningen 
fejlagtigt. På den måde ville der være parallelle overtrædelsesprocedurer og dermed større 
mulighed for korrekt gennemførelse af den gældende lovgivning. På vej tilbage til Sofia 
havde delegationen et kort ophold ved Djermanfloden2. Vandområdet er i over 50 år blevet 
udsat for betydelige skader i forbindelse med udvinding af byggematerialer, som anvendes til 
byggeaktiviteter i området.

Besøg på Daga, et hjem for børn med mentale og fysiske handicap

Da delegationen var tilbage i Sofia, besøgte den Daga, et hjem for børn med mentale og 
fysiske handicap, der har plads til 75 børn i alderen fra 3 til 18 år. Hjemmet er et af en række 
børnehjem, som har udviklet sig positivt i de senere år, og det er tilstrækkeligt bemandet og 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle.
2 Spørgsmålet rejst i andragende 0196/2007.
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udstyret. 20 speciallærere og medicinsk og paramedicinsk personale tager sig af børnene, 
hvoraf nogle kun er der om dagen.

Børnene gav delegationen en traditionel bulgarsk velkomst i form af brød og honning. Med 
denne gestus viser værterne, at gæsterne er velkomne, og at de ønsker at dele deres mad med 
dem. Bagefter var der nogle af børnene, som sang og fremførte en typisk bulgarsk folkedans. 
Medlemmerne fik også hilsener på kort, som børnene selv havde lavet.

Hjemmets forstander, Rositsa Stoyanova, fortalte delegationen, at hjemmet om kort tid ville 
blive flyttet til nye lokaler, og hun viste delegationen planerne for de nye moderne og 
veludstyrede bygninger beliggende i en park på 0,4 ha, hvor børnene skulle bo i 2-
sengsværelser i stedet for de nuværende sovesale. Under meningsudvekslingen oplyste 
forstanderen også, at ikke alle børn blev undervist internt, men at nogle af dem gik på 
specialskoler. Nogle beboere ville, når de fyldte 18 år, deltage i erhvervsuddannelse på 
specialinstitutioner. Fru Stoyanova understregede, at hovedmålet var at reintegrere børnene i 
deres familier, og at 22 børn i løbet af det sidste år var vendt hjem til deres familier. Hun 
sagde også, at den bulgarske politik for beskyttelse af børn er ændret i løbet af de senere år, 
og at den primært tager sigte på uddannelse af personale og samarbejde mellem lokale 
myndigheder og ngo'er, der beskæftiger sig med beskyttelse af børn og social integration.

Uformelt besøg i Chelopech

Europa-Parlamentet havde for nylig modtaget et andragende om guldminen i Chelopech1 og 
et andet om forurening af drikkevand med arsenik som følge heraf,2 og da Chelopech ligger 
på vejen mellem Sofia og Gabrovo, fik andragerne og lokalbefolkningen mulighed for at vise 
delegationen stedet og give en kort og uformel præsentation af deres argumenter. Disse 
andragender vil blive behandlet på et senere møde i Udvalget for Andragender med deltagelse 
af de involverede parter.

Andragerne forklarede, at den bulgarske regering i juli 2008 gav guldminens ejere tilladelse 
til at øge produktionen ved hjælp af cyanidudvaskning. Den offentlige høring er kun foregået 
blandt de mennesker, der bor i de omkringliggende landsbyer Chelopech og Chavdar, hvor 
mange af indbyggerne arbejder i guldminen og dermed er afhængige af dens ledere. 
Situationen har skabt panik blandt de mennesker, der bor langs floderne Topolnitsa og 
Maritsa, fordi de ikke er sikre på, om myndighederne vil beskytte deres sundhed mod 
cyanidudledning.

Det skal bemærkes, at Chelopech Minings projekt er inddelt i to faser. Fase 1 fokuserer på 
miljøforbedringer, og fase 2 på forøgelse af metalproduktionen ved hjælp af 
cyanidudvaskningsteknologi. I 2004 godkendte Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling et lån på 10 millioner amerikanske dollars til fase 1. Fase 2 har været under 
behandling siden 2005, og der er ikke sket nogen fremskridt, fordi det bulgarske miljø- og 
vandministerium blokerede projektet i VVM-fasen i marts 2006.

VVM-processen for projektets fase 2 blev blokeret efter miljøaktivisters protest mod 

                                               
1 Andragende 1335/2008.
2 Andragende 1334/2008.
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indførelse af cyanidudvaskning og minearbejdernes modprotester. Miljø- og vandministerens 
"tavse afslag" gav ikke nogen begrundelse om miljømæssige eller retlige årsager til blokering 
af projektet. Det siges dog, at den lave koncessionsafgift var årsagen til, at planerne om at øge 
produktionen af ædelmetaller i minen blev forkastet. Efter to års forhandlinger meddelte den 
bulgarske statsministers kontor i marts 2008, at det er lykkedes den bulgarske stat igen at få 
en aktiepost på 25 % i minen og en højere koncessionsafgift. Der er ikke blevet nævnt noget 
om de miljømæssige risici forbundet med cyanidudvaskning eller om resultaterne af VVM-
processen i 2005-2006. VVM-processen i 2005-2006 blev gennemført i henhold til bulgarsk 
lovgivning. Bulgarien blev imidlertid medlem af EU den 1. januar 2007. Endvidere står der 
følgende i projektresuméet for Chelopech: "Fase 2-operationen vil imidlertid kræve en fuld 
VVM i henhold til Bulgariens og EU's lovkrav."

Under drøftelsen af VVM-undersøgelsen og dens mangler gjorde andragerne delegationens 
medlemmer opmærksom på, at der ikke havde været nogen oplysningskampagne eller 
offentlig høring af de samfund, der befinder sig langs floden neden for minen, og at over 2 
millioner mennesker bor længere nede langs floden Maritsa, som er landets største flod, der 
løber ind i nabolandet Grækenland. Der havde ikke været høringer i henhold til 
Espookonventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne af 
samfund fra Grækenland til trods for ngo'ers og lokalsamfunds erklærede interesse, og der var 
ikke forelagt nogen planer for indsats ved ulykker i forbindelse med anvendelse og transport 
af giftige materialer for offentligheden som led i VVM-høringerne.

Efter oplægget kørte andragerne (i terrængående køretøjer) delegationen til en nærliggende 
affaldsdam for mineaffald. Medlemmerne var chokerede over omfanget af affaldsdeponiet og 
dets umiddelbare trussel mod folkesundhed, vand, jord og landbrugsproduktion, og 
klimaforholdene i området, f.eks. store nedbørsmængder og regelmæssige oversvømmelser, 
kunne gøre situationen endnu mere dramatisk. Andragerne understregede, at der allerede ved 
flere lejligheder var blevet målt forhøjet arsenikindhold som følge af minernes 
produktionsaktivitet i kilder anvendt til drikkevandsforsyning i byen Poibrene. Da 
forureningsrelaterede lungesygdomme og kræft er udbredte i området, ikke mindst blandt 
børn, skal problemet prioriteres højt.

Den administrerende direktør for Chelopech Mining oplyste i et brev af 3. november 
delegationen om, at Chelopech Mining ikke ejede den affaldsdam, som delegationen havde 
besøgt, og at nogle af de oplysninger, som delegationen havde fået, tydeligvis var vildledende.

Besøg i Gabrovo

Fra Chelopech fortsatte delegationen til Gabrovo ad vejen gennem Balkanbjergene via 
Sjipkapasset, hvor et af de største slag i den russisk-tyrkiske frihedskrig (1877-1878) fandt 
sted. Byen Gabrovo ligger ved Balkanbjergenes nordlige fod ikke langt fra den 
paneuropæiske transportkorridor IX. Siden påbegyndelsen af vejarbejdet i Haynboazpasset i 
2002 er den tunge trafik i nord-sydgående retning blevet omdirigeret via Gabrovo. 
Transportmyndighederne har gentagne gange forsikret borgerne om, at vejarbejdet vil være 
fuldført i midten af 2008, men ifølge de seneste oplysninger vil arbejdet fortsætte til 2015, 
hvilket er ensbetydende med syv år mere med underminering af det levende miljøs økologiske 
balance og af lokalbefolkningens fysiske og mentale sundhed og ikke mindst deres sikkerhed, 
som er truet af de færdselsuheld, der forekommer dagligt.
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Under frokosten sammen med andragerne på en restaurant i centrum af byen havde 
delegationen mulighed for at få et førstehåndsindtryk af den vedvarende tunge lastvognstrafik 
få meter fra restaurantens vinduer. Fordi der ikke er nogen rastepladser på den nord-
sydgående gennemfartsvej, plejer lastbilchaufførerne at holde pause i Gabrovo, hvorved de 
bidrager til den allerede eksisterende uudholdelige trafiktæthed.

På det efterfølgende møde med de berørte borgere, som fandt sted i kulturcentret, påpegede 
de, at beboerne langs gennemfartsvejen er tvunget til at leve midt i de giftige 
udstødningsgasser, og at støjniveauerne langt overstiger de tilladte grænseværdier, og da der 
er trafik både dag og nat, er borgerne forhindrede i at sove og slappe af. I 2007 dannede de en 
initiativgruppe, som henvendte sig til transportministeren, ministeren for regionaludvikling og 
offentlige arbejder, direktøren for vejinfrastrukturfonden og den bulgarske ombudsmand og 
forlangte et forbud mod gennemgående trafik om natten og i weekender, effektive 
sikkerhedsforanstaltninger og forbud mod standsning og parkering af lange køretøjer langs 
gennemfartsvejen. Da der hverken blev svaret eller fulgt op på deres anmodning, indgav de 
som en sidste udvej et andragende til Europa-Parlamentet. Til spørgsmål fra delegationen om 
mulige bevillinger fra strukturfondene til alternative afhjælpende vejinfrastrukturmæssige 
foranstaltninger gennem Sjipkapasset svarede andragerne, at den type foranstaltninger ikke 
indgik i rammerne for bevillingerne til Bulgarien for perioden 2007-2013, fordi spørgsmålet 
ikke blev prioriteret på nationalt plan. Delegationens medlemmer understregede, at en af 
Udvalget for Andragenders hovedopgaver er mægling, og at spørgsmålet ville blive drøftet 
med den bulgarske transportminister og miljøministeren på møderne om torsdagen. 
Spørgsmålet ville også blive rejst over for Kommissionens GD TREN med henblik på at 
fremme udvekslingen af erfaringer og formidlingen af bedste praksis og over for Europa-
Parlamentets Transportudvalg.

På delegationens initiativ fortsatte mødet midt på gennemfartsvejen foran kulturcentret, 
hvorved trafikken gik i stå i ca. 10 minutter. 

Bagefter var delegationen sammen med Gabrovos borgmester, Tomislav Donchev, på et kort 
besøg i et dagplejecenter for hjemmeboende handicappede børn. Centret var etableret i 2006 
og tager sig af børn fra Gabrovo by og omegnen. For øjeblikket er der otte medarbejdere til at 
tage sig af 16 børn. Børn, der bor uden for Gabrovo, kan benytte sig af en særlig 
transportordning.

Besøg i en improviseret ortodoks kirke 

Efter tilbagekomsten til Sofia besøgte næstformand Kathy Sinnott sammen med andrageren 
en improviseret ortodoks kirke (i et telt) på Alexander Batenberg Plads. Mange af de præster, 
som andragendet var indgivet på vegne af, var rejst til Sofia i håb om at møde delegationen. 
Efter at have afsluttet aftengudstjenesten fortalte de om deres dramatiske personlige situation, 
f.eks. mistet job, beslaglæggelse af ejendom, fratagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse og ret 
til sundhedspleje. En af præsterne forklarede med tårer i øjnene, at hans søn efter at være 
blevet udelukket fra præsteseminariet, fordi hans far tilhører den alternative synode, havde 
forsøgt at begå selvmord. Mødet endte med en velsignelse og en rundvisning på en udendørs 
fotoudstilling ved siden af den improviserede kirke. Fru Sinnott erklærede, at spørgsmålet 
ville blive taget op på mødet i socialministeriet.
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Møde med Petar Mutafchiev, den bulgarske transportminister

Det første af torsdagens møder var mødet i det bulgarske transportministerium med 
transportminister Petar Mutafchiev. Efter ministerens indledning om vejinfrastrukturen i 
almindelighed og de paneuropæiske transportkorridorer gennem Bulgarien præsenterede 
delegationen de sager, som andragerne havde rejst, der henhører under transportministeriets 
kompetenceområde. Om problemet i Gabrovo sagde ministeren, at han var bekendt med det, 
men at det var den lokale regering, der havde ansvar for situationen. Han understregede også, 
at situationen bliver bedre, når vejarbejdet i Haynboazpasset ophører. Han sagde endvidere, at 
et af de mål, som ministeriet havde fastsat, var at få etableret en ringvej omkring Gabrovo. Til 
spørgsmålet om ministeriets manglende svar på brevene fra initiativgruppen sagde ministeren, 
at der var sendt svar. Der ville inden længe blive iværksat en høring om rastepladser.

Efter en meningsudveksling om intermodal vej- og jernbanegodstransport, forurening i Sofia, 
taxikørsel fra Sofia lufthavn til centrum til overpris og de ulovlige vejaktiviteter i Rila blev 
Herakatastrofen i Sortehavet drøftet. Ministeren påpegede, at skibet ikke sejlede under 
bulgarsk flag, at ulykken ikke fandt sted i bulgarsk, men i tyrkisk farvand, og at det derfor i 
henhold de internationale havretsregler var de tyrkiske myndigheder, der skulle foretage 
undersøgelsen. Det bulgarske transportministerium havde alligevel været i tæt forbindelse 
med den tyrkiske modpart under hele undersøgelsesforløbet og havde meddelt resultaterne til
ofrenes familier. Ministeren sluttede af med at sige, at sagen henhører under de retslige 
myndigheders kompetenceområde, og at ministeriet aktivt støtter disse myndigheder i at få 
sandheden frem.

Møde med Cavdar Georgiev, vicemiljøminister

Delegationens medlemmer fortalte ministeren, at andragernes største bekymringer ifølge de 
oplysninger, de havde givet i forbindelse med delegationens besøg de forskellige steder, var 
manglen på offentligt tilgængelige oplysninger og offentlig høring, fare for forurening af vand 
som følge af minedriften i Chelopech, jordbytte, manglende VVM'er og Bulgariens 
manglende gennemførelse af Natura 2000-nettet. 

Ministeren afviste, at 2 millioner borgere var i fare for vandforurening som følge af 
minedriften i Chelopech, og han sagde, at det var investorernes opgave at sørge for, at 
vandressourcerne beskyttes. Som svar på spørgsmålene om de manglende VVM'er i 
forbindelse med infrastruktur- og urbaniseringsprojekter sagde ministeren, at miljøministeriet 
gør sit yderste for at sikre, at lovgivningen overholdes, og han erklærede, at alle de projekter, 
som delegationen havde nævnt, havde været underkastet en VVM. Da han specifikt blev 
spurgt om vejen fra landsbyen Panichiste i Rila, indrømmede han, at der var en svaghed, men 
han sagde, at alle de igangværende procedurer nu var i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning.

Møde med Vasil Voynov, viceminister for arbejdsmarkeds- og socialpolitik

Det mest frugtbare møde torsdag formiddag var mødet med Vasil Voynov, viceminister for 
arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Ministeren fortalte, at loven om beskyttelse af børn var 
blevet ændret i 2006 for at gøre det muligt at lade børn vokse op i plejefamilier. Ministeren 
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var enig i, at det vigtigste var at lade børn vokse op i en familie, og sagde, at ministeriet var 
beskæftiget med en række forældreløse børn, deriblandt børn med særlige behov. Ministeriet 
var derfor for øjeblikket i gang med at tage skridt til at forbedre hjælpen til familier, så det 
blev lettere for dem at beholde børnene i hjemmet. Om sagerne vedrørende pædofili på 
børnehjem sagde ministeren, at disse sager - som offentligheden hovedsageligt kendte til 
gennem medierne - blev taget meget alvorligt. Ministeren erklærede, at hans ministerium 
ønsker at holde sig i tæt forbindelse med Udvalget for Andragender, og det blev aftalt, at en 
repræsentant for ministeriet skulle deltage i udvalgets næste drøftelse af den pågældende sag.

Delegationens medlemmer gav udtryk for skuffelse over, at det ikke havde været muligt at 
besøge en af de berygtede institutioner. Ifølge ministeriet havde det været vanskeligt at 
arrangere et besøg på et børnehjem, fordi delegationen kun havde aftenen til rådighed, og 
børnehjemmet Daga havde været et af de få hjem, der kunne håndtere et sent besøg. 

Delegationen benyttede også lejligheden til at nævne problemerne for de præster, der tilhører 
den alternative synode, deres manglende mulighed for at udføre deres opgaver og lønstoppet. 
Ministeren noterede sig delegationens bemærkninger.

Afsluttende møde med andragerne og pressekonference på Europa-Parlamentets 
informationskontor

Før delegationens afsluttende møde med andragerne på besøgets sidste dag fortalte 
delegationens medlemmer om deres indtryk af det, de havde set i landet, og af deres drøftelser 
med de bulgarske officielle repræsentanter. Dette opsummeringsmøde var åbent for medierne 
og fik omfattende dækning i pressen, fordi delegationens medlemmer udtrykte stærke 
synspunkter om miljømæssige og retsstatslige anliggender i Bulgarien. Mediernes interesse
var også skærpet som følge af en protestdemonstration, som miljøaktivister havde organiseret 
foran den bygning, hvor Europa-Parlamentet har sit informationskontor, på samme tidspunkt 
som opsummeringsmødet. Dækningen var saglig, med fotoer. Alle aviser bragte historien om 
delegationsmedlemmet David Hammerstein, som af en taxichauffør blev snydt til at betale en 
pris, der var ca. 10 gange højere end den normale, og om, at han havde vist kvitteringen til 
transportministeren, som havde sagt, at han ikke kun gøre noget ved problemet. Mange af 
overskrifterne, og ligeledes en forsideartikel, fokuserede på den historie. Andre 
avisoverskrifter var "MEP'er chokerede over miljøproblemerne i Bulgarien" og "MEP'er 
inspicerer ulovligt byggeri i Rila". En avis bragte også et kortfattet svar på vegne af 
myndighederne, hvor den citerede vicemiljøministeren, der mente, at delegationens 
medlemmer ikke var objektive, fordi de havde fået fejlagtige og ensidige oplysninger om 
miljøproblemerne i Bulgarien. 

Konklusioner

Rejsen til Bulgarien øgede delegationens forståelse for de situationer, som var omhandlet i 
andragenderne. Den gjorde det ligeledes muligt for delegationen at høre de bulgarske 
myndigheders synspunkter og kortlægge muligheder for samarbejde. Derudover gjorde 
møderne med andragerne det i stor udstrækning muligt at skabe et tættere forhold mellem de 
bulgarske borgere og Europa-Parlamentet, hvilket er en af Udvalget for Andragenders 
primære målsætninger. Drøftelserne om alle andragenderne forbundet med 
undersøgelsesrejsen vil blive genoptaget på Udvalget for Andragenders kommende møder.
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Henstillinger

 opfordrer Kommissionen til fuldt ud at tage højde for og behandle de spørgsmål, der 
rejses i denne beretning, navnlig hvad angår den mulige overtrædelse af EU's 
miljølovgivning og de grundlæggende rettigheder og principper i EU-traktaten,

 opfordrer den bulgarske regering til at sikre nøje overholdelse af EU's regelværk på 
miljøområdet,

 opfordrer de bulgarske myndigheder til at efterstræbe bæredygtige og sikre transport-
og kommunikationsløsninger til fordel for lokalbefolkningen, dens sundhed og den 
økonomiske udvikling,

 opfordrer den bulgarske regering til at indlede en uafhængig undersøgelse af 
Herakatastrofen i Sortehavet i henhold til IMO's kode for undersøgelse af ulykker og 
uheld til søs,

 opfordrer den bulgarske regering til at sikre, at alle handicappede og forældreløse børn 
i Bulgarien har lige muligheder for at leve et tilfredsstillende og værdigt liv,

 opfordrer den bulgarske regering til at sikre beskyttelsen af religionsfrihed og 
ejendomsret som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.
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