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Στόχοι της αποστολής στη Βουλγαρία

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, οπότε η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
βούλγαροι πολίτες έχουν ασκήσει ενεργά το δικαίωμα τους να υποβάλλουν αναφορές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει έως σήμερα 88 αναφορές από 
βούλγαρους πολίτες και 27 αναφορές έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
περαιτέρω διερεύνηση.

Ένας μεγάλος αριθμός αναφορών άπτεται της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ 
αντικείμενο αναφορών έχουν αποτελέσει και προβλήματα σχετιζόμενα με τις υποδομές και 
την ασφάλεια των μεταφορών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόνοια για τα παιδιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη στη Βουλγαρία είχε σκοπό όχι μόνο την απόκτηση μιας 
πληρέστερης εικόνας της κατάστασης που επικρατεί στη Βουλγαρία και των προβλημάτων 
που περιγράφουν οι βούλγαροι πολίτες στις αναφορές τους, αλλά και την προβολή του έργου 
και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών. Η επίσκεψη προσέφερε επίσης στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να συναντηθούν με βουλγαρικές αρχές και να συζητήσουν τα 
θέματα που εγείρουν οι αναφέροντες.

Η αποστολή

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν αρχικά ο κ. Marcin Libicki, πρόεδρος, και στη 
συνέχεια η κ. Kathy Sinnott, αντιπρόεδρος. Η επίσκεψη ξεκίνησε με την πραγματοποίηση 
συναντήσεων με αναφέροντες στη Σόφια. Συνεχίστηκε με ανταλλαγές απόψεων με 
αναφέροντες και επιτόπιες επισκέψεις στη Rila, το Chelopech και το Gabrovo, και 
ολοκληρώθηκε στη Σόφια με συναντήσεις στο Υπουργείο Μεταφορών, στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνάντηση με αναφέροντες στη Σόφια

Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με αναφέροντες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 
στη Σόφια. Πέρα από τους αναφέροντες των οποίων οι αναφορές περιλαμβάνονταν στο 
πρόγραμμα της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με τους αναφέροντες που 
είχαν υποβάλει την αναφορά 453/2007 σχετικά με ισχυρισμούς για αμέλεια της Βουλγαρίας να 
διευκρινίσει τα αίτια ναυαγίου στη Μαύρη Θάλασσα και στις επιχειρήσεις διάσωσης, και οι 
οποίοι είχαν μεταβεί από τη Varna στη Σόφια για τη συνάντηση. Οι αναφέροντες, συγγενείς 
των 14 αγνοούμενων ναυτικών του υπό σημαία Καμπότζης πλοίου «Hera», το οποίο 
βυθίστηκε τον Φεβρουάριο του 2004 στον Εύξεινο Πόντο λίγα μίλια από τον Βόσπορο, 
κατήγγειλαν τις παραλείψεις και τις αντιφάσεις που παρατηρήθηκαν στις έρευνες που 
διενήργησαν οι βουλγαρικές αρχές και τόνισαν ότι, παρότι έχει περάσει περισσότερο από 
ενάμισης χρόνος από την υποβολή της αναφοράς τους, δεν έχουν λάβει ακόμη καμία ένδειξη 
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά την πρόθεσή τους να παρέμβουν, 
προκειμένου να έρθουν στο φως τα γεγονότα και να διακριβωθεί ποιος φταίει και τι συνέβη 
στους αγνοούμενους ναυτικούς. Η επίσημη εκδοχή των τουρκικών και βουλγαρικών αρχών 
ήταν ότι το πλοίο βυθίστηκε λόγω κακοκαιρίας. Ωστόσο, δορυφορικές φωτογραφίες από την 
τοποθεσία του συμβάντος που ελήφθησαν την ημέρα και την ώρα που σημειώθηκε δείχνουν 
τη διεξαγωγή ναυτικών επιχειρήσεων από τρία υποβρύχια, δυο τουρκικά και ένα ρωσικό. 
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένα από τα τουρκικά υποβρύχια τορπίλισε και βύθισε το 
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πλοίο «Hera». Το πλήρωμα του ρωσικού υποβρυχίου εγκατέλειψε το σκάφος του υπό 
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Δυο στρατιωτικά ελικόπτερα διέσωσαν τόσο το ρωσικό όσο και 
το βουλγαρικό πλήρωμα. Ώρες μετά το συμβάν, ένας τουρκικός και ένας ελληνικός 
τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσαν εικόνες από το νησί στη θάλασσα του Μαρμαρά όπου είχαν 
μεταφερθεί τα πληρώματα. Έκτοτε, δεν έχουν υπάρξει νεότερα από τους 14 ναυτικούς. Οι 
αναφέροντες ζήτησαν, για τον λόγο αυτόν, από την αντιπροσωπεία να ερευνήσει ενεργά την 
αναφορά τους και να φροντίσει ώστε οι βουλγαρικές αρχές να τηρήσουν πλήρως τους 
κανόνες που διέπουν τις έρευνες για θαλάσσια δυστυχήματα και περιστατικά. Κατόπιν της 
ανταλλαγής απόψεων, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα έθετε το ζήτημα στον
Υπουργό Μεταφορών κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ήταν προγραμματισμένη για την 
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τους αναφέροντες που είχαν υποβάλει την
αναφορά 0795/2007 του Latchezar Popov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ιεράς 
Συνόδου της βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σχετικά µε εικαζόμενες παραβιάσεις του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, την 
ιδιοκτησία, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων·
επικεφαλής των αναφερόντων ήταν ο πρόεδρος της «Εναλλακτικής Συνόδου», Μητροπολίτης
Ιννοκέντιος. Η βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία διαιρέθηκε σε δυο πτέρυγες μετά το σχίσμα 
του 1992 στο οποίο οδήγησαν όσοι υποστήριζαν ότι ο Πατριάρχης Μάξιμος είχε εκλεγεί
αντικανονικά στην κεφαλή της Εκκλησίας το 1971, καθώς στην πραγματικότητα είχε 
διοριστεί από τις τότε κομμουνιστικές αρχές. Τα τελευταία χρόνια οι κρατικοί αξιωματούχοι 
υποστηρίζουν σθεναρά το Πατριαρχείο (το οποίο αναγνωρίζεται επίσης από τον υπόλοιπο 
ορθόδοξο κόσμο) και δηλώνουν ότι ο αμφιλεγόμενος βουλγαρικός νόμος του 2002 για τη 
θρησκεία στόχευε ειδικά στην επανασύνδεση της διαιρεμένης ορθόδοξης εκκλησίας. Σε 
συνέχεια της αυξανόμενης επιθετικότητας του επίσημου κράτους προς την «Εναλλακτική 
Σύνοδο», όπως επονομάστηκαν οι αντίπαλοι του Πατριάρχη Μαξίμου, οι αρχές εξεδίωξαν 
όλους τους πιστούς της Εναλλακτικής Συνόδου από τις εκκλησίες τους με μια μαζική 
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2004. Επίσημοι αξιωματούχοι δήλωσαν 
στη συνέχεια ότι το σχίσμα είχε τερματιστεί, παρά την ύπαρξη πολλών ενοριών της 
Εναλλακτικής Συνόδου, οι οποίες πασχίζουν να επιβιώσουν χωρίς μέσα. Οι κρατικές διώξεις 
συνεχίζονται και οι αναφέροντες επικαλούνται το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντίστοιχο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατόπιν της ανταλλαγής απόψεων, ο πρόεδρος δήλωσε ότι 
η αντιπροσωπεία θα έθετε το θέμα στον υπουργό Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, και προσέθεσε ότι η 
Επιτροπή Αναφορών θα ασκούσε πίεση στην ΕΕ και στις βουλγαρικές αρχές προκειμένου να 
εξευρεθεί μια λύση, καθώς και ότι η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιζόταν σε προσεχή 
συνάντηση της Επιτροπής Αναφορών παρουσία των αναφερόντων.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις αναφορές σχετικά με τη Rila και το 
Natura 2000, παρουσία 19 αναφερόντων1. Οι αναφέροντες πραγματοποίησαν μια 
παρουσίαση PowerPoint, υπογραμμίζοντας ότι ο εθνικός δρυμός της Rila αποτελεί 
πιστοποιημένο τμήμα του δικτύου προστατευόμενων περιοχών (Protected Areas Network –
PAN) που έχει αναπτύξει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wide Fund for Nature –

                                               
1 Αναφορές 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 και 1337/2008.
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WWF) και το Molecaten, μια ολλανδική οργάνωση για τον αειφόρο τουρισμό. Αποτελεί 
επίσης μία από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης και περιλαμβάνει 
παρθένες άγριες δασικές εκτάσεις, φαινόμενο σπάνιο στην ήπειρο.

Η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας στα όρη Rila είναι πλούσια – 17 είδη φυτών είναι 
ενδημικά στην περιοχή, ενώ 15 απειλούνται και 2 είναι υπό εξαφάνιση. Στα ζωικά είδη 
συγκαταλέγονται πολυάριθμα είδη που έχουν επιζήσει από την εποχή των παγετώνων, 
περιλαμβανομένου του χιονοποντικού, ενός εκ των 158 ειδών που προστατεύονται από τη 
Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της
Ευρώπης. Παράλληλα με την κατασκευή νέων δρόμων, την υλοτομία και τη λειτουργία 
χιονοδρομικών αναβατήρων εντός των ορίων του εθνικού δρυμού της Rila, σχεδιάζονται και 
άλλα μεγάλα έργα στις γειτονικές περιοχές, περιλαμβανομένων πρόσθετων δρόμων, 
ξενοδοχείων και διαμερισμάτων. Μεγάλο μέρος αυτών των έργων βρίσκεται στην 
αποκαλούμενη «ουδέτερη ζώνη της Rila» (Buffer Zone), η οποία έχει προταθεί για ένταξη σε 
προστατευόμενη περιοχή εντός του περιβαλλοντικού δικτύου Natura 2000. Ως μέρος του 
δικτύου, όλα τα έργα θα έπρεπε να ελέγχονται σύμφωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα 
καθορισμένα βάσει κοινοτικής πρωτοβουλίας. Στις 29 Νοεμβρίου 2007 το βουλγαρικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων αφαίρεσε την περιοχή από τον κατάλογο που υπέβαλε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει επιστημονικές αποδείξεις για την 
αφαίρεσή της. Λόγω της ενέργειας του αυτής, το βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει 
δεχθεί αυστηρούς ελέγχους από τοπικές και διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Οι αναφέροντες υπογράμμισαν ότι δεν διενεργούνται εκτιμήσεις επιπτώσεων και ότι οι 
εργολάβοι συνήθως χωρίζουν τα έργα σε μικρότερες μονάδες για να αποφύγουν τις ΕΠΕ. 
Ανέφεραν επίσης ότι τα νέα χιονοδρομικά κέντρα περιλαμβάνουν εκτάσεις που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής. Οι περισσότεροι από τους αναφέροντες που παρίσταντο 
στη συνάντηση θα συνόδευαν την αντιπροσωπεία στην επιτόπια επίσκεψη της στη Rila την 
Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης με την αντιπρόεδρο κ. Kathy Sinnott, το πρωί της 
Τρίτης, η κ. Maria Iotova, δημοσιογράφος από τον ραδιοφωνικό σταθμό Darik Radio, η οποία 
εκπροσωπεί τους αναφέροντες που έχουν υποβάλει την αναφορά 911/2008 σχετικά με 
υποθέσεις παιδοφιλίας, περιστατικά με παιδιά, εγκλήματα και βιαιότητες σε βάρος παιδιών και 
ορφανών στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας υπέβαλε έναν κατάλογο 
τέτοιων υποθέσεων για τα τρία τελευταία χρόνια (2005-2008). Με την έκθεσή τους και τα 
στατιστικά στοιχεία, οι αναφέροντες ελπίζουν ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα 
ερευνήσουν εις βάθος τις υποθέσεις βιαιοτήτων σε βάρος παιδιών στη Βουλγαρία και θα 
συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ανεπαρκής 
απονομή δικαιοσύνης.

Επίσκεψη στον φυσικό δρυμό της Rila

Συνοδευόμενοι από τους αναφέροντες, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επισκέφθηκαν τις τοποθεσίες Borovets, Govedartsi, Iskrovete και Panichiste εντός του 
φυσικού δρυμού της Rila. Τα έργα κατασκευής χιονοδρομικών κέντρων που επισκέφθηκε η 
αντιπροσωπεία ήταν τα έργα του Super Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) και του 
Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul). Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν επίσης κατά την 
επίσκεψη μέλη των τοπικών κοινοτήτων.
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Τα εν λόγω έργα έχουν σχεδιαστεί ως επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου στα 
όρη Rila, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της Σόφιας. Το θέρετρο Super Borovets θα 
περιλαμβάνει 19 χιονοδρομικές πίστες συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων, αναβατήρες 
ικανούς να μεταφέρουν 37 000 τουρίστες, 4 000 εξοχικές κατοικίες και αρκετά ξενοδοχεία 
που θα εκτείνονται σε μια έκταση 100 000 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο στο Panichiste θα 
περιλαμβάνει 15-20 αναβατήρες, η κατασκευή των οποίων θα συνοδευθεί από κτίρια 
υπηρεσιών και χώρους στάθμευσης εντός του εθνικού δρυμού. Στα έργα περιλαμβάνεται 
επίσης η κατασκευή ενός αριθμού παράνομων δρόμων. Μεταξύ αυτών και ο δρόμος από το 
χωριό Panichiste, ο οποίος κατασκευάστηκε χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και από τον οποίο πέρασε η αντιπροσωπεία. Ο δρόμος λειτουργεί εν μέρει ως σύνορο του 
εθνικού δρυμού, αλλά σε ορισμένα σημεία είναι διπλάσιος από το αρχικό του μέγεθος, 
εισέρχεται δε στην περιοχή του δρυμού.

Η κατασκευή τέτοιου είδους εγκαταστάσεων θα μεταβάλει ριζικά το περιβάλλον τοπίο και το 
οικοσύστημα, απειλώντας τη βιοποικιλότητα των ορέων Rila. Τα έργα έχουν φτάσει στην 
ουδέτερη ζώνη της Rila και είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν στην καταστροφή του τοπίου 
και των οικοτόπων. Τα όρη Rila συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Ένα μεγάλο μέρος της οροσειράς προστατεύεται από το εθνικό 
δίκαιο και είναι υποψήφιο για την απόκτηση του καθεστώτος προστασίας εντός του 
ευρωπαϊκού πλαισίου Natura 2000.

Η κ. Irina Mateeva, υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στη βουλγαρική Ένωση για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος και μία εκ των αναφερόντων που συνόδευσαν την 
αντιπροσωπεία, ανέφερε ότι, ενώ το 30% περίπου της επικράτειας της Βουλγαρίας θα έπρεπε 
να προταθεί για ένταξη στο Natura 2000, ο τελικός κατάλογος που παρουσίασε η κυβέρνηση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιελάμβανε μόλις το 10% των εκτάσεων, και μόνο 88 από τις 
συνολικά 114 περιοχές που είχαν προταθεί από τους ειδικούς περιελήφθησαν στον τελικό 
κατάλογο που κατατέθηκε στην Επιτροπή. Οι αναφέροντες δήλωσαν επίσης ότι από τον 
κατάλογο των τοποθεσιών Natura 2000 που υπεβλήθη από τη βουλγαρική κυβέρνηση 
ουσιαστικά εξαιρέθηκε ολόκληρη η ακτή του Εύξεινου Πόντου, καθώς και πολλές ορεινές 
περιοχές κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα που αποτελούν το επίκεντρο των συμφερόντων των 
επενδυτών· υποστήριξαν δε ότι ο λόγος για την καθυστέρηση της υποβολής του καταλόγου 
από τη βουλγαρική κυβέρνηση είναι τα «συμφέροντα των επενδυτών» σε ορισμένες από τις 
τοποθεσίες, ειδικά στην ακτή του Εύξεινου Πόντου ή κοντά στα χιονοδρομικά κέντρα, κάτι
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας και της εθνικής 
νομοθεσίας για τα οικοσυστήματα, οι οποίες ορίζουν ότι για τον καθορισμό των τοποθεσιών
λαμβάνονται υπόψη μόνο επιστημονικοί λόγοι.

Οι αναφέροντες δήλωσαν επίσης ότι οι αρχές έχουν δώσει σαφείς ενδείξεις ότι δεν 
ενδιαφέρονται και ότι οι ενέργειές τους δεν στοχεύουν ποτέ στην αποτροπή ή τον τερματισμό 
αυτού του είδους της ανάπτυξης. Στην καλυτέρα των περιπτώσεων, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος επιβάλλει πρόστιμα στους τοπικούς αξιωματούχους που επιτρέπουν αυτού 
του είδους τα κατασκευαστικά έργα. Μόλις τα πρόστιμα καταβληθούν, τα έργα συνεχίζονται
με τον ίδιο τρόπο. Οι αναφέροντες τόνισαν επίσης ότι η περιοχή γύρω από τον εθνικό δρυμό
της Rila, ο οποίος έχει προταθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας (Rila Buffer, κωδικός 
BG0001188), είναι ο μόνος από τον κατάλογο των 225 οικοτόπων που αφαιρέθηκε από τον 
κατάλογο Natura 2000. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεράστια πίεση που ασκούν στο 
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βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος όσοι έχουν επενδύσει στα έργα κατασκευής των 
χιονοδρομικών κέντρων γύρω από τον φυσικό δρυμό της Rila.

Οι αναφέροντες επεσήμαναν περαιτέρω το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικές ουσίες 
προκειμένου να καταστεί πιο ανθεκτικό το χιόνι στις χιονοδρομικές πίστες, γεγονός που 
αντίκειται από μόνο του στις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας για τα
πτηνά. Η αντιπροσωπεία αντελήφθη επίσης ότι στις κατασκευαστικές δραστηριότητες δεν 
περιλαμβάνεται η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου.

Οι νέες εξελίξεις συνιστούν παράβαση της ισχύουσας βουλγαρικής νομοθεσίας, αλλά οι 
βουλγαρικές αρχές δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, και –όπως υπογράμμισαν οι αναφέροντες– μόνο ως ένδειξη στήριξης των 
έργων από το ανώτατο επίπεδο μπορεί να εκληφθεί το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της 
Βουλγαρίας, κ. Sergey Stanishev, τέλεσε τον Σεπτέμβριο τα εγκαίνια μιας παράνομα 
κατασκευασμένης τοποθεσίας χιονοδρομικών αναβατήρων.

Οι αναφέροντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προειδοποίηση που απηύθηνε η 
Επιτροπή προς τη Βουλγαρία σχετικά με τον μη χαρακτηρισμό επαρκών ζωνών ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) για τα μεταναστευτικά και τα ευάλωτα άγρια είδη πτηνών, γεγονός που 
δεν συνάδει με την κοινοτική οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1, αλλά οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέστησαν την προσοχή των αναφερόντων στο 
γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει είναι μια «οριζόντια διαδικασία επί 
παραβάσει», όπως αποκαλείται, η οποία δεν θα δώσει απαραιτήτως τη λύση στη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά συνέπεια, οι βουλευτές του ΕΚ κάλεσαν τους αναφέροντες να 
καταγγέλλουν κάθε παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας χωριστά, προκειμένου να κινούνται 
διαδικασίες επί παραβάσει για συγκεκριμένες περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας από τις βουλγαρικές αρχές. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα κινούνταν
παράλληλες διαδικασίες επί παραβάσει και άρα θα πολλαπλασιάζονταν οι πιθανότητες ορθής
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιστρέφοντας προς τη Σόφια, η αντιπροσωπεία 
πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στον ποταμό Djerman2. Η λεκάνη απορροής υφίσταται 
εδώ και περισσότερα από 50 έτη καταστροφικές ζημίες από την εξόρυξη κατασκευαστικών 
υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για κατασκευαστικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Επίσκεψη στο «Daga», στέγη για παιδιά με νοητικές και σωματικές αναπηρίες

Κατά την επιστροφή της στη Σόφια, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το «Daga», μια στέγη για 
παιδιά με νοητικές και σωματικές αναπηρίες, η οποία φιλοξενεί 75 παιδιά από την ηλικία των 
3 έως των 18 ετών. Η στέγη ανήκει σε μια ομάδα ιδρυμάτων φροντίδας παιδιών, τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί κατά τρόπο θετικό τα τελευταία χρόνια και είναι επαρκώς στελεχωμένα και 
εξοπλισμένα. Μια ομάδα 20 δασκάλων ειδικής αγωγής, ιατρών και παραϊατρικών 
επαγγελματιών φροντίζουν τα παιδιά, ορισμένα εκ των οποίων παραμένουν στο κέντρο μόνο 
τις πρωινές ώρες.

Τα παιδιά υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία με τον παραδοσιακό βουλγαρικό τρόπο, 
προσφέροντας στα μέλη της ψωμί και μέλι. Με τη χειρονομία αυτή, οι οικοδεσπότες δείχνουν 

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
2 Το ζήτημα ετέθη στην αναφορά 196/2007.
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ότι οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι και ότι θέλουν να μοιραστούν το φαγητό μαζί τους. Στη 
συνέχεια, ορισμένα από τα παιδιά τραγούδησαν και χόρεψαν έναν χαρακτηριστικό 
παραδοσιακό χορό της Βουλγαρίας. Τα μέλη της αντιπροσωπείας έλαβαν επίσης ευχετήριες 
κάρτες που είχαν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά.

Η διευθύντρια της στέγης, κ. Rositsa Stoyanova, δήλωσε στην αντιπροσωπεία ότι η στέγη θα 
μεταφερθεί σύντομα σε νέες εγκαταστάσεις και έδειξε στην αντιπροσωπεία τα σχέδια των 
νέων σύγχρονων και άρτια εξοπλισμένων κτιρίων σε ένα πάρκο 4 στρεμμάτων, όπου τα 
παιδιά θα φιλοξενούνται σε δίκλινα δωμάτια αντί των σημερινών κοιτώνων. Κατά τη 
διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, η διευθύντρια ενημέρωσε επίσης την αντιπροσωπεία ότι 
δεν λαμβάνουν όλα τα παιδιά εκπαίδευση εντός του κέντρου, αλλά ορισμένα εξ αυτών 
φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Όταν φτάνουν στην ηλικία των 18, ορισμένα από τα 
φιλοξενούμενα παιδιά θα παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε 
ειδικά ιδρύματα. Η κ. Stoyanova υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η επανένταξη των 
παιδιών στις οικογένειές τους και ότι τον τελευταίο χρόνο 22 παιδιά είχαν επιστρέψει στις 
οικογένειές τους. Δήλωσε επίσης ότι η βουλγαρική πολιτική για την προστασία των παιδιών 
έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχει ως στόχο την κατάρτιση του προσωπικού και τη 
συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της προστασίας του παιδιού και της κοινωνικής ένταξης.

Ανεπίσημη επίσκεψη στο Chelopech

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε πρόσφατα μια αναφορά για το χρυσωρυχείο στο 
Chelopech1 και μια αναφορά για τη μόλυνση του πόσιμου νερού με αρσενικό εξαιτίας του εν 
λόγω χρυσωρυχείου2. Καθώς το Chelopech είναι στον δρόμο από τη Σόφια προς το Gabrovo, 
είχε συμφωνηθεί να δοθεί στους αναφέροντες και στους πολίτες της περιοχής η ευκαιρία να 
δείξουν την τοποθεσία στην αντιπροσωπεία και να πραγματοποιήσουν μια σύντομη άτυπη 
παρουσίαση των επιχειρημάτων τους. Η συζήτηση για τις εν λόγω αναφορές θα 
πραγματοποιηθεί σε προσοχή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών με τη συμμετοχή των 
εμπλεκομένων μερών.

Οι αναφέροντες εξήγησαν ότι, τον Ιούλιο του 2008, η βουλγαρική κυβέρνηση έδωσε στους 
ιδιοκτήτες του χρυσωρυχείου άδεια να αυξήσουν την παραγωγή με τη μέθοδο της έκπλυσης 
με κυανιούχες ενώσεις. Δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μόνο με τους κατοίκους 
των χωριών που βρίσκονται κοντά στο Chelopech και το Chavdar, πολλοί εκ των οποίων 
εργάζονται στο χρυσωρυχείο και άρα εξαρτώνται από τη διοίκησή του. Η κατάσταση έχει 
προκαλέσει πανικό στους πολίτες που ζουν κοντά στους ποταμούς Topolnitsa και Έβρο, 
καθώς δεν είναι σίγουροι αν οι αρχές θα προστατεύσουν την υγεία τους από τη διαρροή των 
κυανιούχων ενώσεων.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το έργο του ορυχείου του Chelopech χωρίζεται σε δύο μέρη. Η 
φάση 1 επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές βελτιώσεις και η φάση 2 στην επέκταση της 
παραγωγής μετάλλων μέσω της χρήσης τεχνολογίας έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις. Το
2004, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ενέκρινε δάνειο ύψους 10
εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων για τη φάση 1. Η φάση 2 βρίσκεται στο στάδιο της 

                                               
1 Αναφορά 1335/2008.
2 Αναφορά 1334/2008.
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μελέτης από το 2005 και δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, διότι το βουλγαρικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Υδάτων πάγωσε το έργο στο στάδιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) τον Μάρτιο του 2006.

Η διαδικασία ΕΠΕ για τη φάση 2 του έργου πάγωσε μετά τη διαμαρτυρία 
περιβαλλοντολόγων κατά της χρήσης της μεθόδου της έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις, 
καθώς και τις αντιδιαμαρτυρίες των μεταλλωρύχων. Με τη «σιωπηρή άρνησή» του, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων δεν αιτιολόγησε το πάγωμα του έργου βάσει κάποιου 
περιβαλλοντικού ή νομικού επιχειρήματος. Ωστόσο, υποστηρίχθηκε ότι ο λόγος για την 
απόρριψη των σχεδίων αύξησης της παραγωγής πολύτιμων μετάλλων από το ορυχείο ήταν τα 
χαμηλά τέλη άδειας εκμετάλλευσης. Μετά από διετείς διαπραγματεύσεις, το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2008 ότι το βουλγαρικό κράτος 
είχε επιτύχει να ανακτήσει μερίδιο 25% του ορυχείου, καθώς και υψηλοτέρα τέλη άδειας 
εκμετάλλευσης. Δεν έγινε καμία αναφορά στις περιβαλλοντικές ανησυχίες που σχετίζονται με 
τους κινδύνους της εφαρμογής της μεθόδου της έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις ή για τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΠΕ του 2005-06. Η διαδικασία ΕΠΕ του 2005-2006 έπρεπε 
να πραγματοποιηθεί δυνάμει της βουλγαρικής νομοθεσίας. Έκτοτε, ωστόσο, και 
συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2007, η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, το συνοπτικό έγγραφο του έργου Chelopech αναφέρει ότι: «Για την 
υλοποίηση της φάσης 2 θα απαιτηθεί, ωστόσο, πλήρης ΕΠΕ σύμφωνα με τις βουλγαρικές και 
τις κοινοτικές νομικές απαιτήσεις».

Στη συζήτηση σχετικά με την ΕΠΕ και τις ελλείψεις της, οι αναφέροντες επέστησαν την 
προσοχή των βουλευτών του ΕΚ στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενημερωτική 
εκστρατεία και δημόσια διαβούλευση με τις κοινότητες που ζουν σε περιοχές βρισκόμενες 
στα κατάντη του ορυχείου, επεσήμαναν δε ότι περισσότερα από δύο εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν σε περιοχές στα κατάντη του ποταμού Έβρου, του μεγαλύτερου ποταμού της χώρας, ο 
οποίος διασχίζει τα σύνορά της και συνεχίζει στη γειτονική Ελλάδα. Δεν πραγματοποιήθηκαν 
οι διαβουλεύσεις με τις κοινότητες από την Ελλάδα που προβλέπονται από τη σύμβαση 
Espoo για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, παρά το 
δεδηλωμένο ενδιαφέρον ΜΚΟ και τοπικών κοινοτήτων, και δεν παρουσιάστηκαν για 
δημόσιο έλεγχο, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ΕΠΕ, σχέδια αντιμετώπισης 
ατυχημάτων για τη χρήση και τη μεταφορά τοξικών υλικών.

Έπειτα από την εισαγωγή, οι αναφέροντες οδήγησαν την αντιπροσωπεία (με οχήματα παντός 
εδάφους) σε μια κοντινή λεκάνη συγκράτησης εξορυκτικών υπολειμμάτων. Τα μέλη της 
αντιπροσωπείας σοκαρίστηκαν από την έκταση του χώρου απόθεσης των υπολειμμάτων και 
την άμεση απειλή που συνιστά για τη δημόσια υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τη γεωργική 
παραγωγή· οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής, π.χ. οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι τακτικές 
πλημμύρες, θα μπορούσαν να κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο δραματική. Οι αναφέροντες 
υπογράμμισαν ότι σε πηγές που χρησιμοποιούνται για ύδρευση στην πόλη του Poibrene είχαν 
ήδη μετρηθεί επανειλημμένως αυξημένα επίπεδα αρσενικού οφειλόμενα στην παραγωγική 
δραστηριότητα των ορυχείων. Δεδομένης της μεγάλης εξάπλωσης των σχετιζόμενων με τη 
ρύπανση πνευμονικών παθήσεων και καρκίνων στην περιοχή, και μάλιστα μεταξύ των 
παιδιών, το ζήτημα θα έπρεπε να αποτελέσει προτεραιότητα.

Ο γενικός διευθυντής της μεταλλευτικής εταιρείας «Chelopech Mining» ενημέρωσε την 
αντιπροσωπεία με επιστολή του, με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου, ότι το φράγμα συγκράτησης 
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υπολειμμάτων που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία δεν είναι ιδιοκτησία της «Chelopech 
Mining» και ότι κάποιες από τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην αντιπροσωπεία ήταν 
προφανώς παραπλανητικές.

Επίσκεψη στο Gabrovo

Από το Chelopech, η αντιπροσωπεία συνέχισε προς το Gabrovo, ακολουθώντας τον δρόμο 
μέσα από τα Βαλκανικά Όρη διαμέσου του περάσματος της Shipka, όπου έλαβε χώρα μία 
από τις μεγαλύτερες μάχες κατά τον ρωσοτουρκικό απελευθερωτικό πόλεμο (1877-1878). Η 
πόλη του Gabrovo βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Βαλκανικών Ορέων, κοντά στον 
πανευρωπαϊκό διάδρομο μεταφορών IX. Από το 2002, οπότε άρχισαν τα έργα 
ανακατασκευής του οδικού δικτύου στη διάβαση της Haynboaz το 2002, η έντονη οδική 
κυκλοφορία στον άξονα Βορρά-Νότου ανακατευθύνεται μέσω της πόλης του Gabrovo. Οι 
αρμόδιες για τις μεταφορές αρχές είχαν καθησυχάσει επανειλημμένως του πολίτες ότι τα 
οδικά έργα θα ολοκληρώνονταν έως τα μέσα του 2008, αλλά, σύμφωνα με τις τελευταίες 
πληροφορίες, τα έργα θα συνεχιστούν έως το 2015, γεγονός που σημαίνει άλλα επτά χρόνια 
υπονόμευσης της οικολογικής ισορροπίας του ζώντος περιβάλλοντος και της σωματικής και 
ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής, αλλά και της ασφάλειάς τους, η οποία απειλείται 
από τα οδικά ατυχήματα που σημειώνονται σε καθημερινή βάση.

Κατά τη διάρκεια γεύματος με τους αναφέροντες σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, η 
αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τη συνεχή διέλευση βαρέων 
φορτηγών σε απόσταση λίγων μέτρων από τα παράθυρα του εστιατορίου. Λόγω της απουσίας 
χώρων στάθμευσης για ανάπαυση στον οδικό άξονα Βορρά-Νότου, οι οδηγοί των φορτηγών 
συνηθίζουν να σταθμεύουν για ανάπαυση στο Gabrovo, επιδεινώνοντας έτσι την ήδη 
ανυπόφορη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στη συνάντηση με τους πληττόμενους κατοίκους που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στο 
πολιτιστικό κέντρο, οι πολίτες επεσήμαναν ότι όσοι κατοικούν κατά μήκος του δρόμου
αναγκάζονται να ζουν μέσα σε δηλητηριώδη καυσαέρια, καθώς και ότι τα επίπεδα θορύβου 
υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια και, δεδομένου ότι η κυκλοφορία συνεχίζεται και 
τη νύχτα, δεν επιτρέπουν στους πολίτες να κοιμηθούν και να αναπαυθούν. Το 2007 οι 
κάτοικοι συγκρότησαν μια επιτροπή πρωτοβουλίας, η οποία απευθύνθηκε στον υπουργό 
Μεταφορών, στον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιων Έργων, στον διευθυντή 
του Ταμείου Οδικών Υποδομών και στον Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας, απαιτώντας τη
διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο κατά τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα, τη 
διαμόρφωση αποτελεσματικών συνθηκών ασφάλειας και την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης μεγάλου μήκους οχημάτων κατά μήκος του δρόμου. Επειδή όχι μόνο δεν 
εισακούστηκαν τα αιτήματά τους αλλά δεν έλαβαν καν απάντηση, οι κάτοικοι υπέβαλαν, ως 
έσχατη λύση, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ερωτήσεις της αντιπροσωπείας 
σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης επιχορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για 
εναλλακτικά ανακουφιστικά μέτρα οδικών υποδομών μέσω του περάσματος της Shipka, οι 
αναφέροντες δήλωσαν ότι δεν προβλέπονται τέτοια μέτρα στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων 
για τη Βουλγαρία για το διάστημα 2007-2013, καθώς το ζήτημα δεν αποτελεί εθνική 
προτεραιότητα. Οι βουλευτές του ΕΚ υπογράμμισαν ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της 
Επιτροπής Αναφορών είναι η διαμεσολάβηση και ότι το ζήτημα θα ετίθετο προς συζήτηση με 
τους βούλγαρους υπουργούς Μεταφορών και Περιβάλλοντος κατά τις συναντήσεις της 
Πέμπτης. Το θέμα θα ετίθετο επίσης στη ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής, με 
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σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών καθώς 
και στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με πρωτοβουλία της αντιπροσωπείας, η συνάντηση συνεχίστηκε πάνω στον δρόμο μπροστά 
από το Πολιτιστικό Κέντρο, διακόπτοντας την κυκλοφορία για περίπου 10 λεπτά.

Συνοδευόμενη από τον δήμαρχο του Gabrovo, κ. Tomislav Donchev, η αντιπροσωπεία 
πραγματοποίησε στη συνέχεια σύντομη επίσκεψη στον παιδικό σταθμό για παιδιά με 
αναπηρία που ζουν με τις οικογένειές τους. Ο παιδικός σταθμός ιδρύθηκε το 2006 και 
υποδέχεται παιδιά από την πόλη του Gabrovo και τις γειτονικές περιοχές. Στον σταθμό 
απασχολούνται σήμερα 8 άτομα, τα οποία φροντίζουν 16 παιδιά. Για τα παιδιά που ζουν 
εκτός της πόλης του Gabrovo υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μεταφορά τους.

Επίσκεψη σε αυτοσχέδια ορθόδοξη εκκλησία

Κατά την επιστροφή στη Σόφια, η κ. Kathy Sinnott, αντιπρόεδρος, συνοδευόμενη από τον 
αναφέροντα, επισκέφθηκε μια αυτοσχέδια ορθόδοξη εκκλησία (στεγαζόμενη σε μια σκηνή), 
η οποία βρίσκεται στην πλατεία Alexander Batenberg. Πολλοί από τους ιερείς, εκ μέρους των 
οποίων είχε υποβληθεί η αναφορά, είχαν μεταβεί στη Σόφια, ελπίζοντας να συναντηθούν με 
την αντιπροσωπεία. Μετά το πέρας του εσπερινού, περιέγραψαν τη δραματική προσωπική 
τους κατάσταση, όπως την απώλεια της εργασίας τους, την κατάσχεση των περιουσιών τους 
καθώς και την αποστέρηση των επιδομάτων ανεργίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Ένας 
από τους ιερείς ανέφερε, με δάκρυα στα μάτια του, ότι ο γιος του, αφού αποκλείστηκε από το 
εκκλησιαστικό σεμινάριο επειδή ο πατέρας του ανήκει στην Εναλλακτική Σύνοδο,
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ευλογίες και με επίσκεψη 
στην υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας δίπλα στην αυτοσχέδια εκκλησία. Η κ. Sinnott δήλωσε 
ότι το θέμα θα ετίθετο στο πλαίσιο της συνάντησης στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνάντηση με τον κ. Petar Mutafchiev, υπουργό Μεταφορών της Βουλγαρίας

Η πρώτη από τις συναντήσεις της Πέμπτης ήταν η συνάντηση στο βουλγαρικό Υπουργείο 
Μεταφορών με τον υπουργό Μεταφορών κ. Petar Mutafchiev. Έπειτα από μια εισαγωγή του 
υπουργού σχετικά με τη γενική κατάσταση των οδικών υποδομών και τους πανευρωπαϊκούς 
διαδρόμους μεταφορών που διέρχονται από τη Βουλγαρία, η αντιπροσωπεία παρουσίασε τις 
υποθέσεις των αναφορών εκείνων που ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου
Μεταφορών. Όσον αφορά το πρόβλημα του Gabrovo, ο υπουργός δήλωσε ότι είχε γνώση του 
προβλήματος, αλλά ότι την ευθύνη για την κατάσταση έφεραν οι αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι, όταν περατωθούν τα έργα στο πέρασμα
της Haynboaz, η κατάσταση θα αποσυμφορηθεί. Επεσήμανε, επιπλέον, ότι ένας από τους 
στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο του ήταν η κατασκευή μιας περιφερειακής οδού γύρω 
από το Gabrovo. Στο ερώτημα σχετικά με τη μη αποστολή απαντήσεων από το Υπουργείο 
στις επιστολές της επιτροπής πρωτοβουλίας, ο υπουργός δήλωσε ότι είχαν αποσταλεί 
απαντήσεις. Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης για ανάπαυση, δήλωσε ότι θα 
πραγματοποιούνταν σχετική διαβούλευση στο εγγύς μέλλον.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διατροπικές οδικές-σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων, τη μόλυνση στη Σόφια, τα υπερβολικά κόμιστρα των ταξί για τη διαδρομή 
από το αεροδρόμιο της Σόφιας στο κέντρο της πόλης και τις παράνομες οδικές 
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δραστηριότητες στη Rila, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ναυάγιο του πλοίου «Hera» στον 
Εύξεινο Πόντο. Ο υπουργός επεσήμανε ότι το πλοίο δεν έπλεε υπό βουλγαρική σημαία, ότι 
το δυστύχημα δεν είχε σημειωθεί σε βουλγαρικά χωρικά ύδατα αλλά σε τουρκικά, και ότι, 
κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, η έρευνα είχε 
διενεργηθεί από τις τουρκικές αρχές. Ο βούλγαρος υπουργός Μεταφορών είχε, ωστόσο, 
στενή επαφή με τον τούρκο ομόλογό του καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και διαβίβασε τα 
αποτελέσματά της στις οικογένειες των θυμάτων. Ο υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι το 
ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών, τις οποίες το Υπουργείο στηρίζει 
ενεργά με σκοπό την εύρεση της αλήθειας.

Συνάντηση με τον κ. Cavdar Georgiev, υφυπουργό Περιβάλλοντος

Οι βουλευτές του ΕΚ δήλωσαν στον υφυπουργό ότι, βάσει των πληροφοριών που 
παρουσίασαν οι αναφέροντες κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων, οι βασικές τους 
ανησυχίες ήταν η απουσία δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης, ο κίνδυνος της 
μόλυνσης των υδάτων λόγω του Chelopech, η ανταλλαγή γαιών, η απουσία ΕΠΕ και η μη 
υλοποίηση από μέρους της Βουλγαρίας του δικτύου Natura 2000.

Ο υφυπουργός απέρριψε τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία δύο εκατομμύρια πολίτες
διατρέχουν κίνδυνο από τη μόλυνση των υδάτων λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο 
Chelopech, ανέφερε δε ότι είναι ευθύνη των επενδυτών να διασφαλίσουν την προστασία των 
υδάτινων πόρων. Απαντώντας στις ερωτήσεις σχετικά με την απουσία ΕΠΕ σε σχέση με τα 
έργα υποδομών ή τα πολεοδομικά έργα, ο υφυπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την τήρηση της 
νομοθεσίας, και δήλωσε ότι για όλα τα έργα που ανέφερε η αντιπροσωπεία είχαν διενεργηθεί 
ΕΠΕ. Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τον δρόμο από το χωριό του Panichiste στη Rila, 
παραδέχθηκε ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα, αλλά δήλωσε ότι όλες οι εν εξελίξει
διαδικασίες ήταν πλέον σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνάντηση με τον κ. Vasil Voynov, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής

Η πιο εποικοδομητική συνάντηση το πρωί της Πέμπτης ήταν εκείνη με τον κ. Vasil Voynov, 
υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι η νομοθεσία για 
την προστασία του παιδιού είχε τροποποιηθεί το 2006, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανατροφή παιδιών σε θετές οικογένειες. Ο υφυπουργός συμφώνησε ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογενειακό περιβάλλον και δήλωσε ότι το 
Υπουργείο ανησυχεί για τον αριθμό των εγκαταλελειμμένων παιδιών, και δη των 
εγκαταλελειμμένων παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το Υπουργείο λάμβανε, για τον λόγο αυτόν, 
μέτρα για την ενίσχυση της βοήθειας προς τις οικογένειες, προκειμένου να δύνανται 
ευκολότερα να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι. Για τις περιπτώσεις παιδοφιλίας στα κέντρα 
φιλοξενίας παιδιών, ο υφυπουργός δήλωσε ότι οι περιπτώσεις αυτές –οι οποίες έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας κυρίως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας– λαμβάνονταν πολύ 
σοβαρά υπόψη. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο του επιθυμεί να παραμείνει σε
στενή επαφή με την Επιτροπή Αναφορών και συμφωνήθηκε ότι ένας εκπρόσωπος από το 
Υπουργείο θα έπρεπε να συμμετάσχει στην επόμενη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί για 
το θέμα αυτό στην επιτροπή.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το 
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γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν κάποιο από τα ιδρύματα που έχουν κακή φήμη. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, ήταν δύσκολο να οργανωθεί επίσκεψη σε μια παιδική στέγη 
κοινωνικής πρόνοιας, διότι η αντιπροσωπεία δεν είχε άλλο χρόνο πέρα από το βράδυ, και η 
παιδική στέγη «Daga» ήταν ένα από τα λίγα κέντρα που μπορούσαν να δεχθούν αργά 
επισκέπτες.

Η αντιπροσωπεία έλαβε επίσης την ευκαιρία να αναφερθεί στα προβλήματα των ιερέων που 
ανήκουν στην Εναλλακτική Σύνοδο, στο γεγονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιτελούν 
τα καθήκοντά τους και στο πάγωμα των μισθών τους. Ο υφυπουργός σημείωσε τα σχόλια της 
αντιπροσωπείας.

Τελική συνάντηση με τους αναφέροντες και συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο 
Πληροφοριών του ΕΚ

Πριν από την τελική συνάντηση της αντιπροσωπείας με τους αναφέροντες την τελευταία 
ημέρα της επίσκεψης, οι βουλευτές του ΕΚ μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από όσα είχαν 
δει στη χώρα και από τις συζητήσεις τους με τους βούλγαρους αξιωματούχους. Η εν λόγω 
συνάντηση ανασκόπησης ήταν ανοικτή στα ΜΜΕ και καλύφθηκε εκτενέστατα από τον Τύπο,
επειδή τα μέλη της αντιπροσωπείας εκφράστηκαν με έντονο τρόπο για τα θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον και το κράτος δικαίου στη Βουλγαρία. Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ 
ενισχύθηκε επίσης από μια διαμαρτυρία που οργάνωσαν οικολόγοι ακτιβιστές μπροστά στο 
κτίριο του Γραφείου Πληροφοριών του ΕΚ και είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με τη 
συνάντηση ανασκόπησης. Η κάλυψη ήταν αντικειμενική και με φωτογραφίες. Όλες οι 
εφημερίδες δημοσίευσαν την ιστορία του κ. David Hammerstein, ενός από τα μέλη της 
αντιπροσωπείας, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης από ασυνείδητο οδηγό ταξί που τον ανάγκασε 
να καταβάλει κόμιστρο 10 φορές υψηλότερο του κανονικού, καθώς και το γεγονός ότι ο 
κ. Hammerstein είχε δείξει την απόδειξη αυτού στον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είχε 
δηλώσει ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στο εν λόγω 
συμβάν επικεντρώθηκαν πολλοί από τους τίτλους των άρθρων, περιλαμβανομένου και ενός 
πρωτοσέλιδου άρθρου. Άλλοι τίτλοι εφημερίδων ήταν «Σοκαρισμένοι οι ευρωβουλευτές από
τα οικολογικά προβλήματα στη Βουλγαρία» και «Οι ευρωβουλευτές επιθεωρούν παράνομα 
έργα στη Rila». Μια εφημερίδα δημοσίευσε επίσης μια μικρή απάντηση εξ ονόματος των 
αρχών, η οποία περιελάμβανε δήλωση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, κατά τον οποίο οι 
βουλευτές του ΕΚ που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία δεν ήταν αντικειμενικοί καθώς 
είχαν λάβει μεροληπτικές, μονομερείς πληροφορίες σχετικά με τα οικολογικά προβλήματα 
στη Βουλγαρία.

Συμπεράσματα

Η επίσκεψη στη Βουλγαρία έδωσε στην αντιπροσωπεία τη δυνατότητα να κατανοήσει 
καλύτερα τις καταστάσεις που περιγράφονται στις αναφορές. Επέτρεψε επίσης στην 
αντιπροσωπεία να ακούσει την άποψη των βουλγαρικών αρχών και να διερευνήσει τρόπους 
συνεργασίας. Οι συναντήσεις με τους αναφέροντες έφεραν τους βούλγαρους πολίτες σε 
στενότερη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της Επιτροπής Αναφορών. Οι συζητήσεις σχετικά με τις αναφορές που 
αποτέλεσαν το αντικείμενο της διερευνητικής επίσκεψης θα συνεχιστούν στις προσεχείς 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών.
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Συστάσεις

 καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη και να αξιολογήσει τα ζητήματα που 
εγείρονται στην παρούσα έκθεση, ιδίως σε σχέση με την πιθανή παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου για το περιβάλλον και των βασικών δικαιωμάτων και αρχών που 
περιλαμβάνονται στη Συνθήκη ΕΕ·

 καλεί τη βουλγαρική κυβέρνηση να διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση του κοινοτικού 
κεκτημένου σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα·

 καλεί τις βουλγαρικές αρχές να αναζητήσουν αειφόρες και ασφαλείς λύσεις στον 
τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, 
της υγείας του και της οικονομικής του ανάπτυξης·

 καλεί τη βουλγαρική κυβέρνηση να διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα για το ναυάγιο 
του πλοίου «Hera» στον Εύξεινο Πόντο, σύμφωνα με τον κώδικα για τη διερεύνηση 
των ναυτικών ατυχημάτων και. περιστατικών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού·

 καλεί τη βουλγαρική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά με αναπηρία και 
όλα τα ορφανά παιδιά στη Βουλγαρία θα έχουν ίσες ευκαιρίες για μια ολοκληρωμένη 
και αξιοπρεπή ζωή·

 καλεί τη βουλγαρική κυβέρνηση να διασφαλίσει την προστασία των θρησκευτικών 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όπως ορίζονται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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