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Bulgariaan tehdyn matkan tavoitteet

Bulgarian liityttyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007 Bulgarian kansalaiset ovat 
käyttäneet aktiivisesti oikeuttaan esittää Euroopan parlamentille vetoomuksia.
Vetoomusvaliokunta on saanut tähän mennessä Bulgarian kansalaisilta 88 vetoomusta, ja 
Euroopan komissiolle on toimitettu jatkotutkimuksia varten 27 vetoomusta. 

Suuri osa vetoomuksista liittyy ympäristön suojeluun, mutta vetoomuksissa on tuotu esiin 
myös liikenneinfrastruktuuria ja -turvallisuutta, perusoikeuksia ja lasten hyvinvointia 
koskevia ongelmia.

Tätä taustaa vasten Bulgariaan tehdyn matkan tarkoituksena oli paitsi saada parempi käsitys 
Bulgarian tilanteesta ja Bulgarian kansalaisten vetoomuksissaan esiin tuomista ongelmista 
myös tuoda esille vetoomusvaliokunnan työtä ja tehtäviä.  Vierailu tarjosi valtuuskunnan 
jäsenille myös tilaisuuden tavata Bulgarian viranomaisia ja keskustella vetoomusten esittäjien 
esiin tuomista kysymyksistä.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaa johti aluksi puheenjohtaja Marcin Libicki ja myöhemmin varapuheenjohtaja 
Kathy Sinnott.  Vierailun aluksi valtuuskunnan jäsenet tapasivat vetoomusten esittäjiä 
Sofiassa. Tämän jälkeen he keskustelivat vetoomusten esittäjien kanssa ja vierailivat paikan 
päällä Rilassa, Chelopechissa ja Gabrovossa. Vierailun päätteeksi valtuuskunnalla oli 
tapaamisia liikenneministeriössä, ympäristöministeriössä ja sosiaaliministeriössä.

Vetoomusten esittäjien tapaaminen Sofiassa

Valtuuskunta keskusteli vetoomusten esittäjien kanssa ensimmäisen kerran maanantaina 
27. lokakuuta Sofiassa. Valtuuskunta tapasi henkilöt, joiden esittämät vetoomukset oli 
sisällytetty vierailun ohjelmaan, sekä henkilöt, jotka olivat esittäneet vetoomuksen 
nro 0453/2007 Bulgarian laiminlyönneistä Mustallamerellä uponneen laivan uppoamissyiden 
varmistamisessa ja pelastustoimissa ja jotka olivat matkustaneet Varnasta Sofiaan tapaamista 
varten. Vetoomuksen esittäjät olivat Hera-nimiseltä alukselta kadonneiden 14 merimiehen 
omaisia. Hera oli Kambodžan lipun alla liikennöinyt moottorialus, joka upposi 
helmikuussa 2004 Mustallamerellä muutaman mailin päässä Bosporinsalmesta. Vetoomuksen 
esittäjät kertoivat Bulgarian viranomaisten tutkimusten puutteista ja ristiriitaisuuksista ja 
toivat esiin, että vielä yli puolitoista vuotta sen jälkeen, kun he olivat esittäneet vetoomuksen, 
he eivät olleet saaneet EU:n toimielimiltä mitään tietoa siitä, aikoivatko nämä puuttua asiaan 
tuodakseen tapahtuneen päivänvaloon ja selvittääkseen, kuka on syyllinen ja mitä kadonneille 
merimiehille on tapahtunut. Turkin ja Bulgarian viranomaisten virallisen selityksen mukaan 
alus upposi huonon sään vuoksi. Tapahtumapaikasta kyseisenä päivänä ja ajankohtana otetut 
satelliittikuvat kuitenkin osoittavat, että alueella liikkui tehtävissä kolme sukellusvenettä: 
kaksi turkkilaista ja yksi venäläinen. Tehtävän aikana toinen turkkilaisista sukellusveneistä 
torpedoi ja upotti Heran. Venäläisen sukellusveneen miehistö jätti aluksensa hätätilanteen 
vuoksi. Kaksi sotilashelikopteria pelasti sekä venäläiset että bulgarialaiset merimiehet. 
Tuntikausia tapahtuman jälkeen yksi turkkilainen ja yksi kreikkalainen televisiokanava 
näyttivät lähetyksen Marmaramerellä sijaitsevalta saarelta, jonne merimiehet oli siirretty. 
Tämän jälkeen 14 merimiehestä ei ole kuultu mitään. Siksi vetoomuksen esittäjät pyysivät 
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valtuuskuntaa ryhtymään vetoomuksensa pohjalta aktiivisiin jatkotoimiin ja varmistamaan, 
että Bulgarian viranomaiset noudattavat kunnolla merellä sattuneiden onnettomuuksien tai 
vaaratilanteiden tutkintaa koskevaa säännöstöä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, 
että valtuuskunta ottaisi asian esiin Bulgarian liikenneministerin kanssa torstaina 
30. lokakuuta pidettävässä kokouksessa.

Tämän jälkeen valtuuskunta tapasi henkilöt, jotka olivat esittäneet vetoomuksen 
nro 0795/2007, Latchezar Popov, väitetyistä rikkomuksista Euroopan ihmisoikeussopimusta 
vastaan uskonnonvapauden, omistusoikeuden, puolueetonta tuomioistuinta koskevan oikeuden 
ja sosiaalisten oikeuksien osalta. Vetoomuksen esittäjien ryhmää johti "Vaihtoehtoinen 
kirkolliskokous" -liikkeen johtaja, metropoliitta Inokenty. Bulgarian ortodoksikirkon kaksi 
haaraa saivat alkunsa vuoden 1992 kiistasta, jonka aloittivat ne, jotka väittivät, että patriarkka 
Maxim oli valittu vuonna 1971 kirkon johtoon sääntöjen vastaisesti, sillä tosiasiassa 
kommunistiviranomaiset olivat nimittäneet hänet. Viranomaiset ovat tukeneet viime vuosina 
vankkumattomasti patriarkaattia (jonka myös muu ortodoksimaailma tunnustaa) ja todenneet, 
että vuonna 2002 annetulla Bulgarian kiistanalaisella uskontolailla pyrittiin nimenomaan 
yhdistämään jakautunut ortodoksikirkko. Viranomaisten vihamielisyys "Vaihtoehtoinen 
kirkolliskokous" -liikettä eli patriarkka Maximin vastustajia kohtaan kasvoi, ja lopulta 
viranomaiset erottivat kaikki liikkeen kannattajat kirkoistaan joukoittain heinäkuussa 2004. 
Viranomaiset julistivat tällöin kiistan päättyneeksi, vaikka olemassa oli monia 
"Vaihtoehtoisen kirkolliskokouksen" seurakuntia, jotka yrittävät jatkaa toimintaansa ilman 
varoja. Viranomaisten vihamielisyydet ovat jatkuneet, ja vetoomuksen esittäjät vetoavat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklaan sekä asiaa koskevaan Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksen 9 artiklaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että 
valtuuskunta ottaisi asian esiin Bulgarian sosiaaliministerin kanssa torstaina 30. lokakuuta 
pidettävässä kokouksessa, että vetoomusvaliokunta painostaisi EU:ta ja Bulgarian 
viranomaisia etsimään asiaan ratkaisun ja että keskustelua aiheesta jatkettaisiin 
vetoomusvaliokunnan tulevassa kokouksessa vetoomuksen esittäjien läsnä ollessa.

Suurin osa keskusteluun varatusta ajasta käytettiin Rilan laaksoa ja Natura 2000 -verkostoa 
koskevien vetoomusten käsittelyyn. Läsnä oli 19 vetoomuksen esittäjää1. Vetoomusten 
esittäjät pitivät PowerPoint-esityksen, jossa Rilan kansallispuiston korostettiin olevan osa 
Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja hollantilaisen kestävää matkailua edistävän Molecaten-
yrityksen perustamaa suojeltujen alueiden verkostoa (PAN). Kansallispuisto on yksi 
Euroopan suurimmista suojelualueista, ja siellä on koskemattomia metsäalueita, mikä on 
Euroopassa harvinaista. 

Rilan vuoristo on eläimistönsä ja kasvistonsa monimuotoisuuden suhteen hyvin rikas alue: 
vuoristossa elää 17 kotoperäistä kasvilajia, joista 15 on uhanalaista ja kaksi erittäin 
uhanalaista. Alueen eläinlajeihin kuuluu useita jääkauden reliktejä, kuten lumimyyrä, joka on 
yksi niistä 158 lajista, jotka ovat Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä 
niiden elinympäristön suojelusta annetun yleissopimuksen nojalla suojeltavia. Siinä, missä 
Rilan kansallispuiston rajojen sisäpuolella hakataan metsää ja rakennetaan uusia teitä ja 
hiihtohissiä, puistoa ympäröiville alueille on suunnitteilla suuria hankkeita, kuten teiden, 
hotellien ja asuntojen rakentamista. Suuri osa näistä hankkeista kohdistuu niin sanottuun 

                                               
1 Vetoomukset nro 0196/2007, 0507/2007, 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 0526/2008, 
1334/2008, 1335/2008, 1336/2008 ja 1337/2008.
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Rilan puskurivyöhykkeeseen, jota on ehdotettu osaksi Natura 2000 -verkoston suojelualuetta. 
Jos alue kuuluisi verkostoon, kaikkia hankkeita olisi arvioitava EU:n ympäristövaatimusten 
näkökulmasta. Bulgarian ympäristö- ja vesistöministeri poisti 29. marraskuuta 2007 alueen 
Euroopan komissiolle toimittamastaan luettelosta ja väitti, että sen pois jättämiselle oli 
tieteelliset perusteet. Siksi paikalliset ja kansainväliset ympäristöjärjestöt ovat alkaneet valvoa 
tosissaan Bulgarian ympäristöministeriön toimintaa. 

Vetoomusten esittäjät korostivat, ettei hankkeiden vaikutuksia arvioida ja että rakentajilla on 
tapana jakaa hankkeet pienempiin osiin välttyäkseen ympäristövaikutusten arvioinnilta. 
Lisäksi vetoomusten esittäjät totesivat, että hiihtokeskuksia on rakennettu myös niin sanotulle 
vaihdetulle maalle. Useimmat tapaamiseen osallistuneet vetoomusten esittäjät lähtivät 
valtuuskunnan mukaan sen vieraillessa tiistaina Rilassa paikan päällä.

Darik Radion toimittaja Maria Iotova, joka edusti henkilöitä, jotka olivat esittäneet 
vetoomuksen nro 0911/2008 Bulgariassa kahden viimeisen vuoden aikana ilmenneistä 
pedofiliatapauksista, lapsiin kohdistuneista välikohtauksista sekä lapsiin ja orpoihin 
kohdistuneista rikoksista ja väkivallasta, antoi tiistaiaamuna epämuodollisessa 
tapaamisessaan varapuheenjohtaja Kathy Sinnottin kanssa tälle luettelon tällaisista tapauksista 
kolmelta viimeiseltä vuodelta (2005–2008). Vetoomuksen esittäjät toivoivat, että EU:n 
toimielimet ryhtyisivät heidän kertomuksensa ja toimittamiensa tilastotietojen perusteella 
tutkimaan perinpohjaisesti Bulgariassa tapahtuneita lapsiin kohdistuneita väkivaltatapauksia 
ja auttaisivat ratkaisemaan ongelman, jolle ominaista on se, ettei oikeus toteudu 
asianmukaisesti.

Vierailu Rilan kansallispuistossa

Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenet ja vetoomusten esittäjät kävivät Rilan 
kansallispuistossa Borovetsissa, Govedartsissa, Iskrovetessa ja Panichistessa. He kävivät 
tutustumassa myös Super Borovetsin (Iskrovete–Govedartsi–Maliovitsa) ja Panichisten 
(Panichiste–Ezerata–Kaboul) hiihtokeskushankkeisiin. Vierailun aikana valtuuskunnan 
mukaan liittyi myös paikallisyhteisöjen jäseniä.

Näissä hankkeissa on määrä laajentaa hiihtokeskusta, joka sijaitsee Rilan vuoristossa noin 
70 kilometriä Sofiasta etelään. Laajentamisen jälkeen Super Borovetsin kohteessa on 
19 rinnettä, joiden yhteenlaskettu pituus on 42 kilometriä, hissit, jotka kykenevät siirtämään 
37 000 matkailijaa, 4 000 loma-asuntoa sekä useita hotelleja, jotka sijaitsevat 
100 000 neliömetrin alueella. Panichisten kohteessa on laajennuksen jälkeen 15–
20 hiihtohissiä, ja niiden jälkeen kansallispuistoon rakennetaan palvelurakennuksia ja 
huoltoasemia. Hankkeet johtavat useiden laittomien teiden rakentamiseen. Yksi niistä on 
Panichisten kylään vievä tie, josta ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia ja jota pitkin 
valtuuskunta ajoi. Tie toimii osittain kansallispuiston rajana, mutta joissakin kohdissa se on 
alkuperäiseen kokoonsa nähden kaksi kertaa leveämpi ja kulkee puiston alueella.

Tällaiset rakennustyöt muuttavat voimakkaasti maisemaa ja ekosysteemiä ja ovat uhka Rilan 
vuoriston luonnon monimuotoisuudelle. Rakennustyöt ovat ulottuneet Rilan 
puskurivyöhykkeelle, ja on hyvin todennäköistä, että ne johtavat maiseman ja luontotyyppien 
tuhoutumiseen. Rilan vuoristo on biodiversiteetiltään yksi Euroopan rikkaimmista alueista. 
Suurta osaa vuoristoalueesta on suojeltava kansallisen lainsäädännön nojalla ja on ehdotettu 
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suojeltavaksi osana EU:n Natura 2000 -verkostoa. 

Irina Mateeva, joka vastaa Bulgarian ympäristönsuojeluyhdistyksessä EU-asioista ja joka oli 
yksi valtuuskunnan mukana Rilaan lähteneistä vetoomusten esittäjistä, kertoi, että 
Natura 2000 -verkostoon olisi pitänyt ehdottaa noin 30:tä prosenttia Bulgarian pinta-alasta, 
mutta lopulliseen luetteloon, jota hallitus esitti Euroopan komissiolle, oli otettu alueesta vain 
10 prosenttia, ja että lopulliseen, komissiolle annettuun luetteloon oli otettu asiantuntijoiden 
ehdottamista 114 kohteesta vain 88 kohdetta. Vetoomusten esittäjät kertoivat myös, että 
Bulgarian hallituksen toimittamasta Natura 2000 -kohteiden luettelosta jätettiin pois lähes 
koko Mustanmeren rannikko sekä monia vuoristoalueita, jotka sijaitsevat lähellä 
hiihtokeskuksia, joissa sijoittajilla on intressejä. Lisäksi he kertoivat, että Bulgarian hallitus 
viivytti luettelon toimittamista juuri siksi, että sijoittajilla on intressejä joillakin alueilla, 
erityisesti Mustanmeren rannikolla ja lähellä hiihtokeskuksia. Tämä on täysin ristiriidassa 
EU:n luontotyyppidirektiivin ja kansallisen lainsäädännön kanssa, sillä niiden mukaan kohteet 
valitaan yksinomaan tieteellisin perustein.

Vetoomuksen esittäjät kertoivat, että viranomaiset ovat osoittaneet selvästi, etteivät he välitä, 
ja etteivät viranomaiset koskaan pyri toimillaan varsinaisesti estämään tai pysäyttämään 
tällaisia muutoksia. Ympäristöministeriö korkeintaan sakottaa paikallisviranomaisia, jotka 
myöntävät luvan tällaisille rakennushankkeille. Kun sakot on maksettu, rakentaminen jatkuu 
vanhaan tapaan. Vetoomusten esittäjät korostivat myös, että Rilan kansallispuistoa ympäröivä 
alue, jota on ehdotettu yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (Rilan puskurialue, 
koodi BG0001188), on 225 luontotyypistä ainoa, joka jätettiin pois Natura 2000 -luettelosta. 
Tämä osoittaa, kuinka paljon Rilan kansallispuiston ympäristössä toteuttaviin 
hiihtokeskushankkeisiin sijoittavat tahot painostavat Bulgarian ympäristöministeriötä.

Vetoomusten esittäjät toivat myös esiin, että lumen pysyvyyttä rinteissä ja laduilla on pyritty 
parantamaan käyttämällä kemikaaleja, mikä rikkoo itsessään lintudirektiivin 4 artiklan 
4 kohtaa. Valtuuskunnalle ilmeni myös, ettei rakennustoimintaan kuulu lainkaan 
viemäröintijärjestelmien rakentamista.

Uudet rakennushankkeet rikkovat Bulgariassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta 
Bulgarian viranomaiset eivät puutu ongelmaan millään tavalla. Vetoomusten esittäjät 
korostivatkin, että syyskuussa Bulgarian pääministeri Sergei Stanishev avasi yhden laittomasti 
rakennetun hiihtohissin käyttöön, minkä voidaan tulkita tarkoittavan ainoastaan sitä, että 
korkean tason poliitikot tukevat hankkeita.

Vetoomusten esittäjät kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, että komissio on antanut 
Bulgarialle varoituksen, koska se ei ole nimennyt luonnonvaraisille muuttolintulajeille ja 
vaarantuneille luonnonvaraisille lintulajeille asianmukaisia erityissuojelualueita, mikä rikkoo 
EU:n direktiiviä luonnonvaraisten lintujen suojelusta1. Euroopan parlamentin jäsenet kertoivat 
kuitenkin vetoomusten esittäjille kyseisen rikkomismenettelyn olevan niin sanottu 
monialainen rikkomismenettely, jolla ei välttämättä ratkaista kyseistä tapausta. Siksi 
valtuuskunnan jäsenet kehottivat vetoomusten esittäjiä tekemään erillisen ilmoituksen 
jokaisesta tapauksesta, jossa EU:n lainsäädäntöä on rikottu, jotta EU voi käynnistää 
rikkomismenettelyt konkreettisista tapauksista, joissa Bulgarian viranomaiset eivät ole 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta.
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noudattaneet EU:n lainsäädäntöä. Tällöin käynnissä olisi rinnakkaisia rikkomismenettelyjä, ja 
siten mahdollisuudet saada Bulgarian viranomaiset soveltamaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä asianmukaisesti paranisivat. Paluumatkalla Sofiaan valtuuskunta pysähtyi 
lyhyesti Djerman-joella1. Vesistöaluetta on tuhottu yli 50 vuoden ajan ottamalla sieltä 
rakennusmateriaaleja, joita käytetään alueen rakennustoiminnassa.

Vierailu Dagassa, henkisesti ja fyysisesti vajaakuntoisille lapsille tarkoitetussa 
hoitokodissa

Paluumatkallaan Sofiaan valtuuskunta vieraili Dagassa, joka on henkisesti ja fyysisesti 
vajaakuntoisille lapsille tarkoitettu hoitokoti. Dagassa asuu 75 lasta, jotka ovat iältään 3–
18-vuotiaita. Daga kuuluu lastenhoitolaitosten ryhmään. Ryhmään kuuluvat laitokset ovat 
kehittyneet viime vuosina hyvään suuntaan. Niissä on riittävästi henkilökuntaa, ja niiden 
varustelutaso on riittävä. Dagassa lapsista huolehtii 20 asiantuntijaopettajaa sekä joukko 
lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Monet lapsista ovat päivähoidossa.

Lapset toivottivat valtuuskunnan tervetulleeksi perinteiseen bulgarialaiseen tapaan tarjoamalla 
leipää ja hunajaa. Tällä eleellä isäntä osoittaa vieraan olevan tervetullut ja haluavansa jakaa 
ateriansa tämän kanssa. Tämän jälkeen muutamat lapset lauloivat ja esittivät tyypillisen 
bulgarialaisen kansantanssin. Valtuuskunnan jäsenet saivat myös lasten itse tekemät 
tervetuliaiskortit.

Dagan johtaja Rositsa Stoyanova kertoi valtuuskunnalle, että hoitokoti siirtyisi lähiaikoina 
uusiin tiloihin, ja esitteli valtuuskunnalle uusia moderneja ja hyvin varusteltuja rakennuksia 
koskevat suunnitelmat. Rakennukset sijaitsevat 0,4 hehtaarin puistossa, ja lapset saavat 
kahden hengen huoneet. Nykyisissä rakennuksissa he nukkuvat makuusaleissa. Keskustelun 
aikana johtaja kertoi valtuuskunnalle myös, etteivät kaikki lapset saa opetusta hoitokodissa, 
vaan osa lapsista käy erityiskouluissa. Osa lapsista osallistuu 18 vuotta täytettyään 
erityislaitoksissa järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Stoyanova korosti, että laitoksen 
tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa lasten paluu oman perheensä luo ja että viimeisen 
vuoden aikana 22 lasta oli palannut kotiin. Hän kertoi myös Bulgarian lastensuojelupolitiikan 
muuttuneen viimeisten kolmen vuoden aikana ja toimien kohdistuvan nyt lähinnä 
henkilökunnan kouluttamiseen sekä yhteistyöhön paikallisviranomaisten ja lastensuojelun ja 
lasten sosiaalisen osallisuuden alalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Epämuodollinen vierailu Chelopechissa

Euroopan parlamentille oli esitetty hiljattain vetoomus Chelopechin kultakaivoksesta2 sekä 
vetoomus kaivostoiminnan aiheuttamasta juomaveden saastumisesta arsenikilla3. Koska 
Chelopech sijaitsee Sofian ja Gabrovon välissä, vetoomusten esittäjille ja paikallisille 
asukkaille oli päätetty tarjota mahdollisuus esitellä paikkaa valtuuskunnalle ja kertoa 
näkemyksistään lyhyesti ja epämuodollisesti. Näistä vetoomuksista keskustellaan 
vetoomusvaliokunnan myöhemmässä kokouksessa, jossa myös asianomaiset ovat läsnä.

                                               
1 Vetoomuksessa nro 0196/2007 esiin tuotu asia.
2 Vetoomus nro 1335/2008.
3 Vetoomus nro 1334/2008.
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Vetoomusten esittäjät kertoivat, että Bulgarian hallitus antoi heinäkuussa 2008 kultakaivoksen 
omistajille luvan lisätä tuotantoa käyttämällä syanidiliuotusta. Asiasta järjestettiin julkinen 
kuuleminen vain kaivoksen läheisyydessä sijaitsevien Chelopechin ja Chavdarin kylien 
asukkaiden keskuudessa. Monet heistä työskentelevät kultakaivoksessa ja ovat siten 
riippuvaisia sen johdosta. Tilanne on aiheuttanut paniikkia Topolnitsa- ja Maritsa-jokien 
lähellä asuvien kansalaisten keskuudessa, sillä he eivät ole varmoja siitä, suojelevatko 
viranomaiset heidän terveyttään syanidivuodoilta.

On muistettava, että Chelopechin kaivoshanke on jaettu kahteen vaiheeseen.  Ensimmäisessä 
vaiheessa keskitytään ekologisiin parannuksiin, kun taas toisessa vaiheessa metallien 
tuotantoa kasvatetaan käyttämällä syanidiliuotustekniikkaa. Vuonna 2004 Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki myönsi 10 miljoonan dollarin lainan ensimmäiselle 
vaiheelle. Toista vaihetta on käsitelty vuodesta 2005 lähtien, eikä asia ole edennyt, koska 
Bulgarian ympäristö- ja vesistöministeriö pysäytti hankkeen maaliskuussa 2006 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaan vaiheeseen. 

Hankkeen toisen vaiheen ympäristövaikutusten arviointiprosessi pysäytettiin 
ympäristöaktivistien vastustettua syanidiliuotuksen käyttöönottoa ja kaivostyöläisten 
järjestettyä omat vastaprotestinsa. Ympäristö- ja vesistöministeri antoi hankkeelle "hiljaisen 
hyväksynnän", kun hän ei esittänyt ekologisiin tai oikeudellisiin näkökohtiin perustuvaa syytä 
pysäyttää hanke. Matalan lupamaksun sanottiin kuitenkin olevan syy hylätä suunnitelmat 
kaivoksen arvometallien tuotannon lisäämisestä. Bulgarian pääministerin kanslia ilmoitti 
maaliskuussa 2008 kahden vuoden neuvottelujen jälkeen, että Bulgarian valtio oli onnistunut 
saamaan kaivoksesta 25 prosentin osuuden. Lisäksi se ilmoitti korkeammasta lupamaksusta. 
Syanidiliuotuksen riskeihin liittyvistä ekologisista huolenaiheista tai vuosien 2005–2006 
ympäristövaikutusten arviointiprosessin tuloksista ei sanottu mitään. Vuosien 2005–2006 
ympäristövaikutusten arviointiprosessiin oli sovellettava Bulgarian lainsäädäntöä. Tämän 
jälkeen Bulgariasta tuli kuitenkin tammikuussa 2007 Euroopan unionin jäsenvaltio. Lisäksi 
Chelopechin hanketta koskevassa yhteenvetoasiakirjassa todetaan, että "toisen vaiheen toimet 
edellyttävät kuitenkin kattavaa ympäristövaikutusten arviointia Bulgarian ja EU:n 
lainsäädännön mukaisesti".

Keskustelussa ympäristövaikutusten arvioinnista ja siihen liittyvistä epäkohdista vetoomusten 
esittäjät kertoivat Euroopan parlamentin jäsenille, ettei kaivoksesta katsoen joen alajuoksulla 
eläville yhteisöille ollut järjestetty tiedotuskampanjaa eikä heitä ollut kuultu julkisesti, vaikka 
Maritsa-joen eli maan suurimman joen alajuoksulla asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä. Maritsa-
joki jatkuu myös naapurimaahan Kreikkaan.  Kreikkalaisyhteisöjen kanssa ei ollut järjestetty 
Espoon yleissopimuksen mukaisia rajat ylittäviä kuulemisia ympäristövaikutusten 
arvioinnista, vaikka kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt olivat ilmoittaneet olevansa asiasta 
kiinnostuneita, eikä ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien kuulemisten yhteydessä ollut 
esitetty julkista arviointia varten suunnitelmia siitä, kuinka myrkyllisten aineiden käyttöön ja 
kuljettamiseen liittyviin onnettomuuksiin reagoidaan.

Esittelyn jälkeen vetoomuksen esittäjät ajoivat valtuuskunnan jäsenet maastoajoneuvoilla 
läheiselle kaivosjätealtaalle. Valtuuskunnan jäsenet järkyttyivät nähdessään, kuinka suuri 
jäteallas on ja kuinka se muodostaa välittömän vaaran kansanterveydelle, vesistöille, 
maaperälle ja maataloustuotannolle. Lisäksi alueen sääolosuhteet, kuten suuri sademäärä ja 
säännölliset tulvat, voivat pahentaa tilannetta entisestään. Vetoomusten esittäjät korostivat, 
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että lähteillä, joista Poibrenen kaupungin juomavesi on peräisin, on jo mitattu useaan 
otteeseen korkeita arsenikkipitoisuuksia, jotka johtuvat kaivostoiminnasta. Koska 
saasteperäiset keuhkotaudit ja syöpä ovat alueella yleisiä, erityisesti lasten keskuudessa, 
asiaan on puututtava kiireesti.

Chelopech Mining -yhtiön toimitusjohtaja ilmoitti valtuuskunnalle 3. marraskuuta päivätyssä 
kirjeessään, ettei yhtiö omista jäteallasta, jolla valtuuskunta vieraili, ja että osa 
valtuuskunnalle annetuista tiedoista on selvästikin harhaanjohtavia.

Vierailu Gabrovossa

Chelopechista valtuuskunta jatkoi Gabrovoon pitkin Balkanvuorten läpi kulkevaa tietä. Tie 
kulki Shipkan solasta, jossa käytiin yksi suurimmista Venäjän ja Turkin välisistä 
vapaussodista (1877–1878).  Gabrovon kaupunki sijaitsee Balkanvuorten juurella vuoriston 
pohjoispuolella lähellä yleiseurooppalaista liikennekäytävää IX. 
Siitä lähtien, kun Haynboazin solassa aloitettiin tien jälleenrakennustyöt vuonna 2002, 
pohjois–etelä-suuntainen raskas läpikulkuliikenne on ohjattu Gabrovon läpi. Liikenteestä 
vastaavat viranomaiset ovat vakuuttaneet kansalaisille toistuvasti tietöiden päättyvän 
vuoden 2008 puoliväliin mennessä, mutta viimeisimpien tietojen mukaan työt jatkuvat 
vuoteen 2015 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen ympäristön ekologista tasapainoa tuhotaan 
ja sen asukkaiden fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä horjutetaan vielä seitsemän vuotta: 
erityisesti päivittäin tapahtuvat tieliikenneonnettomuudet ovat vaaraksi asukkaiden 
turvallisuudelle.

Kun valtuuskunnan jäsenet lounastivat vetoomusten esittäjien kanssa kaupungin keskustassa 
sijaitsevassa ravintolassa, valtuuskunta sai omakohtaisen käsityksen raskaasta liikenteestä, 
joka kulki jatkuvasti muutaman metrin päästä ravintolan ikkunoista. Koska pohjoisesta 
etelään kulkevan läpikulkutien varrella ei ole levähdyspaikkoja, kuorma-autojen kuljettajat 
pitävät tauon yleensä Gabrovossa, mikä pahentaa sietämätöntä liikenneruuhkaa entisestään.

Seuraava kokous liikenteestä kärsivien kansalaisten kanssa järjestettiin kulttuurikeskuksessa. 
Siellä asianosaiset kertoivat, että läpikulkutien varrella elävät asukkaat joutuvat elämään 
keskellä myrkyllisiä päästöjä, että melu ylittää selvästi hyväksyttävän tason ja että liikenne 
jatkuu päivin ja öin ja estää asukkaita nukkumasta ja saamasta lepoa. Vuonna 2007 he 
perustivat aloitekomitean, joka otti yhteyttä liikenneministeriin, aluekehityksestä ja julkisista 
hankkeista vastaavaan ministeriin, tieinfrastruktuurirahaston johtajaan ja Bulgarian 
oikeusasiamieheen ja vaati läpikulkuliikenteen keskeyttämistä öiksi ja viikonlopuiksi, 
tehokkaita turvatoimia sekä rekkojen pysähtymis- ja pysäköintikieltoa yhdyskäytävän 
varrelle. Koska heidän vaatimuksiinsa ei reagoitu eikä edes vastattu, he päättivät lopulta 
kääntyä Euroopan parlamentin puoleen. Kun valtuuskunta kysyi rakennerahaston 
mahdollisesta tuesta toimenpiteille, joilla ongelmaa lievennettäisiin ohjaamalla liikenne toista 
tietä pitkin Shipkan solan läpi, vetoomusten esittäjät vastasivat, ettei suunnitelmissa ollut 
rahoittaa tällaisia toimenpiteitä Bulgarialle vuosiksi 2007–2013 myönnetyillä varoilla, koska 
asiaa ei pidetä kansallisesti ensisijaisen tärkeänä. Euroopan parlamentin jäsenet korostivat, 
että yksi vetoomusvaliokunnan tärkeimmistä tehtävistä on sovittelu ja että asiasta 
keskusteltaisiin torstaina tapaamisissa Bulgarian liikenneministerin ja ympäristöministerin 
kanssa. Asia otettaisiin esiin myös Euroopan komission energian ja liikenteen pääosaston 
kanssa kokemusten vaihdon edistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi. Lisäksi sitä 
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käsiteltäisiin Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan kanssa.

Valtuuskunnan aloitteesta tapaamista jatkettiin keskellä yhdyskäytävää kulttuurikeskuksen 
edessä, minkä vuoksi liikenne keskeytettiin noin 10 minuutiksi.  

Tämän jälkeen valtuuskunta teki Gabrovon kaupunginjohtajan Tomislav Donchevin kanssa 
lyhyen vierailun perheidensä parissa eläville vammaisille lapsille tarkoitetussa 
päivähoitokeskuksessa.  Keskus on perustettu vuonna 2006, ja siellä hoidetaan Gabrovon 
kaupungin ja lähialueiden lapsia. Keskuksessa on tällä hetkellä kahdeksan työntekijää, jotka 
huolehtivat 16 lapsesta. Gabrovon ulkopuolelta tuleville lapsille on järjestetty erityinen 
kuljetus.

Vierailu tilapäisessä ortodoksikirkossa 

Paluumatkalla Sofiaan varapuheenjohtaja Kathy Sinnott vieraili vetoomuksen esittäjän kanssa 
Alexander Batenberg -aukiolla teltassa toimivassa ortodoksikirkossa. Monet papeista, joiden 
puolesta vetoomus oli esitetty, olivat matkustaneet Sofiaan siinä toivossa, että he tapaisivat 
valtuuskunnan.  Illan rukouspalveluksen päätyttyä he kertoivat omasta vaikeasta tilanteestaan, 
kuten työpaikan menettämisestä, omaisuuden takavarikoimisesta sekä työttömyys- ja 
terveydenhuoltoetuuksien epäämisestä. Yksi papeista kertoi kyynelsilmin, että hänen poikansa 
oli yrittänyt itsemurhaa, kun häntä ei ollut hyväksytty kirkkoseminaariin siksi, että hänen 
isänsä kuuluu "Vaihtoehtoiseen kirkolliskokoukseen". Tapaaminen päättyi siunaukseen sekä 
tutustumiseen tilapäisen kirkon vieressä toimivaan ulkoilmavalokuvanäyttelyyn. Kathy 
Sinnott totesi, että asia otettaisiin esiin sosiaaliministeriön kanssa pidettävässä tapaamisessa.

Tapaaminen Bulgarian liikenneministerin Petar Mutafchievin kanssa

Torstain tapaamisista ensimmäinen oli Bulgarian liikenneministeriössä pidetty tapaaminen 
liikenneministeri Petar Mutafchievin kanssa. Tapaamisen aluksi ministeri esitteli 
tieinfrastruktuurin yleistä tilannetta ja Bulgarian läpi kulkevia yleiseurooppalaisia 
liikennekäytäviä. Tämän jälkeen valtuuskunta otti esiin vetoomusten esittäjien esiin tuomat 
asiat, jotka kuuluvat liikenneministeriön toimivaltaan. Ministeri kertoi olevansa tietoinen 
Gabrovon ongelmasta mutta sanoi vastuun tilanteesta kuuluvan paikallishallinnolle. Ministeri 
korosti myös, että tilanne helpottuu, kun työt Haynboazin solassa päättyvät. Lisäksi hän 
kertoi, että ministeriön yhtenä tavoitteena on rakentaa Gabrovon ympäri kulkeva kehätie. Kun 
ministeriltä kysyttiin, miksei ministeriö ole vastannut aloitekomitean kirjeisiin, hän vastasi, 
että niihin on vastattu. Ministeri totesi myös, että levähdyspaikoista järjestettäisiin 
lähitulevaisuudessa kuuleminen.

Ministeri ja valtuuskunta keskustelivat intermodaalisesta rahtiliikenteestä (tie/rautatie), Sofian 
saasteista, ylihintaisista taksimatkoista Sofian lentokentältä kaupungin keskustaan ja 
sääntöjenvastaisista tiehankkeista Rilassa. Tämän jälkeen keskustelu kääntyi Mustallamerellä 
tapahtuneeseen Hera-aluksen onnettomuuteen. Ministeri korosti, ettei alus purjehtinut 
Bulgarian lipun alla ja ettei onnettomuus tapahtunut Bulgarian vaan Turkin vesillä ja että 
näistä syistä tutkimusten tekeminen oli kansainvälisen merioikeuden nojalla Turkin 
viranomaisten vastuulla.  Bulgarian liikenneministeriö oli kuitenkin pitänyt tutkimusten 
aikana tiiviisti yhteyttä Turkin liikenneministeriöön ja tiedottanut tuloksista uhrien perheille. 
Lopuksi ministeri totesi asian kuuluvan oikeusviranomaisten vastuualueeseen ja ministeriön 
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tukevan oikeusviranomaisia aktiivisesti totuuden selvittämiseksi.

Tapaaminen ympäristö- ja vesiasiain varaministerin Chavdar Georgievin kanssa

Euroopan parlamentin jäsenet kertoivat ministerille, että paikan päälle tehtyjen vierailujen 
aikana vetoomusten esittäjiltä saamiensa tietojen perusteella he olivat eniten huolissaan siitä, 
ettei julkista tiedotusta ja julkisia kuulemisia ollut järjestetty, Chelopechin aiheuttamasta 
veden saastumisvaarasta, maan vaihtamisesta, ympäristövaikutusten arvioimatta jättämisestä 
ja siitä, ettei Bulgaria ole toteuttanut Natura 2000 -verkostoa. 

Ministeri kiisti väitteet, joiden mukaan Chelopechin kaivostoiminnasta johtuva veden 
saastuminen uhkaisi kahta miljoonaa kansalaista, ja totesi, että sijoittajien vastuulla on 
varmistaa, että vesivaroja suojellaan. Kun ministeriltä kysyttiin, miksei infrastruktuuri- ja 
kaupunkirakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia ole arvioitu, hän vastasi 
ympäristöministeriön tekevän kaikkensa varmistaakseen, että lainsäädäntöä noudatetaan, ja 
totesi, että kaikista hankkeista, joihin valtuuskunta viittasi, oli tehty ympäristövaikutusten 
arviointi. Kun ministerille esitettiin tarkempia kysymyksiä Panichisten kylään Rilassa 
kulkevasta tiestä, hän myönsi epäkohdan, mutta sanoi kaikkien käynnissä olevien 
menettelyjen olevan nyt voimassa olevien säännösten mukaisia.

Tapaaminen työ- ja sosiaaliasiain varaministerin Vasil Voynovin kanssa

Torstaiaamun hedelmällisin tapaaminen oli tapaaminen työ- ja sosiaaliasiain varaministerin 
Vasil Voynovin kanssa.  Ministeri kertoi, että lastensuojelulakia oli muutettu vuonna 2006, 
jotta lapsia voitaisiin kasvattaa sijaisperheissä. Ministeri oli samaa mieltä siitä, että lasten 
kasvaminen perhepiirissä on kaikkein tärkeintä, ja hän kertoi ministeriön olevan huolestunut 
hylättyjen lasten kasvavasta määrästä ja siitä, että näiden lasten joukossa on myös lapsia, 
joilla on erityistarpeita.  Siksi ministeriössä oli käynnissä toimenpiteitä, joilla pyrittiin 
lisäämään perheille annettavaa apua, jotta vanhempien olisi helpompaa pitää lapset kotona. 
Kun ministeriltä kysyttiin lastenkotien pedofiliatapauksista, hän vastasi, että tällaisiin 
tapauksiin – joista kansalaiset saavat kuulla lähinnä tiedotusvälineiden kautta – suhtaudutaan 
hyvin vakavasti.  Ministeri totesi työ- ja sosiaaliministeriön haluavan pitää tiiviisti yhteyttä 
vetoomusvaliokuntaan, joten ministeri ja valtuuskunta sopivat, että ministeriön edustaja 
osallistuisi seuraavaan valiokunnassa tästä aiheesta käytävään keskusteluun.

Euroopan parlamentin jäsenet kertoivat olevansa pettyneitä siihen, etteivät he päässeet 
vierailulle yhteen huonomaineisista laitoksista. Ministeriön mukaan vierailua lasten 
hoitokotiin oli vaikeaa järjestää, koska ainut valtuuskunnalle sopinut ajankohta osui iltaan, ja 
Daga oli yksi niistä harvoista laitoksista, jotka kykenivät ottamaan vastaan vierailijoita 
myöhäiseen aikaan.  

Valtuuskunta käytti myös hyväkseen tilaisuuden puhua "Vaihtoehtoiseen 
kirkolliskokoukseen" kuuluvien pappien ongelmista, siitä, kuinka heidän oli mahdotonta 
hoitaa tehtäviään, sekä heidän palkkojensa jäädyttämisestä. Ministeriö pani merkille 
valtuuskunnan huomautukset.

Viimeinen tapaaminen vetoomusten esittäjien kanssa ja lehdistötilaisuus Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistossa
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Ennen kuin valtuuskunnan jäsenet tapasivat viimeisenä matkapäivänään vetoomusten esittäjiä
viimeisen kerran, he kertoivat, millaisen vaikutelman he olivat saaneet siitä, mitä he olivat 
nähneet Bulgariassa, ja keskusteluista, joita he olivat käyneet Bulgarian viranomaisten kanssa. 
Tämä yhteenvetotilaisuus oli avoin tiedotusvälineille, ja siitä kirjoitettiin laajasti lehdistössä, 
koska valtuuskunnan jäsenet esittivät voimakkaita näkemyksiä ympäristöasioihin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä ongelmista. Tiedotusvälineiden mielenkiintoa lisäsi 
myös ympäristöaktivistien mielenosoitus, joka järjestettiin Euroopan parlamentin 
tiedotustoimiston rakennuksen edessä ja jonka oli tarkoitus osua samaan ajankohtaan 
loppukokouksen kanssa. Reportaaseissa käsiteltiin tosiseikkoja ja niiden yhteydessä 
julkaistiin valokuvia. Kaikki sanomalehdet julkaisivat artikkelin valtuuskunnan jäsenestä 
David Hammersteinista, jota taksinkuljettaja oli huijannut maksamaan noin 10 kertaa 
tavanomaista korkeamman hinnan. Kun Hammerstein oli näyttänyt saamansa kuitin 
liikenneministerille, tämä oli todennut, ettei hän voi tehdä ongelmalle mitään. Monissa 
otsikoissa ja yhdessä pääsivun artikkelissa keskityttiin tähän aiheeseen. Muita sanomalehdissä 
julkaistuja otsikoita olivat "Euroopan parlamentin jäsenet järkyttyneitä Bulgarian 
ympäristöongelmista" ja "Euroopan parlamentin jäsenet tarkastavat Rilan laittomia 
rakennushankkeita". Eräs sanomalehti julkaisi myös viranomaisten lyhyen vastauksen. Siinä 
siteerattiin ympäristö- ja vesiasiain varaministeriä, joka katsoi, etteivät valtuuskunnan jäsenet 
olleet objektiivisia vaan että he olivat saaneet Bulgarian ympäristöongelmista puolueellista 
tietoa. 

Päätelmät

Bulgariaan tehdyn matkan ansiosta valtuuskunta sai paremman käsityksen vetoomuksissa 
esiin tuoduista asioista.  Valtuuskunta pääsi myös kuulemaan Bulgarian viranomaisten 
näkemyksiä. Saamiensa tietojen perusteella valtuuskunta voi määritellä yhteistyökanavia. 
Lisäksi vetoomusten esittäjien kanssa pidetyt tapaamiset lähensivät Bulgarian kansalaisia ja 
Euroopan parlamenttia, mikä on yksi vetoomusvaliokunnan päätavoitteista. Keskusteluja 
kaikista tiedonhankintamatkaan liittyvistä vetoomuksista jatketaan vetoomusvaliokunnan 
tulevissa kokouksissa.

Suositukset

 Komissiota kehotetaan ottamaan asianmukaisesti huomioon tässä kertomuksessa esiin 
tuodut seikat ja arvioimaan niitä, erityisesti sitä, että EU:n ympäristölainsäädäntöä ja 
Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettuja perusoikeuksia ja periaatteita 
on mahdollisesti rikottu.

 Bulgarian hallitusta kehotetaan varmistamaan, että yhteisön säännöstöä (acquis 
communautaire) noudatetaan tiukasti ympäristön alalla.

 Bulgarian viranomaisia kehotetaan auttamaan paikallista väestöä, suojelemaan heidän 
terveyttään ja edistämään talouskehitystä etsimällä liikenteeseen ja liikenneyhteyksiin 
koskevia kestäviä ja varmoja ratkaisuja.

 Bulgarian hallitusta kehotetaan käynnistämään riippumaton 
meriliikenneonnettomuustutkinta Mustallamerellä sattuneesta Hera-aluksen 
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onnettomuudesta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merellä sattuneiden 
onnettomuuksien tai vaaratilanteiden tutkintaa koskevan säännöstön mukaisesti.

 Bulgarian hallitusta kehotetaan varmistamaan, että Bulgarian kaikilla vammaisilla ja 
orvoilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet elää tyydyttävää ja ihmisarvoista elämää.

 Bulgarian hallitusta kehotetaan huolehtimaan uskonnonvapauden ja omistusoikeuden 
suojelusta sellaisena kuin siitä määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
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