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A bulgáriai látogatás céljai

Bulgáriának az Európai Unióhoz történő 2007. január 1-jei csatlakozása óta a bolgár 
állampolgárok éltek azzal a jogukkal, hogy az Európai Parlamenthez petíciókat nyújthatnak
be. A Petíciós Bizottsághoz eddig 88 petíció érkezett bolgár állampolgároktól, amelyből 27-et 
továbbítottak az Európai Bizottsághoz további vizsgálatra.

Számos petíció foglalkozik a környezetvédelemmel, de a közlekedési infrastruktúrával és a 
közlekedésbiztonsággal, az alapvető jogokkal és a gyermekek jólétével kapcsolatos 
problémákról is nyújtottak be petíciókat. 

Ezzel összefüggésben a bulgáriai látogatás célja az volt, hogy alaposabban megismerjük a 
bulgáriai helyzetet és a bolgár állampolgárok által benyújtott petíciókban felvázolt 
problémákat, valamint hogy megismertessük a Petíciós Bizottság munkáját és hatásköreit. A 
látogatás emellett lehetőséget nyújtott a résztvevők számára, hogy találkozzanak a bolgár 
hatóságokkal és megvitassák a petíciók benyújtói által felvetett problémákat.

A látogatás

A küldöttséget először Marcin Libicki elnök, majd Kathy Sinnot alelnök vezette. A látogatás 
első programja a petíciók benyújtóival rendezett találkozó volt Szófiában. Ezt követően a 
küldöttség tagjai eszmecserét folytattak a petíciók benyújtóival, majd helyszíni látogatást 
tettek Rilában, Cselopecsben és Gabrovóban, végül találkozókon vettek részt Szófiában a 
bolgár Közlekedési Minisztériumban, Környezetvédelmi Minisztériumban és Szociális 
Minisztériumban. 

Találkozó a petíciók benyújtóival Szófiában

Az első eszmecserére 27-én, hétfőn került sor Szófiában. Azokon a petíciókat benyújtó 
személyeken kívül, akiknek a petíciói a látogatás programjának részét képezték, a küldöttség 
tagjai a 453/2007. számú, a Fekete-tengeren történt hajótörés okainak megállapítása és a 
mentési műveletek során Bulgária állítólagos gondatlanságáról szóló petíció benyújtóival is 
találkoztak, akik a találkozó érdekében Várnából utaztak Szófiába. A petíció benyújtói – akik 
a „Hera”, azaz a 2004 februárjában a Fekete-tengeren, a Boszporusztól néhány mérföld 
távolságra elsüllyedt, kambodzsai lobogó alatt hajózó motoros hajó 14 eltűnt tengerészének 
rokonai – bírálták a bolgár hatóságok által folytatott vizsgálatok hiányosságait és 
ellentmondásait, és rávilágítottak, hogy több mint másfél évvel petíciójuk benyújtása után 
még mindig nem kaptak arra utaló választ az EU intézményeitől, hogy készek lennének 
beavatkozni az igazság kiderítése, a felelősök azonosítása, valamint annak érdekében, hogy 
megállapítsák, mi történt az eltűnt tengerészekkel. A török és a bolgár hatóságok hivatalos 
verziója szerint a hajó a rossz időjárási viszonyok miatt süllyedt el. A baleset idején a 
helyszínről készült műholdfelvételek azonban három – két török és egy orosz – tengeri 
bevetésen lévő tengeralattjáró jelenlétét mutatják. A bevetés során az egyik török 
tengeralattjáró torpedót lőtt ki és elsüllyesztette a „Hera”-t. Az orosz tengeralattjárón 
vészhelyzet alakult ki, és a legénység elhagyta a fedélzetet. Két katonai helikopter mentette ki 
az orosz és a bolgár legénységet. Órákkal az incidenst követően egy török és egy görög tv-
csatorna a Márvány-tenger egy szigetéről tudósított, ahová a kimenekített legénységeket 
szállították. A 14 tengerészről azóta nincs hír. A petíció benyújtói ezért arra kérték a 
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küldöttséget, hogy szorosan kövessék nyomon a petíciót, és biztosítsák, hogy a bolgár 
hatóságok teljes mértékben betartják a tengeri halálesetek és incidensek kivizsgálására 
vonatkozó szabályokat. Az eszmecseréket követően az elnök kijelentette, hogy a küldöttség 
említést tesz a problémáról a közlekedési miniszterrel október 30-án, csütörtökön tervezett
találkozón. 

A küldöttség ezt követően találkozott azokkal a személyekkel, akik – az „Alternatív Zsinat” 
feje, Inokenti metropolita vezetésével a Latchezar Popov, bolgár állampolgár által a Bolgár 
Ortodox Egyház Szent Zsinata nevében benyújtott, 0795/2007. számú, az emberi jogokról 
szóló európai egyezménynek a vallásszabadsághoz, a tulajdonhoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jog, valamint a szociális jogok tekintetében történő állítólagos megsértéséről szóló 
petíciót benyújtották. A bolgár ortodox egyház két ága az 1992-ben történt egyházszakadást
követően alakult ki azok kezdeményezésére, akik szerint Makszim pátriárkát 1971-ben nem 
az egyház törvényeivel összhangban választották meg az egyház vezetőjének, hanem 
valójában az akkori kommunista hatóságok jelölték ki. Az elmúlt években a hatóságok 
határozottan támogatták a pátriárkaságot (amelyet az ortodox világ többi része is elismer), és 
kijelentették, hogy a vallásról szóló 2002. évi vitatott bolgár törvény kifejezett célja a 
megosztott ortodox egyház újraegyesítése volt. Az „Alternatív Zsinat”-tal – ahogy Makszim 
pátriárka ellenzőit nevezték – való hivatalos szembehelyezkedés fokozódását követően a 
hatóságok 2004 júliusában egy tömeges rajtaütés során az Alternatív Zsinat valamennyi 
követőjét kiűzték templomaikból. A hatóságok akkor bejelentették az egyházszakadás végét, 
annak ellenére, hogy az Alternatív Zsinat számos egyházközsége továbbra is létezik, jóllehet 
anyagi források híján a fennmaradásért küzd. Az Alternatív Zsinattal szembeni hivatalos 
ellenállás tovább folytatódott, és a petíció benyújtói az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
10. cikkére, valamint az emberi jogokról szóló európai egyezmény ennek megfelelő 9. cikkére 
hivatkoznak. Az eszmecserét követően az elnök elmondta, hogy a küldöttség felveti a 
problémát a szociális miniszterrel október 30-án, csütörtökön tervezett találkozón, továbbá
hogy a Petíciós Bizottság nyomást fog gyakorolni az EU-ra és a bolgár hatóságokra a helyzet 
megoldása érdekében, és a Petíciós Bizottság folytatni fogja a téma megvitatását a petíció 
benyújtóinak jelenlétében tartott következő ülésén.

A megbeszélésen a legtöbb szó a Rilai Nemzeti Parkkal és a Natura 2000 hálózattal
kapcsolatban benyújtott petíciókról esett, amely petíciók benyújtói közül 19-en voltak jelen1. 
A petíció benyújtói egy PowerPoint prezentáció segítségével mutatták be, hogy a Rilai 
Nemzeti Park a WWF (World Wide Fund for Nature) természetvédelmi szervezet és a 
Molecaten – egy, a fenntartható idegenforgalommal foglalkozó holland csoport – által 
létrehozott, védett területekből álló hálózat (PAN) részét képezi. A Rilai Nemzeti Park Európa 
egyik legkiterjedtebb védett területe, ahol a vadonnak még vannak érintetlen részei, ami igen 
ritka az európai kontinensen. 

A Rila-hegységben sokféle növény- és állatfaj él: 17 endemikus növényfajról tudunk, míg 15 
növényfaj fenyegetettnek, 2 pedig veszélyeztetettnek minősül. Az állatfajok között sok a 
jégkorszaki reliktum, mint például a havasi pocok, amely az európai vadon élő állatok és 
növények és a természetes élőhelyek védelméről szóló berni egyezmény értelmében 
védettséget élvező 158 faj egyike. Míg az új utak építése, a fakitermelés és a sífelvonó építése 

                                               
1 A 196/2007., 507/2007., 745/2007., 997/2007., 1082/2007., 1503/2007., 526/2008., 1334/2008., 1335/2008., 
1336/2008. és 1337/2008. számú petíciók.
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a Rilai Nemzeti Park határain belül történik, egyéb jelentős fejlesztéseket – például további 
utakat, szállodákat és apartmanokat – terveznek a környező területeken. Az építkezések 
többsége az ún. „rilai pufferövezetbe” esik, amelynek esetében már javasolták, hogy kerüljön 
felvételre a Natura 2000 természetvédelmi hálózatba tartozó védett területek körébe. A 
hálózat részeként minden fejlesztést felül kellene vizsgálni az uniós kezdeményezésre
létrehozott környezetvédelmi szabványoknak megfelelően. 2007. november 29-én a bolgár 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium levette a szóban forgó területet az általa az 
Európai Bizottsághoz benyújtott jegyzékről, azzal az indokkal, hogy döntését tudományos 
bizonyítékokkal tudja alátámasztani. A bolgár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium e 
lépését követően a helyi és nemzetközi környezetvédelmi szervezetek komoly vizsgálódásba 
kezdtek.

A petíció benyújtói hangsúlyozták, hogy nem került sor hatásvizsgálat elvégzésére, és hogy a 
fejlesztők sokszor kisebb részekre bontják a projekteket a környezeti hatásvizsgálat elkerülése 
érdekében. Emellett kifejtették, hogy az új síelőhelyek ún. „becserélt” területeket is magukban 
foglalnak. A találkozón jelen levő, petíciót benyújtó személyek többsége kedden elkíséri a 
küldöttséget a rilai helyszíni látogatásra is.

Kedd délelőtt Maria Iotova, a Darik Radio újságírója a 911/2008. számú, a pedofíliának, 
gyermekeket érintő incidenseknek, gyermekek és árvák ellen elkövetett bűncselekményeknek
és erőszaknak az elmúlt két évben Bulgáriában történt eseteiről szóló petíciót benyújtó 
személyek képviseletében találkozott Kathy Sinnot alelnökkel. Az informális találkozó során 
Maria Iotova átadta az elmúlt három év (2005–2008) ilyen eseteinek jegyzékét. A petíció 
benyújtói beszámolóiktól és a statisztikai adatoktól azt remélik, hogy az EU intézményei 
alaposan megvizsgálják a gyermekek ellen elkövetett erőszak Bulgáriában történt eseteit és 
segítenek a probléma megoldásában, amelyet a megfelelő igazságszolgáltatás hiánya jellemez. 

A Rilai Nemzeti Park felkeresése

Az európai parlamenti képviselők a petíciók benyújtóinak kíséretében ellátogattak a Rilai 
Nemzeti Parkba, azon belül is Borovetsbe, Govedartsiba, Iskrovetébe és Panichistébe. 
Felkeresték a Super Borovets (Iskrovete–Govedartsi–Maliovitsa) és a Panichiste (Panichiste–
Ezerata–Kaboul) síközpont-projekteket. A helyi közösségekből néhányan szintén csatlakoztak 
a küldöttséghez a látogatás során.

A szóban forgó projekteket a Rila-hegységben található, Szófiától hozzávetőlegesen 70 km-re 
délre fekvő, már meglévő síelőhely bővítésének szánják. A Super Borovets síközpont 19, 
összesen 42 kilométernyi sípályával, 37 000 személyt kiszolgálni képes sífelvonókkal, 4 000 
nyaralóval és több, összesen 100 000 m2 nagyságú területet felölelő szállodával rendelkezik 
majd. A Panichiste területén megvalósuló projekt keretében 15–20 sífelvonó épül, amelyek 
építését kiszolgáló épületek és gépkocsiszínek építése követ majd a nemzeti park területén. A 
projektek több illegális út megépítésével is járnak. Az egyik ilyen a Panichiste faluból induló 
út, amelynek megépítéséhez nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot, és amelyet a 
küldöttség is használt. Az út részben a nemzeti park határát jelöli, de egyes helyeken eredeti 
szélességénél kétszer nagyobb és átlép a park területére.

Az ilyen építkezések gyökeresen megváltoztatják a környező tájat és az ökoszisztémát, és 
veszélyeztetik a Rila-hegység biológiai sokféleségét. A munkálatok már elérték a rilai 
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pufferövezetet, és igen valószínű, hogy azok a vidék, valamint az élőhelyek egy részének 
pusztulását okozzák majd. A biológiai sokféleség tekintetében a Rila-hegység Európa egyik 
leggazdagabb térségének számít. A hegység nagy részét a nemzeti jog védi, és azt az európai 
Natura 2000 hálózat keretében történő védettségre is jelölték. 

Irina Mateeva, a Bolgár Környezetvédelmi Társaság európai politikáért felelős tagja, egyben a 
petíció egyik benyújtója, aki a küldöttséget elkísérte, elmondta, hogy Bulgária összterületének 
megközelítőleg 30%-át kellene javasolni a Natura 2000 hálózatba való felvételre, jóllehet a 
bolgár kormány által az Európai Bizottsághoz előterjesztett végleges jegyzék alig terjed ki a 
vonatkozó területek 10%-ára, és a szakemberek által javasolt 114 helyszínből mindössze 88-at 
vettek fel a Bizottsághoz benyújtott végleges jegyzékbe. A petíció benyújtói emellett 
kifejtették, hogy a bolgár kormány által benyújtott, a javasolt Natura 2000 területekről szóló
jegyzékből kimaradt a Fekete-tenger szinte teljes partvidéke, valamint a síelőhelyek 
közelében található több hegyvidéki terület, amelyek a beruházók érdeklődésének 
középpontjában állnak, valamint hogy a bolgár kormány a jegyzéket az egyes helyszínek 
iránti „befektetői érdeklődés” miatt nyújtotta be késve. Ez az „érdeklődés” elsősorban a 
Fekete-tenger partvidékére vagy az ahhoz közeli síelőhelyekre irányul, ami teljes mértékben 
ellentmond az EU élőhelyvédelmi irányelvében és a nemzeti jogban foglalt 
követelményeknek, amelyek értelmében a területkijelölés kizárólag tudományos érveken 
alapulhat.

A petíció benyújtói azt is elmondták, hogy a hatóságok világosan kifejezték, hogy őket 
mindez nem érdekli, és hogy a hatóságok által tett intézkedések soha nem az ilyen fejlesztések 
megakadályozására vagy megállítására irányultak. A legsúlyosabb intézkedés az, ha a 
környezetvédelmi minisztérium bírságot szab ki azokra a helyi tisztviselőkre, akik 
engedélyezik az ilyen építkezéseket. Amint megtörténik a vonatkozó bírságok kifizetése, az 
építkezés zavartalanul tovább folytatódik. A petíció benyújtói hangsúlyozták, hogy a Rilai 
Nemzeti Park körüli terület, amelyet közösségi jelentőségű területnek javasoltak (rilai 
pufferövezet, kód: BG0001188) az egyetlen olyan élőhely a 225 élőhelyet tartalmazó
jegyzékből, amelyet nem vettek fel a Natura 2000 listára. Ez bizonyítja, hogy a Rilai Nemzeti 
Park környékén folytatott, síeléssel kapcsolatos fejlesztésekben érintett befektetők mennyire 
komoly nyomást gyakorolnak a bolgár Környezetvédelmi Minisztériumra.

A petíció benyújtói rámutattak továbbá arra a tényre, hogy a sípályák havának tartósabbá 
tétele érdekében vegyi anyagokat használtak fel, ami ellentétes a vadon élő madarak 
védelméről szóló irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével. Az is nyilvánvalóvá vált a küldöttség 
számára, hogy az építési munkálatok nem foglalják magukban a csatornázást.

Az új fejlesztések ellentétesek a hatályos bolgár jogszabályokkal, de a bolgár hatóságok nem 
tesznek semmit a probléma megoldása érdekében, és – amint a petíció benyújtói is 
hangsúlyozták – egyértelműen a fejlesztések magas szintű támogatását jelzi, hogy 
szeptemberben, az egyik illegálisan megépített sífelvonló megnyitóján Szergej Sztanisev 
bolgár miniszterelnök elnökölt.

A petíció benyújtói elégedettek voltak azzal, hogy a Bizottság figyelmeztetésben részesítette 
Bulgáriát azért, mert nem jelölt ki megfelelő mennyiségű különleges madárvédelmi területet 
(KMT) a vándormadarak és a veszélyeztetett madárfajok tekintetében, ami nem áll 
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összhangban  a vadon élő madarak védelméről szóló uniós irányelvvel1; az európai parlamenti 
képviselők ugyanakkor felhívták a petíciók benyújtóinak figyelmét arra, hogy a vonatkozó 
jogsértési eljárás ún. „horizontális jogsértési eljárás” volt, ami nem feltétlenül vezet e konkrét 
ügy megoldásához. A küldöttség tagjai ezért sürgették a petíció benyújtóit, hogy külön-külön 
mutassanak rá az uniós jogszabályok megsértésének eseteire annak érdekében, hogy ezáltal 
jogsértési eljárások elindítását tegyék lehetővé az uniós jog bolgár hatóságok részéről történő
helytelen alkalmazásának konkrét eseteiben. Ily módon párhuzamos jogsértési eljárások 
folynának, és több lehetőség nyílna a hatályos jogszabályok helyes alkalmazására. A Szófiába 
visszafelé vezető úton a küldöttség rövid megállót tett a Djerman folyónál2. A folyó már több 
mint 50 éve súlyos pusztításnak van kitéve, mivel medréből építőanyagokat termelnek ki, 
amelyeket a térségben folytatott építkezéseken használnak fel.

Látogatás a „Daga”-ban, szellemileg és testileg sérült gyermekek otthonában

A Szófiába való visszatérést követően a küldöttség ellátogatott a „Daga”-ba, amely 75, 3–18 
év közötti, szellemileg és testileg sérült gyermeknek ad otthont. Az otthon – amely megfelelő 
személyzeti ellátottsággal rendelkezik és jól felszerelt – a gyermekgondozási intézmények 
azon csoportjához tartozik, amelyek az elmúlt években kedvező fejlődést értek el. 20 speciális 
tanár, valamint orvos és egészségügyi személyzet gondoskodik a gyermekekről, akik közül 
néhányan napközis ellátásban részesülnek.

A gyermekek a bolgár hagyományoknak megfelelően, azaz egyebek mellett mézzel és 
kenyérrel köszöntötték a küldöttséget. A házigazdák így jelzik, hogy szívesen látják a 
vendégeket és megosztják velük az ételüket. Ezt követően néhány gyermek énekelt és előadott 
egy tipikus bolgár népi táncot. A küldöttség tagjai üdvözlőlapokat is kaptak, amelyeket a 
gyermekek maguk készítettek.

Az otthon igazgatója, Rositsa Stoyanova elmondta a küldöttségnek, hogy az otthont a 
közeljövőben új épületekbe költöztetik át, majd megmutatta az új modern és jól felszerelt 
épületek terveit. Ezek alapján az új otthon egy 0,4 hektár területű parkban helyezkedik majd 
el, és a gyermekek a jelenlegi hálótermek helyett kétágyas szobákban kapnak elhelyezést. Az 
eszmecsere során az igazgatónő arról is tájékoztatta a küldöttséget, hogy nem az összes 
gyermeket oktatják az otthon falain belül, hanem néhány gyermek speciális iskolákban 
részesül oktatásban. Egyes gyermekek 18. életévük betöltése után szakképzésben vesznek 
részt speciális intézményekben. Stoyanova asszony hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél az, hogy 
a gyermekeket visszaintegrálják a családokba, és elmondta, hogy az elmúlt évben 22 gyermek 
tért vissza családjához. Beszélt arról is, hogy a bolgár gyermekvédelmi politika megváltozott 
az elmúlt években, és elsődleges célja a személyzet képzése, továbbá a helyi hatóságok és a 
gyermekvédelem, valamint a társadalmi integráció terén tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek közötti együttműködés fokozása.

Informális látogatás Chelopechbe

A chelopechi aranybányáról szóló petíciót3, valamint a chelopechi aranybányászatból eredően 

                                               
1 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről.
2 E problémára a 196/2007. számú petíció hívta fel a figyelmet.
3 Az 1335/2008. számú petíció.
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az ivóvíz arzénszennyezettségéről szóló petíciót1 a közelmúltban nyújtották be az Európai 
Parlamenthez, és mivel Chelopech útba esik a Szófiából Gabrovóba vezető úton, a küldöttség 
tagjai megállapodtak abban, hogy lehetőséget nyújtanak a petíciók benyújtóinak és a helyi 
polgároknak, hogy megmutassák a helyet a küldöttségnek, valamint hogy informális keretek 
között röviden ismertessék érveiket. A szóban forgó petíciók megvitatására a Petíciós 
Bizottság egy későbbi ülésén kerül majd sor, az érintett felek részvételével.

A petíció benyújtói kifejtették, hogy a bolgár kormány 2008 júliusában az aranybánya 
tulajdonosainak engedélyt adott arra, hogy növeljék a termelést a fém ciánnal történő 
kinyerésével. A nyilvános konzultációra csak a közeli Chelopech és Chavdar falvak 
lakosainak bevonásával került sor, akik közül sokan az aranybányában dolgoznak, ezért a 
bánya vezetőitől függenek. A helyzet miatt pánik alakult ki a Topolnitsa és a Marica folyók 
közelében élők körében, mivel az ottani lakosok nem tudják, hogy a hatóságok megvédik-e 
egészségüket a cián kiömlésével szemben.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a chelopechi bányászati projekt (Chelopech Mining) 
két szakaszban valósul meg: az első szakaszban a környezetvédelmi intézkedések fokozásával 
foglalkoznak, míg a második szakaszban a kitermelés növelésével a fémek ciánnal történő 
kinyerése által. 2004-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) egy 10 millió 
USD összegű kölcsönt hagyott jóvá az első szakasz tekintetében. A második szakasz 2005 óta 
felülvizsgálat alatt áll, és azóta nem történt előrelépés, hogy a bolgár Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 2006. márciusban a környezeti hatásvizsgálat (KHV) szakaszában 
akadályokat gördített a projekt elé.

A projekt második szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárást megakadályozták, 
miután környezetvédők tiltakoztak a ciános technológia bevezetése ellen, valamint a 
bányászok ellentiltakozását követően. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter „csendes 
elutasítása” nem indokolta a projekt környezetvédelmi vagy jogi érveken alapuló ellenzését.
Mindazonáltal az alacsony koncessziós díjat okolják az arra irányuló tervek elutasításáért, 
hogy a bányában növeljék a nemesfémek kitermelését. Két éven át tartó tárgyalások után a 
bolgár miniszterelnök hivatala 2008 márciusában bejelentette, hogy a bolgár államnak 25%-os 
részesedést sikerült visszaszereznie a bányából, és magasabb koncessziós díjat is elértek. Nem 
esett szó a ciános eljárás alkalmazásában rejlő kockázatok kapcsán felmerült 
környezetvédelmi aggályokról vagy a 2005–2006-os környezeti hatásvizsgálati eljárás 
eredményeiről. 2006–2006-ban a bolgár jogszabályok értelmében kellett elvégezni a 
környezeti hatásvizsgálati eljárást. Azóta azonban – 2007. januártól – Bulgária az Európai 
Unió tagállamává vált. A Chelopech projekt összefoglaló dokumentuma szerint: „A második 
szakaszban meghatározott működéshez a bolgár és az uniós jogi követelményeknek 
megfelelő, mindenre kiterjedő környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.”

A petíció benyújtói a környezeti hatásvizsgálatról és az azzal kapcsolatos nehézségekről 
folytatott megbeszélésen felhívták az európai parlamenti képviselők figyelmét arra, hogy a 
bányától folyásirányban található közösségek számára nem folytattak tájékoztató kampányt és 
nyilvános konzultációkat, és hogy több mint kétmillió ember él a Marica folyó mentén, a 
bányától lefelé. A Marica folyó az ország legnagyobb folyója, amely a szomszédos 
Görögországban folytatja útját. Nem folytattak konzultációkat a környezeti hatásvizsgálatról 

                                               
1 Az 1334/2008. számú petíció.
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szóló espoo-i egyezménynek megfelelően, határokon átnyúló jelleggel a görögországi 
közösségekkel, a nem kormányzati szervezetek és a helyi közösségek kinyilvánított
érdeklődése ellenére, és a környezeti hatásvizsgálati konzultációk részeként nem terjesztettek 
elő nyilvános vizsgálatra a működésre és a mérgező anyagok szállítására vonatkozó, baleseti 
reagálási terveket sem.

A helyzet ismertetése után a petíció benyújtói (terepjárókkal) elvitték a küldöttséget egy 
közelben található, a bányászati hulladék tárolására szolgáló zagytározóhoz. A küldöttség 
tagjai megdöbbenve tapasztalták a hulladéklerakás mértékét és annak közvetlen veszélyét a 
közegészségügyre, az ivóvíz és a talaj minőségére és a mezőgazdasági termelésre nézve, a 
térségre jellemző időjárási viszonyok – pl. a csapadék nagy mennyisége és a rendszeres 
áradások – pedig tovább súlyosbíthatják a helyzetet. A petíció benyújtói hangsúlyozták, hogy 
a bányák termelési tevékenységéből származó megnövekedett arzéntartalom már több 
alkalommal kimutatható volt a Poibrene város ivóvízellátását szolgáló forrásokban. Mivel a 
környezetszennyezéssel összefüggő tüdőbetegségek és a rákos megbetegedések gyakoriak a 
térségben, sőt a gyermekek körében is, a témát kiemelten kell kezelni. 

A „Chelopech Mining” ügyvezető igazgatója november 3-án kelt levelében arról tájékoztatta 
a küldöttséget, hogy a zagytározó gát, amelyet a küldöttség felkeresett, nem a „Chelopech 
Mining” tulajdonában van, és a küldöttséggel ismertetett információk némelyike a jelek 
szerint félrevezető volt. 

Látogatás Gabrovóban

A küldöttség Chelopechből Gabrovóba folytatta tovább az útját. Az út a Balkán-hegységen, 
azon belül is a Sipka-szoroson keresztül vezetett, ahol egykor az orosz–török háború (1877–
1878) egyik nagy csatája zajlott. Gabrovo városa a Balkán-hegység északi lábánál található, 
nem messze a IX. páneurópai közlekedési folyosótól.

Amióta 2002-ben elkezdték a Haynboaz-szorosban az utak felújítását, a sűrű észak–dél irányú 
tranzitforgalmat Gabrovón keresztül terelik át. A közlekedési hatóságok többször is arról 
biztosították a polgárokat, hogy az útépítési munkálatok 2008 közepére befejeződnek, de a 
legfrissebb információk szerint a munkálatok egészen 2015-ig elhúzódnak majd. Ez azt 
jelenti, hogy további 7 évig folytatódik az élő környezet ökológiai egyensúlyának rombolása, 
valamint a helyi lakosok testi és lelki egészségének károsítása, nem beszélve a helyiek 
biztonságáról, amelyet a nap mint nap bekövetkező közlekedési balesetek veszélyeztetnek.

A küldöttség tagjai – miközben a városközpontban ebédeltek a petíció benyújtóival –
személyesen is megtapasztalhatták a folyamatos áthaladó teherforgalmat, ami csupán néhány 
méterre haladt az étterem ablakaitól. Mivel az észak–dél irányú tranzitútvonalon kevés a 
pihenőhely, a kamionsofőrök rendszerint Gabrovóban állnak meg, ami tovább súlyosbítja a 
már most is elviselhetetlen mértékű közúti zsúfoltságot.

A küldöttség tagjai ezt követően az érintett polgárokkal találkoztak a kultúrházban. A 
polgárok kifejtették, hogy a főút mentén élők kénytelenek a járművek által kibocsátott 
mérgező gázokat szívni, valamint hogy a zajszint jelentős mértékben meghaladja a 
megengedhető értéket, továbbá mivel a forgalom éjjel-nappal megy, a lakosok nem tudnak 
aludni és pihenni. A lakosok 2007-ben létrehoztak egy „kezdeményezési bizottságot”, amely 
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azzal a kéréssel fordult a közlekedési miniszterhez, a regionális fejlesztésért és 
közműépítésért felelős miniszterhez, a közúti infrastruktúra alap igazgatójához és a bolgár 
ombudsmanhoz, hogy éjjel és hétvégeken állítsák le a tranzitforgalmat, biztosítsanak 
hatékony biztonsági feltételeket és ne engedélyezzék, hogy a kamionok a városon áthaladó 
főút mentén megálljanak vagy leparkoljanak. Mivel kéréseik nyomán a megkeresett 
hatóságok nem tettek intézkedéseket vagy nem is válaszoltak a kérésekre, a bizottság utolsó 
mentsvárként petíciót nyújtott be az Európai Parlamenthez. A küldöttség által a forgalom 
csillapítása érdekében a strukturális alapokból finanszírozott, a Sipka-szoroson keresztül 
áthaladó alternatív közúti infrastruktúra megépítésének lehetőségére vonatkozóan feltett 
kérdésekre válaszolva a petíció benyújtói elmondták, hogy a Bulgária számára a 2007–2013 
közötti időszakra előirányzott pénzösszegek keretében nem terveztek ilyen jellegű 
intézkedéseket, mivel a kérdés nem volt nemzeti prioritás. Az európai parlamenti képviselők
hangsúlyozták, hogy a Petíciós Bizottság elsődleges céljainak egyike a közvetítés, valamint 
hogy a kérdést csütörtökön megvitatják majd a bolgár közlekedési és környezetvédelmi 
miniszterrel rendezett találkozókon. A problémára továbbá felhívják a Bizottság Energiaügyi 
és Közlekedési Főigazgatóságának figyelmét annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
tapasztalatok cseréjét és a legjobb gyakorlatok terjesztését, valamint az Európai Parlament 
Közlekedési Bizottságának figyelmét is.

A küldöttség kezdeményezésére a találkozó a főút közepén folytatódott, a kultúrházzal 
szemben, ami kb. 10 percre feltartotta a forgalmat.

Ezt követően a küldöttség Gabrovo polgármestere, Tomislav Donchev társaságában rövid 
látogatást tett egy, a családjukkal élő sérült gyermekek számára működtetett napközis
otthonban. A központot 2006-ban hozták létre a Gabrovóban és a környező településeken élő 
sérült gyermekek ellátása érdekében. Jelenleg 8 tagú személyzet gondoskodik 16 gyermekről. 
A Gabrovo környéki településekről külön járművekkel szállítják be a gyermekeket.

Látogatás egy ideiglenes ortodox templomban

Miután visszatért Szófiába, Kathy Sinnot alelnök a petíció benyújtójának kíséretében
felkeresett egy ideiglenes (azaz egy sátorban működő) ortodox templomot az Alexander 
Batenberg téren. Számos pap – akiknek a nevében a petíciót benyújtották – azzal a reménnyel 
utazott Szófiába, hogy találkozhat a küldöttséggel. Az esti imádság után kifejtették, hogy 
milyen drámai helyzetben vannak – elveszítik munkájukat, elkobozzák vagyontárgyaikat, 
megfosztják őket a munkanélküli és egészségügyi ellátástól. Az egyik pap könnyes szemekkel 
mesélte el, hogy a fia – miután kizárták a papi szemináriumból azzal az indokkal, hogy apja 
az Alternatív Zsinathoz tartozik – öngyilkosságot kísérelt meg. A látogatás egy áldással 
végződött, majd a résztvevőket körbevezették egy, az ideiglenes templom mellett felállított 
szabadtéri fotókiállításon. Sinnot asszony kijelentette, hogy a problémára a szociális 
minisztériummal megvalósuló találkozó keretében felhívják majd a figyelmet.

Találkozó Petar Mutafchiev bolgár közlekedési miniszterrel

A küldöttség csütörtökön elsőként Petar Mutafchiev bolgár közlekedési miniszterrel 
találkozott a bolgár Közlekedési Minisztérium épületében. Először a miniszter ismertette a 
közúti infrastruktúra és a Bulgárián áthaladó páneurópai közlekedési folyosók általános 
helyzetét, majd a küldöttség felvázolta azokat az eseteket, amelyeket a petíciók benyújtói 
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előterjesztettek és amelyek a közlekedési minisztérium hatáskörébe tartoznak. Ami Gabrovo 
problémáját illeti, a miniszter elmondta, hogy tudomása van a problémáról, de a helyzetért a 
helyi kormányzatot terheli a felelősség. A miniszter emellett hangsúlyozta, hogy a helyzet 
javulni fog, amint befejeződnek a Haynboaz-szorosban folytatott munkálatok. Kifejtette
továbbá, hogy a Gabrovo körüli körgyűrű megépítése a minisztérium által kitűzött célok 
egyike. Arra a kérdésre, hogy miért nem válaszoltak a „kezdeményezési bizottság” 
megkereséseire, a miniszter azt válaszolta, hogy küldtek választ. Ami a pihenőhelyeket illeti, 
a közeljövőben konzultációra kerül sor. 

Ezt követően eszmecserét folytattak az intermodális közúti–vasúti teherszállításról, a 
Szófiában megvalósuló környezetszennyezésről, a szófiai repülőtérről a városközpontba 
irányuló taxiszolgáltatás túlzottan magas árairól és a Rilában folytatott szabálytalan 
útépítésekről, majd a „Hera” fekete-tengeri katasztrófájáról kezdtek megbeszélést. Ennek 
kapcsán a miniszter rámutatott, hogy a hajó nem Bulgária lobogója alatt hajózott és a baleset 
nem bolgár, hanem török vizeken történt, ezért a nemzetközi tengerjogi rendelkezések
értelmében a vizsgálatot a török hatóságok folytatták le. A bolgár közlekedési minisztérium 
mindazonáltal szoros kapcsolatban állt a török közlekedési minisztériummal a vizsgálat során,
és az eredményeket tudatta az áldozatok családjával. A miniszter végül elmondta, hogy az ügy 
az igazságügyi hatóságok hatáskörébe tartozik, amelyeket a minisztérium tevékenyen támogat 
az igazság kiderítése érdekében.

Találkozó Cavdar Georgiev bolgár környezetvédelmi miniszterhelyettessel

A küldöttség tagjai kifejtették a miniszter úrnak, hogy a petíció benyújtói által a helyszíni 
látogatások során nyújtott tájékoztatás alapján a legnagyobb problémát a nyilvános 
tájékoztatás és a konzultáció hiánya, a vízszennyezés veszélye a chelopechi tevékenységek 
következtében, a földcsere, a környezeti hatásvizsgálatok hiánya, valamint az jelenti, hogy 
Bulgária nem valósítja meg a Natura 2000 hálózatot.

A miniszter úr cáfolta azt az állítást, miszerint kétmillió polgárt veszélyeztet a vízszennyezés 
a Chelopechben folytatott bányászati tevékenység következtében, és hozzátette, hogy a 
befektetők feladata a vízforrások védelmének biztosítása. Az infrastrukturális vagy 
városfejlesztési projektekhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok hiányára irányuló
kérdésre válaszolva a miniszter úr elmondta, hogy a környezetvédelmi minisztérium mindent 
megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a jogszabályoknak való megfelelést, és kijelentette, 
hogy a küldöttség által említett projektek mindegyike esetében készült környezeti 
hatásvizsgálat. Amikor a Rilában található Panichiste faluból induló útról kérdezték, a 
miniszter beismerte, hogy hiba történt, és elmondta, hogy a jelenleg folyamatban levő 
eljárások kivétel nélkül összhangban vannak a hatályos rendeletekkel. 

Találkozó Vasil Voynov munkaügyi és szociális ügyi miniszterhelyettessel

A csütörtök délelőtt legeredményesebb találkozója a Vasil Voynov munkaügyi és szociális 
ügyi miniszterhelyettessel létrejött megbeszélés volt. A miniszter úr elmondta, hogy a 
gyermek jogairól szóló törvényt 2006-ban módosították annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a gyermekek nevelőszülők általi felnevelése. A miniszter úr egyetértett azzal, hogy 
kiemelkedően fontos, hogy a gyermekek családi környezetben nőjenek fel, és a minisztérium 
is aggasztónak tartja a magukra maradt gyermekek számát, akik között speciális igényű 
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gyermekek is vannak. A minisztérium ezért jelenleg lépéseket tesz a családok támogatásának 
növelése érdekében, hogy megkönnyítsék számukra gyermekeik otthoni nevelését. A 
gyermekotthonokban történt pedofil bűncselekményekről a miniszter úr elmondta, hogy az 
ilyen eseteket – amelyek elsősorban a médián keresztül kerülnek nyilvánosságra – nagyon 
komolyan veszik. Kijelentette, hogy minisztériuma szoros kapcsolatot kíván fenntartani a 
Petíciós Bizottsággal, és megállapodás született arról, hogy a minisztérium egy képviselője 
részt vesz a Petíciós Bizottság következő ülésén, amikor is megvitatják a szóban forgó ügyet. 

Az európai parlamenti képviselők csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy nem kereshették 
fel az egyik rosszhírű intézményt. A minisztérium szerint nem könnyű látogatást szervezni 
egy gyermekeket ellátó szociális otthonba, mivel a küldöttségnek csak az esti időpont volt 
megfelelő, ezért a „Daga” volt azon kevés otthonok egyike, amelyek a kései időpontban is 
fogadni tudták a látogatókat.

A küldöttség emellett megragadta az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet az Alternatív 
Zsinathoz tartozó papok problémáira, arra, hogy nem tudják ellátni feladataikat és hogy 
befagyasztották bérüket. A miniszter tudomásul vette a küldöttség észrevételeit. 

Utolsó találkozó a petíciók benyújtóival és sajtókonferencia az EP információs 
irodájában

A látogatás utolsó napján az európai parlamenti képviselők a petíciókat benyújtó 
személyekkel szervezett utolsó találkozó előtt megosztották az országban látottakkal és a 
bolgár hivatali tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseikkel kapcsolatos benyomásaikat. Ez az 
összegzés nyitott volt a média előtt és igen komoly sajtónyilvánosságot kapott, mivel a 
küldöttség tagjai határozott véleményt fogalmaztak meg az ökológiai és a jogállamisággal 
kapcsolatos problémákról Bulgáriában. A médiaérdeklődést csak fokozta a környezetvédő 
aktivisták demonstrációja, amelyet az EP információs irodája előtt szerveztek és úgy 
időzítettek, hogy az egybeessen a találkozó befejeztével. A média tényszerűen, fotókkal 
illusztrálva számolt be az eseményekről. Minden lap megírta a küldöttség egyik tagjával, 
David Hammersteinnel megtörtént esetet, akit egy taxis becsapott és a rendes viteldíj kb. 
tízszeresét fizettette ki vele; és azt, hogy Hammerstein úr ezt követően megmutatta a blokkot 
a közlekedési miniszternek, aki azt mondta, hogy semmit sem tehet a probléma megoldása 
érdekében. A legtöbb főcím ezzel az üggyel foglalkozott, sőt, az egyik lap a címlapon közölte 
le a történetet. Olyan újságcímek is voltak, mint például: „Az európai parlamenti képviselőket 
sokkolták a bulgáriai ökológiai problémák” vagy „Az európai parlamenti képviselők 
megvizsgálták a Rilában folyó illegális építkezéseket”. Az egyik lap a hatóságok rövid 
válaszát is leközölte, idézve a környezetvédelmi miniszterhelyettest, aki úgy vélte, hogy a 
küldöttség európai parlamenti képviselő tagjai nem voltak tárgyilagosak, mivel elferdített, 
egyoldalú tájékoztatást kaptak a bulgáriai ökológiai problémákról.

Következtetések

A Bulgáriában tett látogatás lehetőséget biztosított a küldöttség számára, hogy jobban átlássák 
a petíciókban leírt helyzeteket, meghallgassák a bolgár hatóságok véleményét és 
azonosíthassák az együttműködés módjait. A petíció benyújtóival létrejött találkozók 
ugyanakkor lényegesen közelebb hozták a bolgár polgárokat az Európai Parlamenthez, ami a 
Petíciós Bizottság egyik fő célja. A Petíciós Bizottság elkövetkező ülésein folytatódik majd a 
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tényfeltáró látogatáshoz kapcsolódó valamennyi petíció megvitatása. 

Ajánlások

 Sürgeti a Bizottságot, hogy vegye teljes mértékben figyelembe és értékelje az ebben a 
jelentésben felvetett problémákat, különösen ami az EU környezetvédelmi jogának, 
valamint az EU-Szerződésben foglalt alapvető jogoknak és alapelveknek az esetleges 
megsértését illeti.

 Felszólítja a bolgár kormányt, hogy biztosítsa a környezetvédelmi kérdésekre 
vonatkozó közösségi vívmányoknak történő szigorú megfelelést.

 Felszólítja a bolgár hatóságokat, hogy keressenek olyan fenntartható és biztonságos 
közlekedési és kommunikációs lehetőségeket, amelyek a helyi lakosság javát és 
egészségét, valamint gazdasági fejlődését szolgálja. 

 Felszólítja a bolgár kormányt, hogy kezdeményezzen független tengeri baleseti 
vizsgálatot a „Hera” fekete-tengeri katasztrófájának kivizsgálására, a tengeri balesetek 
vagy események kivizsgálására vonatkozó IMO-kódexszel összhangban.

 Felszólítja a bolgár kormányt annak biztosítására, hogy Bulgáriában minden sérült és 
árva gyermek egyenlő esélyeket kapjon a teljes és méltóságteljes élethez.

 Felszólítja a bolgár kormányt, hogy biztosítsa a vallásszabadság és a tulajdonjog 
védelmét, az Európai Unió Alapjogi Chartájában megállapítottak szerint.
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