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Doelstellingen van de missie naar Bulgarije

Sinds Bulgarije op 1 januari 2007 tot de Europese Unie is toegetreden, maken de burgers van dit 
land actief gebruik van hun recht tot het indienen van verzoekschriften bij het Europees 
Parlement. De Commissie verzoekschriften heeft tot dusver 88 verzoekschriften van Bulgaarse 
burgers ontvangen, waarvan er 27 voor nader onderzoek naar de Europese Commissie zijn 
doorgestuurd.

Een groot aantal van die verzoekschriften heeft betrekking op milieubescherming, maar ook 
problemen in verband met vervoerinfrastructuur en -veiligheid, fundamentele rechten en 
kinderbescherming zijn het onderwerp van verzoekschriften geweest.

De enquêtemissie naar Bulgarije had zowel tot doel om meer inzicht te krijgen in de situatie in 
Bulgarije en in de problemen die Bulgaarse burgers in hun verzoekschriften beschrijven, als om 
bekendheid te geven aan het werk en het mandaat van de Commissie verzoekschriften. De missie 
stelde de deelnemers ook in de gelegenheid om met Bulgaarse gezagdragers te praten over de 
kwesties die in de verzoekschriften aan de orde worden gesteld.

De missie

De delegatie werd eerst geleid door Marcin Libicki, voorzitter van de commissie, en later door 
Kathy Sinnott, vicevoorzitter. Het bezoek begon met gesprekken met rekwestranten in Sofia. 
Vervolgens werd gesproken met rekwestranten in Rila, Chelopech en Gabrovo, waar ook 
locatiebezoeken plaatsvonden. Tot slot werden gesprekken gevoerd op de ministeries van 
respectievelijk Vervoer, Milieu en Sociale Zaken.

Ontmoeting met rekwestranten in Sofia

Het eerste gesprek met rekwestranten vond op maandag 27 oktober in Sofia plaats. Behalve met 
de rekwestranten van wie het verzoekschrift op de agenda van de delegatie stond, werd ook 
gesproken met de indieners van verzoekschrift 453/2007, over de vermeende nalatigheid van 
Bulgarije bij het onderzoek naar de oorzaken van het verlies van een schip in de Zwarte Zee en 
bij de reddingsoperaties, die voor dit gesprek van Varna naar Sofia waren gereisd. 
Laatstgenoemde rekwestranten, familieleden van de veertien vermiste zeelieden van de “Hera” –
een motorschip onder Cambodjaanse vlag dat in februari 2007 in de Zwarte Zee verging, op 
enkele mijlen afstand van de Bosporus – wezen op tekortkomingen en inconsistenties in het 
onderzoek dat door de Bulgaarse autoriteiten was uitgevoerd. Ook vertelden ze dat ze meer dan 
anderhalf jaar na het indienen van hun verzoekschrift nog steeds niet wisten of de EU-
instellingen bereid zijn zich in deze zaak te mengen en ervoor te zorgen dat de feiten aan het 
licht komen, zodat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze ramp en wat er met de 
vermiste zeelieden is gebeurd. Volgens de officiële versie van de Turkse en Bulgaarse 
autoriteiten is het schip gezonken als gevolg van slecht weer. Satellietfoto´s van de dag, tijd en 
plaats van de schipbreuk laten echter een actie van drie onderzeeboten zien: twee Turkse en één 
Russische. In de loop van die actie torpedeerde een van de Turkse onderzeeboten de “Hera”. De 
bemanning van de Russische onderzeeboot verliet de boot eveneens onder noodomstandigheden. 
Twee militaire helikopters redden zowel de Russische als de Bulgaarse bemanning. Uren na het 
incident berichtten een Turks en een Grieks televisiestation vanaf het eiland in de Zee van 
Marmara waar de bemanningen naar toe waren gebracht. Sindsdien is er van de veertien 
bemanningsleden van de “Hera” niets meer vernomen. De rekwestranten verzochten de delegatie 
om ten aanzien van hun verzoekschrift actief stappen te ondernemen en ervoor te zorgen dat de 
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Bulgaarse autoriteiten strikt de regels naleven die gelden voor onderzoek naar ongevallen en 
incidenten op zee. Aan het einde van het gesprek zei de voorzitter dat de delegatie deze kwestie 
tijdens het gesprek met de minister van Vervoer, dat voor donderdag 30 oktober stond gepland, 
aan de orde zou stellen.

Vervolgens sprak de delegatie met vertegenwoordigers van de Heilige Synode van de Bulgaarse 
orthodoxe kerk, die via Latchezar Popov verzoekschrift 0795/2007 had ingediend, over
vermeende inbreuken op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op het gebied 
van godsdienstvrijheid, privé-eigendom, het recht op een eerlijk proces en sociale rechten. De 
groep werd geleid door het hoofd van de “Alternatieve Synode”, metropoliet Inokenty. De twee 
vleugels van de Bulgaarse orthodoxe kerk zijn het resultaat van een schisma in 1992. Degenen 
die de aanzet gaven tot de splitsing waren van mening dat patriarch Maksim in 1971 op niet-
canonieke wijze tot hoofd van de Kerk was benoemd, omdat hij feitelijk door de communistische 
autoriteiten was aangesteld. De regering heeft het patriarchaat de laatste jaren krachtig 
ondersteund (en het wordt ook nog steeds door de rest van de orthodoxe wereld als zodanig 
erkend) en verklaard dat de controversiële godsdienstwet van 2002 specifiek was bedoeld voor 
het herenigen van de verdeelde orthodoxe kerk. Na toenemende vijandigheid van overheidszijde 
jegens de “Alternatieve Synode”, zoals de tegenstanders van patriarch Maksim worden genoemd, 
voerde de politie in juli 2004 in de kerken van de “Alternatieve Synode” een massale veegactie 
uit. Vervolgens werd het schisma officieel voor beëindigd verklaard, ondanks het feit dat de 
“Alternatieve Synode” tal van parochies heeft, die zonder middelen zijn en vechten voor hun 
bestaan. De officiële vijandigheid is doorgegaan en de indieners beroepen zich daarom op artikel 
10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het corresponderende artikel 
9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Na afloop van de gedachtewisseling 
zei de voorzitter dat de delegatie de kwestie tijdens het gesprek met de minister van Sociale 
Zaken, dat voor donderdag 30 oktober stond gepland, aan de orde zou stellen, dat de Commissie 
verzoekschriften bij de EU en de Bulgaarse autoriteiten zou aandringen op het vinden van een 
oplossing, en dat de discussie over dit onderwerp bij de eerstvolgende vergadering van de 
Commissie verzoekschriften in aanwezigheid van de rekwestranten zou worden voortgezet.

Het grootste deel van de discussie op maandag ging over de verzoekschriften betreffende Rila en 
Natura 2000. Bij de gedachtewisseling hierover waren negentien rekwestranten1 aanwezig. De 
rekwestranten hielden een PowerPoint-presentatie waarin werd onderstreept dat het nationaal 
park van Rila een erkend onderdeel is van het ‘Protected Areas Network’ (PAN), dat is opgezet
door het Wereldnatuurfonds (WNF) en Molecaten, een Nederlands concern voor duurzaam 
toerisme. Het park is een van de grootste beschermde gebieden van Europa en een van de 
weinige plekken op het continent waar zich nog ongerepte natuur bevindt. 

Het Rilagebergte kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Van de aanwezige 
plantensoorten zijn er 17 endemisch. Daarvan zijn er 15 bedreigd en 2 extreem bedreigd. Van de 
aanwezige diersoorten zijn er talloze uit de ijstijd overgebleven, zoals de sneeuwmuis, een van 
de 158 soorten die worden beschermd door het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en 
planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa. Terwijl binnen de grenzen van het park nieuwe 
wegen worden aangelegd, een skilift wordt gebouwd en houtkap wordt bedreven, staan ook voor 
de omringende gebieden grote bouwprojecten gepland, zoals de aanleg van extra wegen, hotels 
en appartementen. Veel van deze constructiewerkzaamheden vinden plaats in wat wordt 
aangeduid als de “Rila Buffer Zone”, waarvoor een voorstel was ingediend om het op te nemen 

                                               
1 Verzoekschriften 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 
1335/2008, 1336/2008 en 1337/2008.
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in het ecologisch netwerk Natura 2000. Als dat was gebeurd, hadden alle bouwprojecten in deze 
“bufferzone” volgens bepaalde op EU-niveau vastgestelde milieunormen moeten worden 
beoordeeld. Op 29 november 2007 verwijderde het ministerie van Milieu en Water het gebied 
echter om “wetenschappelijke redenen” van de lijst van voorstellen van gebieden van 
communautair belang die het aan de Europese Commissie voorlegde. Deze actie heeft ertoe 
geleid dat dit ministerie door lokale en internationale milieuorganisaties nauwgezet in het oog 
wordt gehouden. 

De rekwestranten onderstreepten dat geen effectbeoordelingen worden uitgevoerd en dat 
projectontwikkelaars projecten gewoonlijk opsplitsen om geen milieueffectrapportages (MER’s)
te hoeven laten uitvoeren. Ze zeiden ook dat de nieuwe skicentra deels op grond liggen die is 
verkregen via ‘land swapping’. De meeste rekwestranten die bij de bijeenkomst aanwezig waren, 
vergezelden de delegatie de volgende dag bij het locatiebezoek aan Rila.

Tijdens een informele bijeenkomst op dinsdagmorgen met de vicevoorzitter van de Commissie 
verzoekschriften overhandigde Maria Iotova, journaliste van Darik Radio, mevrouw Sinnott in 
naam van de indieners van verzoekschrift 911/2008 over gevallen van pedofilie, voorvallen met 
kinderen, misdrijven en geweld tegen kinderen en wezen in Bulgarije over de afgelopen twee 
jaar, een lijst van zulke gevallen voor de afgelopen drie jaar (2005-2008). De rekwestranten 
hopen dat de EU-instellingen aan de hand van hun rapport en de verstrekte statistische gegevens 
een diepgaand onderzoek zullen verrichten naar geweld tegen kinderen in Bulgarije en zullen 
helpen met het oplossen van dit probleem, dat in het teken staat van een falende rechtspraak.

Bezoek aan het natuurpark van Rila

Onder begeleiding van de rekwestranten bezochten de delegatieleden de dorpen Borovets, 
Govedartsi, Iskrovete en Panichiste in het natuurpark van Rila. De projecten voor skicentra die 
werden bezocht, waren het Super Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) en het Panichiste 
(Panichiste-Ezerata-Kaboul) -project. Ook leden van de lokale gemeenschappen sloten zich 
tijdens het bezoek bij de delegatie aan.

Deze projecten zijn bedoeld als uitbreiding van een bestaand skicentrum in het Rilagebergte,
ongeveer 70 km ten zuiden van Sofia. Het skicentrum Super Borovets zal beschikken over 19 
pistes met een totale lengte van 42 km, skiliften met een capaciteit van 37.000 mensen, 4.000
vakantiehuizen en verscheidene hotels die zich uitstrekken over een oppervlakte van 100.000 
vierkante meter. Het skicentrum Panichiste zal beschikken over 15-20 skiliften. Na de aanleg van 
deze liften zullen in het nationaal park ook facilitaire gebouwen en garages worden gebouwd. 
Deze projecten behelzen ook de aanleg van een aantal illegale wegen, waaronder de weg vanaf 
het dorp Panichiste waarover de delegatie is gereden, waarvoor geen MER is uitgevoerd. De weg 
fungeert deels als grens van het park. Op sommige punten is de weg echter dubbel zo breed als 
oorspronkelijk gepland en loopt hij over het grondgebied van het park.

De bouw van zulke faciliteiten zal het omringende landschap en ecosysteem ingrijpend 
veranderen en vormt zo een bedreiging voor de biodiversiteit in het Rilagebergte. De werken 
hebben inmiddels de “bufferzone” van Rila bereikt en het is zeer waarschijnlijk dat ze tot de 
verwoesting van het landschap en van habitats zullen leiden. Het Rilagebergte behoort tot de 
gebieden in Europa met de grootste biodiversiteit. Een groot deel ervan wordt beschermd door 
nationale wetgeving en komt in aanmerking voor de status van beschermd gebied onder Natura 
2000. 
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Irina Mateeva, verantwoordelijk voor Europees beleid bij de nationale vereniging voor 
milieubescherming, een van de rekwestranten die de delegatie tijdens haar bezoek begeleidden, 
zei dat ruwweg dertig procent van het Bulgaarse grondgebied zou moeten worden voorgesteld 
voor integratie in het Natura 2000-netwerk, maar dat de definitieve lijst van Natura 2000-locaties 
die de regering bij de Europese Commissie heeft ingediend, amper tien procent van dat gebied 
beslaat, en dat van de 114 locaties die door deskundigen zijn aanbevolen voor opname in die 
lijst, er uiteindelijk slechts 88 op die lijst zijn gezet. De rekwestranten zeiden ook dat op die lijst 
vrijwel de gehele Zwarte Zeekust ontbreekt, alsook tal van berggebieden in de buurt van 
skicentra die in de belangstelling van investeerders staan, en dat de regering het indienen van de 
lijst had uitgesteld wegens “investeerdersbelangen” in sommige van de locaties, vooral aan de 
Zwarte Zeekust en in de buurt van skicentra, wat volstrekt in strijd is met de Habitatrichtlijn en 
nationale wetgeving, ingevolge waarvan voor het aanwijzen van locaties uitsluitend 
wetenschappelijke argumenten mogen worden aangevoerd.

De rekwestranten zeiden ook dat de autoriteiten duidelijk te kennen hebben gegeven dat het ze 
niets kan schelen, en dat de maatregelen die ze nemen nooit tot doel hebben dit soort 
bouwprojecten daadwerkelijk te voorkomen of stoppen. In het beste geval zal het ministerie van 
Milieu en Water lokale ambtenaren die zulke projecten toestaan, een boete opleggen. Maar zodra 
die boete is betaald, gaat het project gewoon op de oude voet door. De rekwestranten 
benadrukten ook dat van de lijst van 225 habitatlocaties het gebied rond het nationaal park van 
Rila, dat is voorgesteld als een gebied van communautair belang (Rila Buffer, code 
BG0001188), als enige van de Natura 2000-lijst was geschrapt. Dit bewijst dat het ministerie 
onder enorme druk staat van investeerders in skicentra rond het park.

De rekwestranten zeiden verder dat chemische stoffen worden gebruikt om de sneeuw op de 
pistes meer resistent te maken, wat op zichzelf in strijd is met artikel 4, lid 4 van de 
Vogelrichtlijn. Het was ook evident dat de bouwprojecten niet voorzien in een riolering.

De nieuwe bouwprojecten zijn ook in strijd met vigerende Bulgaarse wetgeving, maar de 
autoriteiten verzuimen het probleem aan te pakken. Dat premier Sergey Stanishev in september 
de opening bijwoonde van de illegaal gebouwde skiliften, kan alleen worden gezien als steun van 
hogerhand voor de projecten.

De rekwestranten betuigden hun tevredenheid met de waarschuwing van de Commissie aan
Bulgarije wegens het niet aanwijzen van geschikte speciale beschermingszones (SBZ) voor 
migrerende en kwetsbare wilde vogelsoorten, wat onverenigbaar is met de EU-richtlijn inzake 
het behoud van de wilde vogelstand1. Maar de delegatieleden wezen de rekwestranten erop dat 
de betreffende inbreukprocedure een zogeheten “horizontale inbreukprocedure” is, die niet 
noodzakelijkerwijs deze specifieke zaak zal oplossen. Vandaar dat ze er bij de rekwestranten op 
aandrongen om elke schending van EU-wetgeving afzonderlijk aan te klagen, zodat 
inbreukprocedures worden ingesteld waarin het gaat om concrete gevallen van onjuiste 
toepassing van EU-recht. Op die manier zouden er verschillende inbreukprocedures tegelijk 
lopen en dus meer mogelijkheden zijn om een correcte uitvoering van de vigerende wetgeving te 
bewerkstelligen. Op de terugreis naar Sofia stopte de delegatie kort bij de rivier de Djerman2. 
Het bekken van deze rivier wordt al meer dan vijftig jaar blootgesteld aan de verwoestende 
gevolgen van de winning van bouwmaterialen voor constructiewerk in het gebied.

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de wilde vogelstand
2 Deze kwestie is aan de orde gesteld in verzoekschrift 196/2007.
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Bezoek aan “Daga”, tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen

Op de terugreis naar Sofia bracht de delegatie een bezoek aan “Daga”, een tehuis voor geestelijk 
en lichamelijk gehandicapte kinderen, dat 75 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar herbergt. 
Het tehuis is eigendom van een groep instellingen voor kinderbescherming, die zich de laatste 
jaren op positieve wijze hebben ontwikkeld, en beschikt over adequate personele en materiële 
middelen. Twintig vakleraren en medisch en paramedisch personeel zorgen voor de kinderen, 
waarvan sommige alleen overdag in het tehuis verblijven.

De kinderen gaven de delegatie een traditioneel Bulgaars welkom, waarbij onder meer brood met 
honing wordt aangeboden. Met dit gebaar tonen Bulgaarse gastheren hun gasten dat ze welkom 
zijn en dat ze graag hun maaltijd met hen willen delen. Daarna voerden sommige van de 
kinderen een typische Bulgaarse volksdans met bijbehorende zang op. De delegatieleden
ontvingen ook wenskaarten die de kinderen zelf hadden gemaakt.

De directrice van het tehuis, Rositsa Stoyanova, vertelde de delegatie dat het tehuis in de nabije 
toekomst naar een nieuw pand zal verhuizen en liet plannen zien voor de nieuwe moderne en 
goed geëquipeerde gebouwen, die in een park van 0,4 ha worden gesitueerd. De kinderen worden 
dan gehuisvest in tweepersoonskamers in plaats van de huidige slaapzalen. Tijdens het gesprek 
vertelde de directrice ook dat niet alle kinderen intern worden onderwezen, maar dat sommige 
naar speciale scholen gaan. Sommige bewoners volgen vanaf hun achttiende een 
beroepsopleiding in speciale instellingen. Mevrouw Stoyanova benadrukte dat het hoofddoel was 
om de kinderen voor te bereiden op herintegratie in hun familie en dat het afgelopen jaar 22 
kinderen naar hun familie waren teruggekeerd. Ze zei ook dat het Bulgaarse beleid inzake 
kinderbescherming de laatste jaren is veranderd en dat het nu primair is gericht op het opleiden 
van personeel en het verbeteren van de samenwerking tussen lokale overheden en NGO’s die op 
het terrein van kinderbescherming en sociale integratie actief zijn.

Informeel bezoek aan Chelopech

Het Europees Parlement heeft onlangs verzoekschriften ontvangen over respectievelijk de 
goudmijn bij Chelopech1 en de verontreiniging van drinkwater met arseen als gevolg van deze 
mijn2. Aangezien Chelopech aan de weg van Sofia naar Gabrovo ligt, werd besloten de 
rekwestranten en lokale bewoners in de gelegenheid te stellen om de delegatie deze plek te laten 
zien en op een informele wijze een korte presentatie van hun argumenten te geven. De
behandeling van hun verzoekschriften zal later tijdens een vergadering van de Commissie 
verzoekschriften in aanwezigheid van de betrokken partijen plaatsvinden.

De rekwestranten vertelden dat de regering de eigenaars van de goudmijn in juli 2008 
toestemming had gegeven om de productie te vergroten door het goud met cyanide uit te logen.
Tijdens de inspraakprocedure is alleen de mening gevraagd van de bewoners van de nabijgelegen 
dorpen Chelopech en Chavdar, waarvan er velen in de goudmijn werken en dus afhankelijk zijn 
van de directie. Die situatie heeft tot paniek geleid onder mensen die in de buurt van de 
Topolnitsa en Maritsa leven, omdat ze er niet zeker van zijn dat de autoriteiten zullen voorkomen 
dat hun gezondheid in gevaar wordt gebracht door de verontreiniging van deze rivieren met 
cyanide.

                                               
1 Verzoekschrift 1335/2008
2 Verzoekschrift1334/2008
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Men moet er rekening mee houden dat het mijnbouwproject bij Chelopech in twee fasen wordt 
uitgevoerd. Fase 1 is gericht op milieuverbetering en fase 2 op productievergroting door het 
invoeren van een technologie waarbij het metaal wordt gewonnen door uitloging met cyanide. In 
2004 gaf de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling haar goedkeuring aan een 
lening van 10 miljoen US-dollar voor fase 1. Fase 2 is sinds 2005 onder beoordeling. Het project 
is in maart 2006 tijdens de MER-fase door het Ministerie van Milieu en Water geblokkeerd. 

De MER voor fase 2 werd geblokkeerd nadat milieuactivisten tegen de geplande uitloging met 
cyanide hadden geprotesteerd en mijnwerkers een tegenprotest waren begonnen. De 
“stilzwijgende ontkenning” van de minister van Milieu en Water bevatte geen milieu- of 
wettelijke overwegingen voor het blokkeren van het project. Gezegd werd dat de lage 
vergunningsrechten de reden waren geweest waarom de minister de plannen voor het vergroten 
van de productie van edele metalen had afgewezen. Na twee jaar onderhandelen maakte het 
bureau van de premier in maart 2008 bekend dat de Bulgaarse staat er zowel in was geslaagd om 
een belang van 25% in de mijn te verwerven als om de vergunningsrechten te verhogen. Er werd 
geen melding gemaakt van milieubezwaren in verband met de risico’s die aan uitloging met 
cyanide zijn verbonden of van de resultaten van de MER van 2005-2006. De MER van 2005-
2006 had moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de Bulgaarse wetgeving. In 
januari 2007 is Bulgarije echter lid geworden van de Europese Unie. Verder staat in de 
samenvatting van het document over het Chelopech-project, dat “voor fase 2 echter een 
volledige MER moet worden uitgevoerd, volgens de voorschriften zoals die in de Bulgaarse en 
EU-wetgeving zijn neergelegd”.

In de discussie over de MER vroegen de rekwestranten aandacht voor het feit dat geen 
informatie was verstrekt aan en inspraak gehouden bij de twee miljoen mensen die 
stroomafwaarts van de mijn langs de Maritsa wonen. En hoewel de Maritsa, wat de op een na 
grootste rivier van het land is, ook door het naburige Griekenland stroomt, is er in strijd met het 
Verdrag van Espoo, waarin afspraken zijn gemaakt voor MER’s in grensoverschrijdend verband, 
geen inspraak gehouden bij Griekse gemeenschappen, ofschoon NGO’s en lokale 
gemeenschappen hun belangstelling hiervoor kenbaar hadden gemaakt. Evenmin is er als 
onderdeel van de MER-inspraakprocedure voor de omgang met en het transport van toxische 
materialen een calamiteitenplan ter openbare inzage gelegd.

Na de introductie reden de rekwestranten de delegatie in terreinvoertuigen naar een nabijgelegen 
residubekken voor mijnafval. De delegatieleden waren geschokt door de omvang van de 
stortplaats en de directe bedreiging die ervan uitgaat voor de volksgezondheid, 
drinkwatervoorziening, bodem en landbouwproductie. Het klimaat in de regio (veel neerslag en 
regelmatige overstromingen) zouden deze toch al dramatische situatie nog verder kunnen 
verergeren. De rekwestranten benadrukten dat al verschillende keren in drinkwaterbronnen van 
de stad Poibrene een verhoogd arseengehalte was gemeten. Aangezien sprake is van een hoge 
incidentie van verontreinigingsgerelateerde longaandoeningen en kanker in de regio, niet in de 
laatste plaats onder kinderen, moet deze kwestie prioriteit worden gegeven.

De directeur van “Chelopech Mining” liet de delegatie bij brief van 3 november weten dat het 
bezochte residubekken geen eigendom was van “Chelopech Mining” en de delegatie misleidende 
informatie was verstrekt.

Bezoek aan Gabrovo

Van Chelopech reisde de delegatie door naar Gabrovo, over de weg die via de Shipkapas door 
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het Balkangebergte loopt. (In deze pas vond een van de grootste veldslagen plaats van de 
Russisch-Turkse bevrijdingsoorlog van 1877/78.) De gemeente Gabrovo ligt aan de noordelijke 
bergvoet van het Balkangebergte, niet ver van de pan-Europese transportcorridor IX. Sinds in 
2002 met het wegherstel in de Haynboazpas is begonnen, wordt het vrachtverkeer in noord-
zuidrichting omgeleid via Gabrovo. De transportautoriteiten hebben de bewoners herhaaldelijk 
verzekerd dat de werkwerkzaamheden medio 2008 zijn voltooid. Volgens de laatste informatie 
zullen de werken echter doorgaan tot 2015, wat betekent dat er nog eens zeven jaar lang sprake 
zal zijn van verstoring van het ecologisch evenwicht en van aantasting van de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de bewoners, en niet te vergeten van de verkeersveiligheid in de 
gemeente, waar nu dagelijks wegongevallen plaatsvinden.

Tijdens een lunch met de rekwestranten in een restaurant in het stadscentrum, zag de delegatie 
met eigen ogen hoe op slechts enkele meters van de ramen voortdurend zware vrachtwagens 
voorbijreden. Door een gebrek aan rustplaatsen op de noord-zuidverbinding, plegen 
vrachtwagenbestuurders in Gabrovo te stoppen voor een rustpauze, waardoor de toch al 
ondraaglijke verkeersconcentratie nog verder wordt vergroot.

Bij de volgende ontmoeting met de getroffen burgers, die plaatsvond in het cultureel centrum 
van de stad, wezen ze erop dat bewoners die aan de hoofdweg wonen, gedwongen zijn om onder 
giftige uitlaatgassen te leven en dat de geluidsniveaus de toegelaten normen ver overschrijden, 
en omdat het verkeer dag en nacht doorgaat, kunnen bewoners ‘s nachts niet slapen en uitrusten. 
In 2007 richtten de bewoners een commissie op die de minister van Vervoer, de minister van 
Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, de directeur van het Weginfrastructuurfonds en 
de nationale ombudsman verzocht om voor transitverkeer een nacht- en weekendverbod in te 
stellen, efficiënte veiligheidscondities te creëren en voor lange voertuigen een stopverbod voor 
de hoofdweg uit te vaardigen. Omdat hun verzoek niet werd ingewilligd en ze zelfs geen reactie 
ontvingen, dienden ze als laatste redmiddel een verzoekschrift in bij het Europees Parlement. Op 
vragen van de delegatie naar eventuele toewijzingen uit de Structuurfondsen aan alternatieve 
infrastructuurmaatregelen voor verlichting van de verkeersdruk, antwoordden de rekwestranten 
dat zulke maatregelen niet waren voorzien in het kader van de toewijzingen aan Bulgarije voor 
2007-2013, omdat het niet ging om een nationale prioriteit. De delegatieleden onderstreepten dat 
de Commissie verzoekschriften vooral een bemiddelende taak heeft en dat de kwestie op 
donderdag met de ministers van respectievelijk Vervoer en Milieu zou worden besproken. De 
kwestie zou ook bij DG TREN aan de orde worden gesteld, om de uitwisseling van ervaringen 
en de verspreiding van ‘best practices’ te bevorderen, alsook bij de Commissie vervoer en 
toerisme van het Europees Parlement.

Op initiatief van de delegatie werd de bijeenkomst voortgezet in het midden van de hoofdweg, 
voor het cultureel centrum, waardoor het verkeer ongeveer tien minuten werd geblokkeerd.

Onder begeleiding van de burgemeester van Gabrovo, Tomislav Donchev, bracht de delegatie 
vervolgens een kort bezoek aan een dagcentrum voor thuiswonende gehandicapte kinderen. Het 
centrum is in 2006 opgericht voor de opvang van kinderen uit Gabrovo en omstreken. 
Momenteel zijn er acht verzorgers op zestien kinderen. Voor kinderen van buiten de stad is er 
een speciale vervoerregeling.

Bezoek aan een geïmproviseerde orthodoxe kerk

Op de terugreis naar Sofia bracht Kathy Sinnott, vicevoorzitter van de Commissie 
verzoekschriften, onder begeleiding van de betreffende rekwestrant een bezoek aan een 
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geïmproviseerde orthodoxe kerk (in een tent) op het Alexander Batenbergplein. Veel van de 
priesters namens wie het verzoekschrift was ingediend, waren naar Sofia gereisd in de hoop de 
delegatie te ontmoeten. Na afloop van de avonddienst deden ze verslag van de dramatische 
persoonlijke situatie waarin ze zich bevonden: verlies van werk, inbeslagname van eigendom, 
ontzegging van werkloosheidsuitkering en van gezondheidszorg. Een van de priesters vertelde 
met tranen in de ogen dat zijn zoon had geprobeerd zichzelf om het leven te brengen nadat hij 
van het seminarie was uitgesloten omdat zijn vader lid was van de “Alternatieve Synode”. De 
bijeenkomst eindige met een zegening en een rondgang door een openluchtfototentoonstelling 
naast de geïmproviseerde kerk. Mevrouw Sinnot verklaarde dat de kwestie tijdens de 
bijeenkomst in het ministerie van Sociale Zaken ter sprake zou worden gebracht.

Gesprek met Petar Mutafchiev, minister van Transport

Als eerste ontmoette de delegatie op donderdag de minister van Transport, Petar Mutafchiev. De 
ontmoeting vond plaats in diens ministerie. Nadat de minister een inleiding had gegeven over de 
algemene situatie met betrekking tot de weginfrastructuur en de pan-Europese transportcorridors 
die Bulgarije doorkruisen, stelde de delegatie de kwesties aan de orde waarvoor de rekwestranten 
zich tot het Europees Parlement hadden gewend, voor zover die onder de verantwoordelijkheid 
van het ministerie van Transport vallen. Wat de kwestie Gabrovo betreft, zei de minister dat hij 
zich bewust was van het probleem maar dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale 
overheid lag. De minister onderstreepte ook dat de verkeersdrukte na voltooiing van de werken 
in de Haynboazpas minder zou worden. Hij zei verder dat het ministerie zich onder meer tot doel 
had gesteld om rond Gabrovo een ringweg aan te leggen. Op de vraag waarom het ministerie niet 
op de brieven van de bewonerscommissie had gereageerd, zei de minister dat die brieven 
weldegelijk waren beantwoord. Wat de rustpauzes van vrachtwagenchauffeurs betreft, zou in de 
nabije toekomst een raadpleging worden gehouden.

Na een gedachtewisseling over gecombineerd rail/wegvrachtvervoer, de milieuverontreiniging in 
Sofia, het te dure taxivervoer van de luchthaven van Sofia naar het stadscentrum, en de illegale 
aanleg van wegen in Rila, kwam de scheepsramp in de Zwarte Zee aan de orde. De minister 
wees erop dat de “Hera” niet onder Bulgaarse vlag voer en het ongeval niet in Bulgaarse maar 
Turkse wateren gebeurde, en dat het onderzoek naar de ramp daarom volgens het internationale 
zeerecht door de Turkse autoriteiten moest worden uitgevoerd. Desalniettemin had het Bulgaarse 
ministerie van Transport gedurende het hele onderzoek nauw contact onderhouden met haar
Turkse tegenhanger en de families van de slachtoffers op de hoogte gesteld van de resultaten van 
het onderzoek. De minister concludeerde dat de kwestie onder de verantwoordelijkheid van de 
justitiële autoriteiten valt, die het ministerie actief ondersteunt bij de waarheidsvinding.

Gesprek met Cavdar Georgiev, staatssecretaris van Milieu

De delegatieleden vertelden de staatssecretaris dat op basis van de informatie die ze tijdens de 
locatiebezoeken van rekwestranten hadden ontvangen, zij zich vooral zorgen maakten over de 
slechte informatieverschaffing aan het publiek en het gebrek aan inspraak, het gevaar van 
waterverontreiniging door de mijnactiviteiten in Chelopech, ‘land swapping’, het ontbreken van 
MER’s en het niet implementeren door Bulgarije van het Natura 2000-netwerk. 

De staatssecretaris had zijn twijfels over het cijfer van twee miljoen voor het aantal burgers dat 
te maken zou krijgen met waterverontreiniging als gevolg van de mijnactiviteiten in Chelopech 
en zei dat het aan de investeerders was om ervoor te zorgen dat de watervoorraden niet 
verontreinigd raken. In antwoord op vragen over het ontbreken van MER’s voor infrastructuur-
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en urbanisatieprojecten, zei de staatssecretaris dat het ministerie zijn uiterste best deed om ervoor 
te zorgen dat de wet werd nageleefd en dat alle door de delegatie genoemde projecten een MER-
procedure hadden doorlopen. Gevraagd naar het specifieke geval van de weg naar het dorp 
Panichiste in Rila, gaf hij toe dat hier fouten waren gemaakt, maar dat nu alle lopende 
procedures conform de vigerende voorschriften waren.

Gesprek met Vasil Voynov, staatssecretaris van Arbeid en Sociale Zaken

De meest vruchtbare ontmoeting op donderdagmorgen was die met Vasil Voynov, 
staatssecretaris van Arbeid en Sociale Zaken. De staatssecretaris vertelde dat de wet op de 
kinderbescherming in 2006 was veranderd om het mogelijk te maken kinderen in pleeggezinnen 
groot te brengen. De staatssecretaris was het ermee eens dat het grootbrengen van kinderen in 
een gezinsomgeving buitengewoon belangrijk is. Hij zei dat het grote aantal kinderen dat door 
hun ouders wordt afgestaan, waaronder kinderen met speciale behoeften, een punt van zorg was 
voor het ministerie. Vandaar dat momenteel maatregelen werden genomen om de hulp aan 
gezinnen te vergroten zodat het gemakkelijker is om kinderen in huis te houden. Wat de gevallen 
van pedofilie in kindertehuizen betreft, zei de minister dat zulke gevallen – waarvan het publiek 
volgens hem hoofdzakelijk via de media kennisneemt – erg serieus werden genomen. De 
staatssecretaris zei dat zijn departement nauw contact wil blijven onderhouden met de 
Commissie verzoekschriften. Afgesproken werd dat wanneer de commissie de volgende keer 
over de kwestie zou spreken, een vertegenwoordiger van het ministerie aanwezig zou zijn.

De delegatieleden betuigden hun teleurstelling over het feit dat ze geen bezoek hadden kunnen 
brengen aan een van de instellingen die in diskrediet waren geraakt. Volgens het ministerie was 
het niet mogelijk geweest om een avondbezoek aan een opvangtehuis voor kinderen te 
organiseren, en de delegatie kon alleen ‘s avonds. “Daga” was een van de weinige tehuizen die 
op een laat tijdstip konden worden bezocht.

De delegatie maakte ook van de gelegenheid gebruik om de staatssecretaris te wijzen op de 
problemen van de priesters van de “Alternatieve Synode”, die hun priesterlijke functies niet 
kunnen vervullen en te maken hebben met een loonstop. De staatssecretaris nam kennis van de 
opmerkingen van de delegatie.

Slotbijeenkomst met rekwestranten en persconferentie in Voorlichtingsbureau van 
Europees Parlement

Op de laatste dag, voorafgaande aan de slotbijeenkomst met rekwestranten, deelden de 
delegatieleden hun indrukken van wat ze in het land hadden gezien en van hun gesprekken met 
Bulgaarse functionarissen. Deze overzichtsbijeenkomst in het Voorlichtingsbureau van het 
Europees Parlement was toegankelijk voor de media en kreeg zeer veel aandacht in de pers
omdat de delegatieleden zich in krachtige bewoordingen uitlieten over bepaalde ecologische en 
rechtsstatelijke kwesties in Bulgarije. De mediabelangstelling werd nog vergroot door een 
protestdemonstratie van milieuactivisten voor het gebouw, die samenviel met de 
slotbijeenkomst. De berichtgeving was feitelijk, met foto’s. Alle dagbladen plaatsten het verhaal 
van delegatielid Hammerstein die was opgelicht door een taxichauffeur. Toen het delegatielid 
zijn beklag deed bij de minister van Transport en hem de rekening van de taxirit liet zien, die tien 
keer hoger was dan normaal, zei de minister dat hij niets kon doen aan dit probleem. Dit verhaal 
haalde veel krantenkoppen en was bij één dagblad zelfs voorpaginanieuws. Andere koppen 
luidden: “Leden van Europees Parlement geschokt door milieuproblemen in Bulgarije” en
“Leden van Europees Parlement inspecteren illegale bouwconstructies in Rila”. Eén dagblad 
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plaatste ook een korte reactie namens de autoriteiten, waarin de staatssecretaris van Milieu zei 
dat hij het gevoel had dat de delegatie niet objectief was en zich eenzijdig had laten informeren 
over de milieuproblemen in het land. 

Conclusies

Door het bezoek aan Bulgarije heeft de delegatie zich een beter inzicht kunnen verschaffen in de 
situaties die in de verzoekschriften worden beschreven. Het bezoek heeft de delegatie ook in 
staat gesteld persoonlijk kennis te nemen van de opvattingen van de Bulgaarse autoriteiten en 
vast te stellen hoe kan worden samengewerkt. De gesprekken met rekwestranten hebben er ook 
toe bijgedragen dat de afstand tussen Bulgaarse burgers en het Europees Parlement minder groot 
is geworden, wat een van de hoofddoelstellingen van de Commissie verzoekschriften was. De 
gesprekken over de verzoekschriften die aan de basis van deze enquêtemissie stonden, zullen 
tijdens de aanstaande vergadering van de commissie worden voortgezet.

Aanbevelingen

 Verzoekt de Commissie met klem volledig rekening te houden met de kwesties die in dit 
verslag aan de orde worden gesteld en deze aan een beoordeling te onderwerpen, vooral 
wanneer een mogelijke inbreuk op EU-milieuwetgeving en de fundamentele rechten en 
beginselen van het EU-Verdrag in het geding zijn.

 Verzoekt de Bulgaarse regering ervoor te zorgen dat het acquis communautaire inzake 
het milieu strikt wordt nageleefd.

 Verzoekt de Bulgaarse autoriteiten te streven naar duurzame en veilige vervoer- en 
communicatiealternatieven ten behoeve van de lokale bevolking, hun gezondheid en 
economische ontwikkeling.

 Verzoekt de Bulgaarse regering een onafhankelijk onderzoek te starten naar de 
scheepsramp met de “Hera” in de Zwarte Zee, conform de IMO-regels voor onderzoek 
naar ongevallen en incidenten op zee.

 Verzoekt de Bulgaarse regering alle gehandicapte en weeskinderen in Bulgarije gelijke 
kansen op een vervuld en waardig leven te bieden.

 Verzoekt de Bulgaarse regering de vrijheid van godsdienst en eigendomsrechten te 
beschermen, zoals bepaald in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
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