
DT\755641PL.doc PE416.365v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

9.12.2008

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wizyty informacyjnej w Bułgarii w dniach 27-30 października
2008 r.

Komisja Petycji

Członkowie delegacji: Marcin Libicki, Cathy Sinnott, David 
Hammerstein Mintz

Z urzędu: Dushana Zdravkova



PE416.365v01-00 2/12 DT\755641PL.doc

PL

Cele misji do Bułgarii

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., gdy Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej, 
obywatele bułgarscy w znacznym stopniu korzystają z przysługującego im prawa do 
składania petycji do Parlamentu Europejskiego. Komisja Petycji otrzymała dotąd od 
obywateli bułgarskich 88 petycji, z których 27 przekazano Komisji Europejskiej w celu 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Znaczna liczba petycji dotyczy ochrony środowiska naturalnego, choć przedmiotem petycji są 
również problemy związane z infrastrukturą i bezpieczeństwem transportu, prawami 
podstawowymi i sytuacją dzieci.

W tym kontekście celem wizyty w Bułgarii było uzyskanie bardziej szczegółowego oglądu 
sytuacji w Bułgarii i problemów opisanych w petycjach przez obywateli bułgarskich, jak 
również rozpowszechnienie informacji na temat prac i zakresu kompetencji Komisji Petycji. 
Uczestnicy wizyty mieli również możliwość spotkać się z władzami bułgarskimi i omówić 
kwestie podniesione przez składających petycje.

Misja

Delegacją początkowo kierował Marcin Libicki, przewodniczący, a następnie Kathy Sinnott, 
wiceprzewodnicząca. Wizyta rozpoczęła się od spotkań ze składającymi petycje w Sofii. 
W dalszej części miała miejsce wymiana poglądów ze składającymi petycje oraz wizyty 
w górach Riła, miejscowościach Chelopech i Gabrowo, zaś na zakończenie – spotkania 
w Ministerstwie Transportu, Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Spraw Społecznych 
w Sofii.

Spotkanie ze składającymi petycje w Sofii

Pierwsza wymiana poglądów ze składającymi petycje odbyła się w poniedziałek 
27 października w Sofii. Delegacja spotkała się nie tylko z autorami petycji objętych
programem wizyty, ale także ze skarżącymi, którzy przedłożyli petycję 453/2007 w sprawie
rzekomego zaniedbania przez Bułgarię w ustaleniu przyczyn zatonięcia statku na Morzu 
Czarnym oraz w akcjach ratunkowych i którzy w celu uczestniczenia w spotkaniu przybyli do 
Sofii z Warny. Składający petycję, członkowie rodzin 14 zaginionych marynarzy ze statku 
motorowego „Hera” pływającego pod banderą Kambodży, który zatonął w lutym 2004 r. na 
Morzu Czarnym kilka mil od Bosforu, skrytykowali niedociągnięcia i niespójność dochodzeń 
prowadzonych przez władze bułgarskie oraz przypomnieli, że ponad półtora roku po złożeniu 
petycji nie dostrzegli jeszcze ze strony instytucji UE jakichkolwiek oznak woli podjęcia 
działań w celu ujawnienia faktów, wskazania, kto zawinił, i ustalenia, co stało się 
z zaginionymi marynarzami. Zgodnie z oficjalną wersją podaną przez władze tureckie 
i bułgarskie statek zatonął z powodu złych warunków pogodowych. Na zdjęciach
satelitarnych z dnia, godziny i miejsca zdarzenia widać jednak trzy okręty podwodne, dwa
tureckie i jeden rosyjski, uczestniczące w misjach marynarki wojennej. W trakcie misji jeden 
z tureckich okrętów podwodnych storpedował i zatopił statek „Hera”. Załoga rosyjskiego 
okrętu podwodnego opuściła pokład w trybie awaryjnym. Członkowie załogi rosyjskiej 
i bułgarskiej zostali uratowani przez dwa helikoptery wojskowe. Wiele godzin po zdarzeniu 
dwa kanały – jeden telewizji tureckiej i jeden telewizji greckiej – nadały relację z wyspy na 
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morzu Marmara, gdzie przetransportowano członków załóg. Odtąd po 14 członkach załogi 
zaginął wszelki słuch. Składający petycję zwrócili się więc do delegacji o podjęcie 
intensywnych działań w związku z ich petycją oraz o zapewnienie, by władze bułgarskie 
w pełni przestrzegały przepisów regulujących dochodzenia w sprawie wypadków 
i incydentów morskich. Po zakończeniu wymiany poglądów przewodniczący oświadczył, że 
delegacja poruszy tę kwestię podczas spotkania z ministrem transportu, przewidzianego na 
czwartek 30 października.

Następnie delegacja spotkała się z autorami petycji 0795/2007, którą złożył Latchezar Popov, 
w imieniu Świętego Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, w sprawie rzekomych 
przypadków naruszenia postanowień konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności dotyczących wolności wyznania, własności prywatnej, prawa do rzetelnego procesu 
sądowego i praw socjalnych, na czele którego stoi przewodniczący „synodu alternatywnego”, 
metropolita Inokenty. Oba odłamy Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego wyłoniły się 
w wyniku schizmy z 1992 r., której inicjatorzy utrzymywali, że patriarcha Maksim został 
w 1971 r. obrany głową Kościoła w sposób niezgodny z przepisami prawa kościelnego, gdyż 
w rzeczywistości został mianowany przez ówczesne władze komunistyczne. W ostatnich 
latach przedstawiciele władz stanowczo popierali patriarchat (uznawany również przez 
pozostałą część Kościoła prawosławnego) i ogłosili, że bułgarska kontrowersyjna ustawa 
religijna z 2002 r. miała szczególnie na celu zjednoczenie podzielonego Kościoła 
prawosławnego. „Synod alternatywny”, jak nazwano przeciwników patriarchy Maksima, 
spotkał się ze zwiększoną wrogością ze strony władz, które następnie wypędziły wszystkich 
wiernych „synodu alternatywnego” z ich kościołów podczas masowej obławy w lipcu 2004 r. 
Przedstawiciele władz ogłosili wówczas koniec schizmy, pomimo istnienia wielu parafii 
„synodu alternatywnego”, które walczą o przetrwanie pomimo braku środków. Władze nie 
zaprzestały okazywać wrogości. Składający petycję przywołują art. 10 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i odpowiadający mu art. 9 Europejskiej konwencji praw 
człowieka. Po zakończeniu wymiany poglądów przewodniczący oświadczył, że delegacja 
poruszy tę kwestię podczas spotkania z ministrem spraw społecznych, przewidzianego na 
czwartek 30 października, że Komisja Petycji wywrze nacisk na UE i władze bułgarskie 
w celu znalezienia rozwiązania oraz że debata na ten temat zostanie wznowiona na jednym 
z nadchodzących posiedzeń Komisji Petycji w obecności składających petycję.

Główna część debaty poświęcona została petycjom w sprawie gór Riła i sieci Natura 2000
z udziałem 19 składających petycje1. Autorzy petycji dokonali prezentacji w programie
PowerPoint, podkreślając, że Rylski Park Narodowy został włączony do sieci obszarów 
chronionych (PAN) utworzonej przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF) 
i Molecaten, holenderską grupę działającą w sektorze zrównoważonej turystyki. To jeden 
z największych europejskich obszarów chronionych, obejmujący zachowane 
w nienaruszonym stanie tereny dzikiej przyrody, należące do rzadkości w Europie.

Góry Riła cechują się bogato zróżnicowaną florą i fauną – na ich obszarze występuje 
17 endemicznych gatunków roślin, przy czym 15 z nich jest zagrożonych, a 2 są zanikające. 
Wśród gatunków zwierząt występują liczne relikty polodowcowe, w tym nornik śnieżny, 
jeden ze 158 gatunków chronionych na mocy konwencji berneńskiej o ochronie gatunków 

                                               
1 Petycje 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 i 1337/2008.
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dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Choć do budowy nowych dróg i wycinki 
drzew dochodzi na obszarze Rylskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się także wyciąg 
narciarski, inne duże przedsięwzięcia, w tym dodatkowe drogi, hotele i mieszkania, planuje 
się na obszarach okalających park. Wiele z tych przedsięwzięć planowanych jest na obszarze 
znanym jako „rylska strefa buforowa”, który zgodnie z propozycjami miałby stanowić część 
obszaru chronionego w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. Na obszarach należących do 
sieci wszelkie przedsięwzięcia podlegałyby przeglądowi zgodnie ze standardami 
ekologicznymi ustanowionymi z inicjatywy UE. W dniu 29 listopada 2007 r. bułgarskie 
Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wodnych usunęło rzeczony obszar z wykazu 
przedłożonego Komisji Europejskiej, twierdząc, iż uzasadniają to dane naukowe, którymi 
dysponuje. Działanie to sprawiło, że lokalne i międzynarodowe organizacje ekologiczne 
zaczęły bacznie przyglądać się działalności bułgarskiego Ministerstwa Środowiska.

Składający petycje podkreślili, iż nie dokonuje się jakichkolwiek ocen oddziaływania na 
środowisko oraz że deweloperzy zwykle dzielą przedsięwzięcia na mniejsze części, by 
uniknąć OOŚ. Stwierdzili oni również, że część nowych ośrodków narciarskich powstaje na 
„przehandlowanych” gruntach. Większość składających petycje obecnych na spotkaniu 
towarzyszyła delegacji podczas wtorkowej wizyty w górach Riła.

We wtorek rano w trakcie nieformalnego spotkania z Kathy Sinnott, wiceprzewodniczącą
Maria Jotowa, dziennikarka Darik Radio reprezentująca autorów petycji 911/2008 w sprawie
przypadków pedofilii, zdarzeń związanych z dziećmi, przestępstw i przemocy wobec dzieci 
i sierot w Bułgarii w okresie minionych dwóch lat, przedłożyła wykaz takich przypadków 
z ostatnich trzech lat (2005-2008). Składający petycję mają nadzieję, że ich sprawozdanie 
oraz przedstawione przez nich dane statystyczne sprawią, że instytucje UE dokonają 
gruntownej analizy przypadków przemocy wobec dzieci w Bułgarii oraz że przyczynią się do 
rozwiązania tego problemu, którego cechą charakterystyczną jest brak wystarczających 
działań służących zadośćuczynieniu sprawiedliwości.

Wizyta w Rylskim Parku Narodowym

W obecności składających petycje posłowie do PE zwiedzili Borowec, Gowedarci, Iskrovete 
i Paniciste w Rylskim Parku Narodowym. Odwiedzili planowane ośrodki narciarskie „Super-
Borowec” (Iskrovete-Gowedarci-Maliowica) i „Paniciste” (Paniciste-Ezerata-Kabul). Podczas 
wizyty delegacji towarzyszyli także członkowie lokalnych społeczności.

Przedsięwzięcia te mają służyć rozbudowie istniejącego ośrodka narciarskiego w górach Riła, 
w odległości około 70 km na południe od Sofii. Ośrodek „Super-Borowec” obejmować będzie
19 tras narciarskich o łącznej długości 42 km, wyciągi o zdolności przewozowej wynoszącej
37 tys. turystów, 4 tys. domów letniskowych oraz szereg hoteli zajmujących obszar
100 tys. m2. Ośrodek „Paniciste” obejmować będzie 15–20 wyciągów narciarskich. Po 
zakończeniu ich budowy w parku narodowym wybudowane zostaną budynki usługowe 
i garaże. W ramach tych przedsięwzięć pośrednio przewiduje się także budowę szeregu 
nielegalnych dróg. Wśród nich znajduje się droga z miejscowości Paniciste, wybudowana bez 
przeprowadzenia OOŚ, którą to drogą przejechała delegacja. Droga ta częściowo stanowi 
granicę parku narodowego, ale w niektórych miejscach jej pierwotna szerokość została 
podwojona i droga wkracza na teren parku.
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Budowa takiej infrastruktury znacząco zmieni otaczający krajobraz i ekosystem, zagrażając 
różnorodności biologicznej w górach Riła. Prace budowlane objęły swoim zasięgiem „rylską 
strefę buforową” i istnieje duże prawdopodobieństwo, że doprowadzą do zniszczenia 
krajobrazu i siedlisk. Góry Riła należą do regionów o największej różnorodności biologicznej 
w Europie. Znaczna część pasma górskiego chroniona jest prawem krajowym i została 
zgłoszona do uzyskania statusu obszaru chronionego w ramach europejskiej sieci
Natura 2000.

Irina Matejewa, jedna ze składających petycje towarzyszących delegacji, odpowiadająca za 
politykę europejską w Bułgarskim Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody, powiedziała, że do 
sieci Natura 2000 należałoby zgłosić mniej więcej 30% terytorium Bułgarii, tymczasem 
ostateczny wykaz przedłożony Komisji Europejskiej przez rząd obejmował ledwo
10% terytorium, zaś w ostatecznym wykazie przekazanym Komisji umieszczono jedynie 
88 ze 114 miejsc zaproponowanych ogółem przez specjalistów. Składający petycje stwierdzili 
także, że w wykazie obszarów sieci Natura 2000 przedłożonym przez bułgarski rząd 
pominięto praktycznie całe wybrzeże Morza Czarnego, jak również wiele obszarów górskich 
położonych w pobliżu ośrodków narciarskich, które stanowią przedmiot zainteresowania 
inwestorów, oraz że powodem odroczenia przedłożenia wykazu przez bułgarski rząd są 
„interesy inwestorów” na niektórych obszarach, zwłaszcza na wybrzeżu Morza Czarnego oraz 
w pobliżu ośrodków narciarskich, co stoi całkowicie w sprzeczności z wymogami dyrektywy 
siedliskowej UE i prawem krajowym, zgodnie z którymi argumenty naukowe jako jedyne 
warunkują wyznaczenie danego obszaru.

Składający petycje stwierdzili również, że władze wyraźnie okazują brak zainteresowania i że 
podejmowane przez nie działania nigdy nie służyły rzeczywistemu zapobieganiu tego rodzaju 
przedsięwzięciom lub ich wstrzymywaniu. Ministerstwo Środowiska w najlepszym wypadku 
nakłada grzywny na lokalnych urzędników zezwalających na takie przedsięwzięcia 
budowlane. Po uiszczeniu grzywien prace budowlane są kontynuowane. Składający petycje 
podkreślili także, że obszar okalający Rylski Park Narodowy, zaproponowany jako teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty („rylska strefa buforowa”, kod BG0001188), jest jedynym 
obszarem siedliskowym z wykazu 225 obszarów siedliskowych, który usunięto z wykazu 
obszarów sieci Natura 2000. Pokazuje to, jak ogromny nacisk wywierają na bułgarskie 
Ministerstwo Środowiska inwestorzy zaangażowani w przedsięwzięcia budowy ośrodków 
narciarskich wokół Rylskiego Parku Narodowego.

Składający petycje przypomnieli ponadto, że do celów zwiększenia trwałości śniegu na 
trasach narciarskich wykorzystywane są substancje chemiczne, co samo w sobie stoi 
w sprzeczności z postanowieniami art. 4 ust. 4 dyrektywy ptasiej. Delegacja nie miała 
również wątpliwości co do tego, że prace budowlane nie obejmują budowy kanalizacji.

Nowe przedsięwzięcia budowlane są niezgodne z obowiązującymi przepisami bułgarskiego 
ustawodawstwa, ale władze bułgarskie nie czynią nic, by zmierzyć się z tym problemem, zaś 
– jak podkreślili składający petycje – fakt przewodniczenia uroczystości otwarcia jednego 
z nielegalnie wybudowanych wyciągów narciarskich we wrześniu przez bułgarskiego 
premiera, Siergieja Staniszewa świadczyć może wyłącznie o popieraniu na wysokim szczeblu 
tego rodzaju przedsięwzięć budowlanych.

Składający petycje wyrazili zadowolenie w związku z ostrzeżeniem ze strony Komisji wobec 
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Bułgarii z powodu braku wyznaczenia stosownych obszarów specjalnej ochrony (OSO) dla 
migrujących i wrażliwych gatunków dzikiego ptactwa, co jest niezgodne z dyrektywą UE 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1. Niemniej jednak posłowie do PE zwrócili uwagę 
składających petycje na fakt, iż przedmiotowe postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego ma wymiar horyzontalny, w związku z czym ta 
szczególna kwestia może pozostać nierozstrzygnięta. Posłowie zaapelowali zatem do 
składających petycje o ujawnianie z osobna każdego przypadku naruszenia prawodawstwa 
UE w celu wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczących konkretnych przypadków niewłaściwego stosowania prawa UE 
przez władze bułgarskie. Tym sposobem równolegle toczyłby się szereg postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, co zwiększyłoby 
prawdopodobieństwo właściwego wdrożenia obowiązującego prawodawstwa. W drodze 
powrotnej do Sofii delegacja zatrzymała się na chwilę nad rzeką Dżerman2. Przez ponad 
50 lat jej dorzecze narażone było na intensywne niszczenie z racji wydobywania surowców 
wykorzystywanych do celów robót budowlanych prowadzonych na tym obszarze.

Wizyta w ośrodku „Daga” dla dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie

Po powrocie do Sofii delegacja odwiedziła ośrodek „Daga” dla dzieci upośledzonych
umysłowo i fizycznie, w którym przebywa 75 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Ośrodek należy 
do grupy instytucji opieki nad dziećmi, które to instytucje korzystnie rozwinęły się 
w ostatnich latach. Ośrodek dysponuje odpowiednim personelem i wyposażeniem. Opiekę 
nad dziećmi, spośród których część korzysta z opieki dziennej, sprawuje 20 odpowiednio 
przygotowanych wychowawców oraz personel medyczny i paramedyczny.

Dzieci przywitały delegację chlebem i miodem, zgodnie z bułgarską tradycją. Gest ten ma na 
celu okazanie, że goście są mile widziani i że gospodarze chcą podzielić się z nimi posiłkiem. 
Następnie część dzieci zaśpiewała i wykonała typowo bułgarski taniec ludowy. Członkowie 
delegacji otrzymali także kartki z życzeniami samodzielnie wykonane przez dzieci.

Dyrektor ośrodka, Rosica Stojanowa powiedziała członkom delegacji, że ośrodek zostanie 
wkrótce przeniesiony do nowej siedziby, i pokazała im plany nowych budynków, 
nowoczesnych i dobrze wyposażonych, usytuowanych w parku na obszarze 0,4 ha, w których 
dzieci zajmować będą dwuosobowe pokoje, a nie, jak obecnie, wieloosobowe sale. Podczas 
wymiany poglądów dyrektor poinformowała również delegację, że nie wszystkie dzieci 
uczęszczają na lekcje w ośrodku, ale że część dzieci pobiera naukę w szkołach specjalnych. 
Po ukończeniu 18 roku życia niektórzy wychowankowie odbywają kształcenie zawodowe 
w specjalnych instytucjach. Rosica Stojanowa podkreśliła, że głównym celem jest 
reintegracja dzieci z ich rodzinami oraz że w minionym roku do swoich rodzin powróciło
22 dzieci. Stwierdziła także, że w ostatnich latach uległa zmianie bułgarska polityka ochrony 
dzieci, której zasadniczym celem jest szkolenie personelu oraz współpraca pomiędzy 
władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony dzieci 
i integracji społecznej.

Nieformalna wizyta w miejscowości Chelopech

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
2 Kwestia poruszona w petycji 196/2007.
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Parlament Europejski otrzymał niedawno petycję w sprawie kopalni złota w miejscowości
Chelopech1 oraz petycję w sprawie skażenia arszenikiem wody pitnej wskutek działalności 
rzeczonej kopalni2, a jako że Chelopech znajduje się na drodze pomiędzy Sofią a Gabrowem, 
postanowiono dać składającym petycje i lokalnym mieszkańcom możliwość oprowadzenia 
delegacji i przedstawienia pokrótce swoich argumentów w sposób nieformalny. Debata na 
temat wspomnianych petycji odbędzie się na jednym z późniejszych posiedzeń Komisji 
Petycji z udziałem zainteresowanych stron.

Składający petycje wyjaśnili, że w lipcu 2008 r. bułgarski rząd zezwolił właścicielom kopalni 
na zwiększenie produkcji poprzez zastosowanie metody cyjankowej. Konsultacje społeczne 
przeprowadzono jedynie z mieszkańcami pobliskich miejscowości Chelopech i Chawdar, 
z których znaczna część pracuje w kopalni złota i tym samym podporządkowana jest jej 
kierownictwu. Sytuacja wywołała panikę wśród osób mieszkających w pobliżu rzek
Topolnica i Marica, ponieważ mieszkańcy ci nie mają pewności, czy władze ochronią ich 
zdrowie w związku z wyciekiem cyjanku.

Należy pamiętać, że przedsięwzięcie wydobywcze w miejscowości Chelopech składa się 
z dwóch części. Faza pierwsza koncentruje się na ulepszeniach w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, zaś faza druga – na rozwoju produkcji metali poprzez wprowadzenie 
metody cyjankowej. W 2004 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zatwierdził dla fazy 
pierwszej pożyczkę w wysokości 10 mln USD. Faza druga od 2005 r. podlega przeglądowi, 
ale wskutek zablokowania przedsięwzięcia przez bułgarskie Ministerstwo Środowiska 
i Zasobów Wodnych na etapie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w marcu 2006 r. 
sytuacja utknęła w martwym punkcie.

Procedurę OOŚ dla fazy drugiej przedsięwzięcia zablokowano w wyniku sprzeciwu ekologów 
wobec wprowadzenia metody cyjankowej, a także protestów sprzeciwiających się im 
górników. „Milczącej odmowie” ze strony ministra środowiska i zasobów wodnych nie 
towarzyszyło uzasadnienie blokowania przedsięwzięcia, oparte na argumentach natury 
ekologicznej lub prawnej. Niemniej jednak przyczyną odrzucenia planów zwiększenia 
produkcji metali szlachetnych w kopalni miała być niska opłata koncesyjna. Po dwóch latach 
negocjacji, w marcu 2008 r., bułgarska Kancelaria Premiera ogłosiła, że skarb państwa zdołał 
uzyskać 25-procentowy udział w kopalni, jak również wyższą opłatę koncesyjną. Nie 
wspomniano o problemach ekologicznych związanych z zagrożeniami, jakie niesie 
stosowanie metody cyjankowej, ani o wyniku procedury OOŚ z lat 2005-2006. W latach 
2005-2006 procedura OOŚ musiała być przeprowadzana zgodnie z bułgarskim 
ustawodawstwem. W styczniu 2007 r. Bułgaria przystąpiła jednak do Unii Europejskiej. 
Ponadto w dokumencie przedstawiającym ogólną charakterystykę przedsięwzięcia 
w miejscowości Chelopech stwierdza się, że „faza druga prac wymagać będzie jednak 
przeprowadzenia pełnej OOŚ zgodnie z wymogami prawa Bułgarii i UE”.

Podczas debaty na temat OOŚ i jej mankamentów składający petycje zwrócili uwagę posłów 
do PE na fakt, iż nie przeprowadzono jakichkolwiek kampanii informacyjnych ani konsultacji 
społecznych z mieszkańcami obszaru położonego w dole rzeki za kopalnią oraz że na 

                                               
1 Petycja 1335/2008.
2 Petycja 1334/2008.
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obszarze położonym w dole Maricy, najdłuższej rzeki na terytorium kraju, która płynie do 
sąsiedniej Grecji, mieszka ponad dwa miliony osób. Nie przeprowadzono konsultacji 
z mieszkańcami Grecji zgodnie z konwencją z Espoo o OOŚ w kontekście transgranicznym, 
pomimo zadeklarowanego zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych i lokalnych 
społeczności, ani nie przedłożono do publicznej kontroli jakichkolwiek planów awaryjnych 
dotyczących użytkowania i przewozu materiałów toksycznych.

Po wstępie składający petycje zawieźli delegację (samochodami terenowymi) do pobliskiego 
zbiornika na odpady pochodzące z kopalni. Członkowie delegacji byli wstrząśnięci ilością 
składowanych odpadów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
wód, gleby i produkcji rolnej, tym bardziej że warunki pogodowe panujące w regionie, to jest 
intensywne opady i regularne powodzie, mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację. 
Składający petycje podkreślili, że podwyższoną zawartość arszeniku wynikającą
z działalności produkcyjnej kopalni kilkakrotnie wykryto już w ujęciach wody pitnej 
w miejscowości Poibrene. Jako że w regionie powszechne są choroby płuc i nowotwory 
związane z zanieczyszczeniami, zwłaszcza wśród dzieci, kwestia ta musi zostać potraktowana 
priorytetowo.

Dyrektor wykonawczy kopalni w miejscowości Chelopech poinformował delegację w piśmie 
z dnia 3 listopada, że zbiornik na odpady, który zwiedziła delegacja, nie należy do kopalni 
oraz że część informacji przedstawionych delegacji najwyraźniej była mylna.

Wizyta w Gabrowie

Z miejscowości Chelopech delegacja udała się w kierunku Gabrowa drogą wiodącą przez 
Bałkany, przez przełęcz Szipka, gdzie stoczono jedną z największych bitew rosyjsko-tureckiej 
wojny o wyzwolenie (1877-1878). Gabrowo leży u północnego podnóża Bałkanów, niedaleko
paneuropejskiego korytarza transportowego IX. Odkąd w 2002 r. rozpoczęto remont drogi 
wiodącej przez przełęcz Hainboaz, ruch tranzytowy samochodów ciężarowych z północy na 
południe skierowano przez Gabrowo. Władze transportowe wielokrotnie zapewniały 
mieszkańców, że prace drogowe zostaną ukończone do połowy 2008 r., ale zgodnie 
z najnowszymi informacjami potrwają one do 2015 r., co oznacza kolejnych siedem lat 
osłabiania ekologicznej równowagi środowiska naturalnego oraz zdrowia fizycznego 
i psychicznego lokalnych mieszkańców, nie wspominając o ich bezpieczeństwie, któremu 
zagrażają wypadki drogowe, do których dochodzi każdego dnia.

Podczas obiadu ze składającymi petycje w restauracji w centrum miasta delegacja miała 
możliwość ujrzenia na własne oczy samochodów ciężarowych nieustannie przejeżdżających 
w odległości kilku metrów od okien restauracji. Z braku miejsc obsługi podróżnych na drodze 
tranzytowej z północy na południe kierowcy samochodów ciężarowych zwykle zatrzymują 
się na odpoczynek w Gabrowie i tym samym jeszcze bardziej zwiększają natężenie ruchu, 
które i tak jest już trudne do zniesienia.

Na następnym spotkaniu, które odbyło się w ośrodku kultury, zainteresowani mieszkańcy 
zauważyli, że osoby mieszkające przy głównej drodze zmuszone są wdychać trujące gazy i że 
poziom hałasu znacznie przekracza dopuszczalne normy, jak również że całodobowy ruch 
samochodowy pozbawia mieszkańców snu i odpoczynku. W 2007 r. założyli oni Komitet 
Inicjatywy, który zwrócił się do ministra transportu, ministra rozwoju regionalnego i robót 
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publicznych, dyrektora Funduszu Infrastruktury Drogowej i bułgarskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich o zawieszenie ruchu tranzytowego w nocy i w weekendy, zapewnienie 
skutecznych warunków bezpieczeństwa oraz ogłoszenie zakazu zatrzymywania się 
i parkowania długich pojazdów wzdłuż głównej drogi. Jako że adresaci postulatów nie podjęli 
jakiegokolwiek działania ani nawet się do nich nie odnieśli, członkowie komitetu skierowali 
w końcu petycję do Parlamentu Europejskiego. Na pytania delegacji dotyczące ewentualnego 
przeznaczenia środków z funduszy strukturalnych na zastępcze, odciążające działania 
w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze przełęczy Szipka składający petycję 
odpowiedzieli, że w ramach środków przeznaczonych dla Bułgarii na lata 2007-2013 nie 
przewidziano takich działań, gdyż kwestia ta nie należy do krajowych priorytetów. Posłowie 
do PE podkreślili, że jednym z głównych celów Komisji Petycji jest mediacja oraz że kwestia 
ta zostanie omówiona w czwartek na spotkaniach z bułgarskim ministrem transportu 
i ministrem środowiska. Przedmiotowa kwestia poruszona zostanie również z Dyrekcją 
Generalną ds. Energii i Transportu Komisji w celu wspierania wymiany doświadczeń 
i rozpowszechniania sprawdzonych rozwiązań, a także z Komisją Transportu i Turystyki 
Parlamentu Europejskiego.

Z inicjatywy delegacji spotkanie odbywało się następnie pośrodku głównej drogi przed 
ośrodkiem kultury, wskutek czego ruch został wstrzymany na około 10 minut.

W towarzystwie burmistrza Gabrowa, Tomisława Donchewa delegacja udała się następnie 
z krótką wizytą do ośrodka opieki dziennej dla dzieci niepełnosprawnych mieszkających ze 
swoimi rodzinami. Ośrodek założono w 2006 r. Przebywają w nim dzieci z Gabrowa 
i okolicy. Obecnie nad 16 dzieci opiekę sprawuje ośmioosobowy personel. Dla dzieci spoza 
Gabrowa przewidziano specjalny system dowożenia.

Wizyta w prowizorycznej cerkwi

Po powrocie do Sofii Kathy Sinnott, wiceprzewodnicząca odwiedziła w towarzystwie 
składającego petycję prowizoryczną cerkiew usytuowaną (w namiocie) na placu Aleksandra
Batenberga. Wielu spośród księży, w imieniu których złożono petycję, przybyło do Sofii 
z nadzieją spotkania się z delegacją. Po odprawieniu wieczornego nabożeństwa opowiedzieli 
o swoim trudnym położeniu, wynikającym między innymi z utraty pracy, konfiskaty mienia, 
pozbawienia ich świadczeń dla bezrobotnych i opieki zdrowotnej. Jeden z księży ze łzami 
w oczach wyjaśnił, że jego syn próbował popełnić samobójstwo po tym, jak został 
wykluczony z seminarium duchownego, dlatego że jego ojciec należy do „synodu 
alternatywnego”. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem oraz zwiedzeniem plenerowej 
wystawy fotografii obok prowizorycznej cerkwi. Kathy Sinnott oświadczyła, że kwestia ta 
zostanie poruszona w ramach spotkania w Ministerstwie Spraw Społecznych.

Spotkanie z Petarem Mutawczijewem, bułgarskim ministrem transportu

W czwartek jako pierwsze odbyło się spotkanie w bułgarskim Ministerstwie Transportu 
z ministrem transportu, Petarem Mutawczijewem. Po wstępie ministra na temat ogólnej 
sytuacji w zakresie infrastruktury drogowej i paneuropejskich korytarzy transportowych 
przecinających Bułgarię delegacja poruszyła kwestie podniesione przez składających petycje, 
które to kwestie leżą w gestii Ministerstwa Transportu. W odniesieniu do Gabrowa minister 
stwierdził, że wie o problemie, ale że odpowiedzialność za sytuację spoczywa na władzach 
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samorządowych. Minister podkreślił także, że sytuacja poprawi się po ukończeniu prac na 
przełęczy Hainboaz. Oświadczył ponadto, że budowa obwodnicy Gabrowa jest jednym 
z celów wyznaczonych przez ministerstwo. Na pytanie o brak odpowiedzi ze strony 
ministerstwa na pisma od Komitetu Inicjatywy minister odpowiedział, że wystosowano na nie 
odpowiedź. Odnośnie do miejsc obsługi podróżnych wkrótce przeprowadzone zostaną 
konsultacje.

Po wymianie poglądów na temat intermodalnego drogowo-kolejowego transportu 
towarowego, zanieczyszczenia powietrza w Sofii, zawyżonych taryf taksówkarzy za przejazd 
z sofijskiego lotniska do centrum miasta oraz nielegalnych prac drogowych w górach Riła 
debata skupiła się na katastrofie statku „Hera” na Morzu Czarnym. Minister zauważył, że 
statek nie pływał pod bułgarską banderą, że do katastrofy doszło nie na bułgarskich, ale na 
tureckich wodach i że w związku z tym dochodzenie zostało wszczęte przez władze tureckie 
zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa morskiego. Bułgarskie Ministerstwo 
Transportu utrzymywało mimo to ścisły kontakt z tureckim ministerstwem w trakcie 
dochodzenia i przekazało jego wyniki rodzinom ofiar. Tytułem podsumowania minister 
stwierdził, że sprawa ta leży w gestii władzy sądowniczej, którą ministerstwo aktywnie 
wspiera w celu odkrycia prawdy.

Spotkanie z Kawdarem Georgiewem, wiceministrem środowiska

Posłowie do PE powiedzieli ministrowi, że na podstawie informacji przekazanych podczas 
wizyt przez składających petycje obawy budzi przede wszystkim brak informacji publicznej 
i konsultacji społecznych, ryzyko skażenia wody wynikające z działalności kopalni 
w miejscowości Chelopech, handlowanie gruntami, brak OOŚ oraz niewdrożenie przez 
Bułgarię przepisów o sieci Natura 2000.

Minister zaprzeczył danym mówiącym o 2 mln mieszkańców zagrożonych skażeniem wody 
wskutek działalności wydobywczej w miejscowości Chelopech i powiedział, że obowiązek 
zapewnienia ochrony zasobów wodnych należy do inwestorów. W odpowiedzi na pytania 
dotyczące braku OOŚ w związku z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi lub 
urbanistycznymi minister stwierdził, że Ministerstwo Środowiska dokłada wszelkich starań, 
by zapewnić przestrzeganie prawa, oraz oświadczył, że wszystkie przedsięwzięcia 
przywołane przez delegację podlegały OOŚ. Gdy ministra zapytano o drogę z miejscowości
Paniciste w górach Riła, przyznał on, że popełniono błędy, ale oświadczył, że wszystkie 
trwające obecnie procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Spotkanie z Wasylem Wojnowem, wiceministrem pracy i polityki społecznej

W czwartek rano najbardziej owocnym spotkaniem było spotkanie z Wasylem Wojnowem, 
wiceministrem pracy i polityki społecznej. Minister powiedział, że w 2006 r. zmieniono 
ustawę o ochronie dzieci, by umożliwić wychowywanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Minister przyznał, że wychowywanie dzieci w środowisku rodzinnym odgrywa najważniejszą 
rolę i że ministerstwo zaniepokojone jest liczbą porzucanych dzieci, w tym dzieci 
o szczególnych potrzebach. W związku z tym ministerstwo podejmuje obecnie działania
w celu zwiększenia pomocy dla rodzin, by ułatwić im wychowywanie dzieci w domu. 
W odniesieniu do przypadków pedofilii w domach dziecka minister stwierdził, że takie 
przypadki – nagłaśniane przede wszystkim w mediach – traktowane są z należytą powagą. 
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Minister oświadczył, że podległe mu ministerstwo chce utrzymywać ścisły kontakt z Komisją 
Petycji, i uzgodniono, że w następnej debacie w komisji na temat przedmiotowej kwestii 
udział weźmie przedstawiciel ministerstwa.

Posłowie do PE wyrazili rozczarowanie w związku z niemożnością odwiedzenia którejś 
z cieszących się złą opinią instytucji. Zdaniem ministerstwa trudno było zorganizować wizytę
w ośrodku opieki nad dziećmi, ponieważ delegacja mogła przybyć jedynie wieczorem, 
a „Daga” była jednym z nielicznych ośrodków, w których delegacja mogła zostać przyjęta 
w godzinach wieczornych.

Delegacja skorzystała również z okazji, by poruszyć problemy księży należących do „synodu 
alternatywnego”, ich niemożności rezygnacji z pełnionych funkcji i zamrożenia wynagrodzeń. 
Minister przyjął do wiadomości uwagi delegacji.

Końcowe spotkanie ze składającymi petycje i konferencja prasowa w Biurze 
Informacyjnym PE

Przed końcowym spotkaniem delegacji ze składającymi petycje w ostatnim dniu wizyty 
posłowie do PE podzielili się swoimi wrażeniami z podróży po kraju i rozmów 
z przedstawicielami władz bułgarskich. Podsumowujące spotkanie otwarte było dla mediów 
i zostało bardzo szeroko opisane w prasie, zważywszy że członkowie delegacji w sposób 
dobitny wypowiedzieli się na temat kwestii ekologii i państwa prawa w Bułgarii. O dużym 
zainteresowaniu mediów przesądził także protest działaczy ekologicznych zorganizowany 
przed siedzibą Biura Informacyjnego PE, który celowo zbiegł się ze spotkaniem 
podsumowującym wizytę. Informacje przekazane w mediach były rzeczowe i uzupełnione 
materiałem zdjęciowym. We wszystkich gazetach opisano historię członka delegacji, Davida
Hammersteina, którego oszukał taksówkarz, podając mu mniej więcej 10-krotnie zawyżoną 
cenę, oraz fakt, że poseł pokazał rachunek ministrowi transportu, który powiedział, że nic nie 
może w tej sprawie uczynić. Historia ta znalazła swój wyraz w wielu tytułach, w tym 
w artykule na pierwszej stronie. Inne tytuły z gazet brzmiały: „Posłowie do PE wstrząśnięci 
problemami ekologicznymi w Bułgarii” i „Posłowie do PE kontrolują nielegalne budowy 
w Rile”. Jedna z gazet opublikowała także krótką odpowiedź w imieniu władz, cytując 
wiceministra środowiska, w odczuciu którego posłowie do PE z delegacji nie są obiektywni, 
gdyż otrzymali stronnicze i jednostronne informacje na temat problemów ekologicznych 
w Bułgarii.

Wnioski

Wizyta w Bułgarii pozwoliła delegacji lepiej zrozumieć sytuacje, o których mowa 
w petycjach. Pozwoliła jej również poznać stanowisko władz bułgarskich i określić podejścia 
do współpracy. Spotkania ze składającymi petycje w znacznej mierze zbliżyły także 
obywateli Bułgarii do Parlamentu Europejskiego, co stanowi jeden z głównych celów Komisji 
Petycji. Debaty na temat wszystkich petycji, których dotyczyła wizyta informacyjna, zostaną 
wznowione na nadchodzących posiedzeniach Komisji Petycji.

Zalecenia
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 Apeluje do Komisji, by w pełni uwzględniła i oceniła kwestie poruszone w niniejszym 
sprawozdaniu, w szczególności w odniesieniu do ewentualnego naruszenia prawa UE 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz podstawowych praw i zasad 
zawartych w traktacie UE.

 Wzywa bułgarski rząd do zapewnienia, by w kwestiach związanych z ochroną 
środowiska naturalnego postępowano w ścisłej zgodzie z dorobkiem wspólnotowym.

 Wzywa władze bułgarskie do opracowania zrównoważonych i bezpiecznych 
rozwiązań transportowo-komunikacyjnych z korzyścią dla miejscowej ludności, jej 
zdrowia i rozwoju gospodarczego.

 Wzywa bułgarski rząd do wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie katastrofy 
statku „Hera” na Morzu Czarnym zgodnie z Kodeksem postępowania 
dochodzeniowego w sprawie wypadków i incydentów morskich przyjętym przez 
IMO.

 Wzywa bułgarski rząd do zapewnienia, by wszystkie dzieci niepełnosprawne 
i osierocone w Bułgarii miały równe szanse na spełnione i godne życie.

 Wzywa bułgarski rząd do zapewnienia ochrony wolności wyznania i praw własności 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.
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