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

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

9.12.2008

ARBETSDOKUMENT
om studiebesöket i Bulgarien den 27–30 oktober 2008

Utskottet för framställningar

Delegationsledamöter: Marcin Libicki, Cathy Sinnott, 
David Hammerstein Mintz

På eget initiativ: Dushana Zdravkova



PE416.365v01-00 2/11 DT\755641SV.doc

SV

Syftet med besöket i Bulgarien

Sedan Bulgarien blev medlem i Europeiska unionen den 1 januari 2007 har bulgariska 
medborgare aktivt utnyttjat sin rätt att inge framställningar till Europaparlamentet. Utskottet 
för framställningar har hittills mottagit 88 framställningar från bulgariska medborgare, och 
27 framställningar har vidarebefordrats till Europeiska kommissionen för vidare utredning. 

Ett stort antal framställningar rör miljöskydd, men också problem som hänger samman med 
transportinfrastruktur och -säkerhet, grundläggande rättigheter och barnens välfärd har utgjort 
föremål för framställningar.

I detta sammanhang syftade besöket i Bulgarien till att få en bättre insikt i situationen i 
Bulgarien och i de problem som de bulgariska medborgarna beskriver i framställningarna, 
men också till att informera om det arbete som utskottet för framställningar uträttar och dess 
ansvarsområde. Besöket gav också deltagarna tillfälle att besöka bulgariska myndigheter och 
diskutera de frågor som tagits upp av framställarna.

Uppdraget

Delegationen leddes först av ordförande Marcin Libicki och senare av vice ordförande
Kathy Sinnott. Besöket inleddes med möten med framställare i Sofia. Det fortsatte med 
diskussioner med framställare och besök på plats i Rila, Chelopech och Gabrovo och 
avslutades i Sofia med möten med transportministeriet, miljöministeriet och socialministeriet.

Möten med framställare i Sofia

Den första diskussionen med framställare ägde rum måndagen den 27 i Sofia. Utöver de 
framställare vars framställningar fanns på dagordningen för besöket träffade delegationen 
också de framställare som hade ingett framställning 0453/2007 om påstådd försumlighet från 
Bulgariens sida i fråga om att fastställa orsakerna till förlusten av ett fartyg i Svarta havet 
och i fråga om räddningsoperationerna, och som hade rest från Varna till Sofia för detta 
möte. Framställarna, släktingar till de 14 saknade sjömännen ur besättningen på ”Hera”, ett 
motorfartyg som seglade under kambodjansk flagg och som sjönk i Svarta havet, några sjömil 
från Bosporen, i februari 2004, kritiserade de misslyckanden och inkonsekvenser som 
förekommit i de undersökningar som utförts av de bulgariska myndigheterna. De hänvisade 
också till att EU-institutionerna över ett och ett halvt år efter inlämnandet av framställningen 
fortfarande inte har tillkännagett att de är beredda att ingripa för att framhålla detta och 
fastställa vem som bär ansvaret och vad som skett med de saknade sjömännen. Den officiella 
version som gavs av de turkiska och bulgariska myndigheterna var att fartyget sjönk på grund 
av dåligt väder. Satellitbilder från datumet, tiden och positionen för olyckan visar dock tre 
ubåtar på marina uppdrag, två turkiska och en rysk. Under uppdraget torpederade och sänkte 
en av de turkiska ubåtarna ”Hera”. Besättningen på den ryska ubåten lämnade båten under 
akuta förhållanden. Två militärhelikoptrar räddade både den ryska och den bulgariska 
besättningen. Flera timmar efter olyckan sände en turkisk och en grekisk tv-kanal från den ö i 
Marmarasjön dit besättningarna hade förts. Efter det har man inte hört någonting från de 
14 besättningsmännen. Framställarna bad därför delegationen att följa upp framställningen 
aktivt och se till att de bulgariska myndigheterna efterlever reglerna för utredning av olyckor 
eller tillbud till sjöss fullt ut. Efter diskussionerna angav ordföranden att delegationen skulle 
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ta upp frågan med transportministern under det möte som planerats till torsdagen 
den 30 oktober.

Därefter träffade delegationen de framställare som hade ingett framställning 0795/2007, 
ingiven av Latchezar Popov, för den bulgariska ortodoxa kyrkans heliga synod, om påstådda 
kränkningar av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, särskilt de artiklar som rör religionsfrihet, rätt till egendom, rätt 
till rättvis rättegång och rätt till åtnjutande av sociala rättigheter, under ledning av ledaren 
för den s.k. alternativa synoden, Metropolitan Inokenty. De två grenarna inom den bulgariska 
ortodoxa kyrkan uppstod efter en splittring 1992, som leddes av dem som påstod att 
patriarken Maksim hade valts på ett icke vedertaget sätt till ledare för kyrkan 1971, eftersom 
han i verkligheten hade nominerats av de dåtida kommunistiska myndigheterna. Tjänstemän 
har under senare år gett sitt fasta stöd till patriarkatet (som också erkänns av den ortodoxa 
världen i övrigt) och förklarat att Bulgariens kontroversiella religionslag från 2002 särskilt 
syftat till att återförena den splittrade ortodoxa kyrkan. Efter att ha intensifierat den officiella 
fientliga inställningen till den ”alternativa synoden”, som motståndarna till patriarken Maksim 
benämndes, uteslöt myndigheterna alla anhängare till den alternativa synoden från kyrkorna i 
ett svep i juli 2004. Tjänstemännen förklarade därefter splittringen som avslutad, trots att det 
fortfarande finns många församlingar inom den alternativa synoden som kämpar för sin 
överlevnad utan medel. Den officiella fientliga inställningen har fortsatt, och framställarna 
åberopar artikel 10 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den 
motsvarande artikeln 9 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
Efter diskussionen angav ordföranden att delegationen skulle ta upp frågan med 
socialministern vid det möte som planerats till torsdagen den 30 oktober, att utskottet för 
framställningar skulle utöva påtryckningar på EU och de bulgariska myndigheterna för att 
finna en lösning och att diskussionen om frågan skulle återupptas vid ett senare sammanträde 
med utskottet för framställningar, i framställarnas närvaro.

Den huvudsakliga delen av diskussionen tillägnades framställningarna om Rila och 
Natura 2000, med 19 framställare1 närvarande. Framställarna gav en PowerPoint-presentation 
och betonade att Rila nationalpark har förklarats utgöra en del av nätverket för skyddade 
områden som utvecklats av Världsnaturfonden (WWF) och Molecaten, en nederländsk grupp 
för hållbar turism. Det är ett av de största skyddade områdena i Europa och omfattar 
vildmarksområden, något som är sällsynt på kontinenten. 

Florans och faunans mångfald är stor i Rilabergen – 17 växtarter är endemiska i området, 
medan 15 är hotade och 2 är utrotningshotade. Det finns ett flertal djurarter som lever kvar 
sedan istiden, däribland snösorken, en av 158 arter som skyddas genom Bernkonventionen om 
skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljöer. Samtidigt som 
byggandet av nya vägar och en skidlift och skogsavverkning äger rum på området för Rila 
nationalpark planeras andra stora åtgärder, inklusive fler vägar, hotell och lägenheter i det 
kringliggande området. Mycket av detta byggande ska ske inom vad som kallas för 
”buffertzonen Rila”, som har föreslagits att bli en del av ett skyddat område inom ramen för 
miljönätverket Natura 2000. Detta nätverk innebär bl.a. att all ny exploatering ska ses över i 
enlighet med de miljönormer som fastställts genom ett EU-initiativ. Den 29 november 2007 

                                               
1 Framställningarna 0196/2007, 0507/2007, 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1334/2008, 1335/2008, 1336/2008 och 1337/2008.
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strök det bulgariska miljö- och vattenministeriet området från den lista som man lade fram för 
Europeiska kommissionen och hävdade att man hade vetenskapliga bevis för denna 
uteslutning. Detta agerande har lett till att det bulgariska miljöministeriet granskas ingående 
av lokala och internationella miljöorganisationer.

Framställarna betonade att det inte har gjorts några konsekvensbedömningar och att 
byggherrarna har för vana att dela upp projekten i mindre enheter för att undvika 
miljökonsekvensbedömningar. De framhöll också att de nya skidorterna omfattar så kallat 
markbyte. De flesta av de framställare som var närvarande vid mötet skulle följa med 
delegationen under tisdagens besök på plats i Rila.

Vid ett informellt möte med vice ordförande Kathy Sinnott på tisdagsmorgonen överlämnade 
Maria Iotova, journalist vid Darik Radio och företrädare för de framställare som inlämnade 
framställning 0911/2008 om pedofilfall, händelser med barn, brott och våld mot barn och 
föräldralösa barn i Bulgarien under de två senaste åren, en förteckning över sådana fall som 
skett under de senaste tre åren (2005–2008). Med hjälp av deras rapport och de statistiska 
uppgifterna hoppas framställarna att EU:s institutioner ska genomföra en ingående utredning 
av de fall som rör våld mot barn i Bulgarien och bidra till att lösa problemet, som 
kännetecknas av bristen på adekvata domstolsprövningar.

Besök i Rila nationalpark

Tillsammans med framställarna besökte parlamentsledamöterna Borovets, Govedartsi, 
Iskrovete och Panichiste i Rila nationalpark. De skidortsprojekt som besöktes var Super 
Borovets (Iskrovete–Govedartsi–Maliovitsa) och Panichisteprojekten (Panichiste–Ezerata–
Kaboul). Invånare i de lokala samhällena slöt också upp med delegationen under besöket.

Dessa projekt är avsedda att vara en utvidgning av en befintlig skidort i Rilabergen, omkring 
70 km söder om Sofia. Skidorten Super Borovets ska omfatta 19 skidspår på sammanlagt 
42 km, liftar som kan bära 37 000 turister, 4 000 semesterbostäder och flera hotell på ett 
område på 100 000 kvadratmeter. Panichisteprojektet ska omfatta 15–20 skidliftar, och 
byggandet av dessa kommer att följas av servicebyggnader och garage i nationalparken. 
Projekten medför också anläggande av ett antal olagliga vägar. Till dessa hör vägen från byn 
Panichiste, som har byggts utan miljökonsekvensbedömning och som delegationen körde på. 
Vägen fungerar delvis som en gräns mot nationalparken, men på vissa sträckor är den dubbelt 
så bred som den var ursprungligen och går in på parkens territorium.

Byggandet av sådana faciliteter kommer att förändra det omgivande landskapet och 
ekosystemet på ett radikalt sätt, och hota den biologiska mångfalden i Rilabergen. Arbetet har 
nått buffertzonen Rila, och det är mycket troligt att det kommer att leda till förstörelse av 
landskapet och den naturliga miljön. Rilabergen hör till de regioner i Europa med störst 
biologisk mångfald. En stor del av bergskedjan skyddas av den nationella lagstiftningen och 
har möjlighet att tilldelas skyddsstatus inom ramen för europeiska Natura 2000.

Irina Matejeva, ansvarig för EU-frågor inom den bulgariska miljöskyddsorganisationen, en av 
de framställare som gjorde sällskap med delegationen, sade att ungefär 30 procent av 
Bulgariens territorium borde föreslås för Natura 2000, men att den slutgiltiga lista som 
regeringen tillhandahöll Europeiska kommissionen knappt utgjorde 10 procent av området, 
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och att endast 88 platser av de 114 som föreslagits totalt av specialisterna har förts upp på den 
slutgiltiga lista som överlämnats till kommissionen. Framställarna sade också att praktiskt 
taget hela Svarta havskusten, samt många bergsområden nära skidorter som befinner sig i 
fokus för investerares intressen, förbisågs på den lista över områden för Natura 2000 som 
lagts fram av den bulgariska regeringen, och att anledningen till att den bulgariska regeringen 
lämnade in listan senare än vad som först planerats var ”investerares intressen” för vissa av 
platserna, framför allt längs Svarta havskusten och nära skidorter, vilket går helt emot kraven 
i EU:s livsmiljödirektiv och den nationella lagstiftningen, där vetenskapliga argument anges 
som enda motiv vid utnämning av områden.

Framställarna sade också att myndigheterna har gett tydliga signaler om att de inte bryr sig 
om det och att de åtgärder de vidtar aldrig syftar till att faktiskt förebygga eller stoppa den här 
sortens utveckling. Det värsta om kan hända är att lokala tjänstemän som tillåter sådana 
byggen åläggs böter av miljöministeriet. När dessa böter väl har betalats fortsätter byggandet 
på samma sätt. Framställarna betonade också att området runt Rila nationalpark, som är 
föreslaget som område av gemenskapsintresse (buffertzonen Rila, kod BG0001188), är det 
enda livsmiljöområde på listan över 225 livsmiljöområden som förkastades från 
Natura 2000-listan. Detta visar vilka enorma påtryckningar som det bulgariska 
miljöministeriet utsätts för av investerare i skidortsprojekt runt Rila nationalpark.

Framställarna hänvisade också till att det används kemiska ämnen för att göra snön i 
skidspåren mer motståndskraftig, vilket i sig strider mot bestämmelserna i artikel 4 i 
fågeldirektivet. Det blev också uppenbart för delegationen att avloppssystem inte inbegrips i 
byggverksamheten.

Den nya utbyggnaden strider mot befintlig bulgarisk lagstiftning, men de bulgariska 
myndigheterna gör inget för att hantera problemet, och att Bulgariens premiärminister 
Sergej Stanisjev ledde invigningen av en av de olagligt byggda skidliftarna i september kan 
inte – vilket framställarna underströk – tolkas som annat än ett tecken på ett starkt stöd för 
utbyggnaden.

Framställarna uttryckte sin tillfredsställelse över kommissionens varning till Bulgarien om att 
man inte utsett adekvata särskilda skyddsområden för flyttfåglar och utsatta vilda fågelarter, 
vilket är oförenligt med EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar1, men 
parlamentsledamöterna uppmärksammade framställarna på att överträdelseförfarandet i fråga 
är ett så kallat övergripande överträdelseförfarande, vilket inte nödvändigtvis innebär en 
lösning i det specifika fallet. Därför uppmanade ledamöterna framställarna att fördöma varje 
brott mot EU-lagstiftningen separat för att få till stånd överträdelseförfaranden som rör 
konkreta fall av felaktigt tillämpande av EU-rätt av de bulgariska myndigheterna. Detta skulle 
leda till parallellt löpande överträdelseförfaranden och därmed större möjlighet till ett korrekt 
genomförande av den gällande lagstiftningen. På vägen tillbaka till Sofia gjorde delegationen 
ett kort uppehåll vid Djermanfloden2. Flodområdet har i mer än 50 år varit utsatt för 
förödande skador i samband med framtagande av byggmaterial som används till 
byggverksamhet i området.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.
2 Det ämne som tas upp i framställning 0196/2007.
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Besök på ”Daga”, ett hem för barn med psykiska och fysiska funktionshinder

Vid återkomsten till Sofia besökte delegationen ”Daga”, ett hem för barn med psykiska och 
fysiska funktionshinder, som inhyser 75 barn mellan 3 och 18 år. Hemmet tillhör en grupp 
barnavårdsinstitutioner som har utvecklats på ett positivt sätt under de senaste åren och har 
tillräckligt med personal och utrustning. 20 speciallärare och medicinsk och paramedicinsk 
personal tar hand om barnen, av vilka ett flertal bara är där dagtid.

Barnen välkomnade delegationen på traditionellt bulgariskt sätt med bröd och honung. På 
detta sätt visar värden att gästerna är önskade och att man vill bjuda in dem till en måltid. 
Därefter sjöng några av barnen och uppförde en typisk bulgarisk folkdans. Ledamöterna fick 
också välkomstkort som barnen hade gjort själva.

Direktören för hemmet, Rositsa Stojanova, berättade för delegationen att hemmet skulle 
flyttas till nya fastigheter inom kort, och visade delegationen planerna för de nya, moderna 
och välutrustade byggnaderna som ligger i en park på 0,4 hektar, där barnen kommer att bo 
två och två i stället för i sovsalar som de gör nu. Under diskussionen informerade direktören 
också delegationen om att det inte är alla barn som undervisas i hemmet, utan att vissa av dem 
undervisas i specialskolor. Några av barnen kommer, när de fyller 18, att följa en 
yrkesutbildning vid en specialinstitution. Rositsa Stojanova betonade att det främsta målet är 
att återanpassa barnen till deras familjer, och att 22 barn hade återvänt till sina familjer under 
det senaste året. Hon sade också att den bulgariska politiken för skydd av barn har förändrats 
under de senaste åren, och att den huvudsakligen är riktad mot att utbilda personal och mot ett 
samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer som är aktiva på 
området för skydd av barnets rättigheter och social integrering.

Informellt besök i Chelopech

Europaparlamentet hade nyligen tagit emot en framställning om Chelopechguldgruvan1 och 
en framställning om arsenikförorening av dricksvatten som en följd av gruvverksamheten2, 
och eftersom Chelopech ligger på vägen från Sofia till Gabrovo hade man kommit överens 
om att ge framställarna och lokalbefolkningen möjlighet att visa platsen för delegationen och 
att kort framföra sina argument på ett informellt sätt. Diskussionen om dessa framställningar 
kommer att äga rum vid ett senare sammanträde för utskottet för framställningar, under 
medverkande av de berörda parterna.

Framställarna förklarade att den bulgariska regeringen i juli 2008 beviljade ägarna till 
guldgruvan rätt att öka produktionen med hjälp av cyanidlakning. Offentligt samråd har bara 
genomförts med befolkningen i de närliggande byarna Chelopech och Chavdar, där många av 
invånarna arbetar i guldgruvan och följaktligen är beroende av dess chefer. Situationen har 
orsakat panik hos befolkningen utmed floderna Topolnitsa och Maritsa, eftersom människorna 
där inte är säkra på om regeringen kommer att skydda deras hälsa mot cyanidläckage.

Man får inte glömma bort att gruvprojektet i Chelopech är uppdelat i två delar. I fas 1 
fokuserar man på miljöförbättringar och i fas 2 på ett utökande av metallproduktionen genom 

                                               
1 Framställning 1335/2008.
2 Framställning 1334/2008.
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införande av cyanidlakningsteknik. År 2004 godkände Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling ett lån på 10 miljoner US-dollar för fas 1. Fas 2 har varit föremål för prövning 
sedan 2005, och det har inte gjorts några framsteg till följd av att projektet blockerades av det 
bulgariska miljö- och vattenministeriet i mars 2006 på stadiet för miljökonsekvensbedömning 
(MKB).

MKB-förfarandet för fas 2 av projektet blockerades efter protester från miljöaktivister mot 
införandet av cyanidlakning och motprotester från gruvarbetare. Det ”tysta avslaget” från 
ministern för miljö och vatten berättigade inte till att hindra projektet utifrån miljömässiga 
eller rättsliga skäl. Den låga koncessionsavgiften sades dock vara anledningen till 
förkastandet av planerna att öka produktionen av ädelmetaller i gruvan. Efter två års 
förhandlingar tillkännagav den bulgariska premiärministerns kansli i mars 2008 att den 
bulgariska staten har lyckats återfå en andel på 25 procent i gruvan, samt få till stånd en högre 
koncessionsavgift. Det har inte nämnts något om de miljöaspekter som hör samman med 
riskerna vid tillämpning av cyanidlakning eller om resultatet av MKB-förfarandet 2005–2006. 
MKB-förfarandet 2005–2006 måste genomföras inom ramen för den bulgariska 
lagstiftningen. Men sedan dess, fr.o.m. januari 2007, har Bulgarien blivit medlem av 
Europeiska unionen. Vidare står det i sammanfattningsdokumentet om Chelopech-projektet 
att fas 2 kommer att kräva en fullständig MKB inom ramen för bulgariska och europeiska 
rättsliga krav.

I diskussionen om MKB och dess nackdelar uppmärksammade framställarna 
parlamentsledamöterna på att ingen informationskampanj och inget offentligt samråd hade ägt 
rum med samhällen nedströms från gruvan, och att över 2 miljoner människor bor nedströms 
längs floden Maritsa, den största floden på landets territorium, som rinner in i grannlandet 
Grekland. Det har inte förekommit något samråd i enlighet med Esbokonventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang med samhällen i 
Grekland, trots det intresse som har tillkännagivits av icke-statliga organisationer och lokala 
samhällen, och när det gäller olycksinsatser inom ramen för verksamheten och transporter av 
giftiga ämnen har det inte lagts fram några planer för offentlig granskning som en del av 
MKB-samråden.

Efter introduktionen körde framställarna delegationen (i terrängfordon) till en avfallsdamm 
för gruvavfall i närheten. Ledamöterna chockerades av omfattningen av avfallsförvaringen 
och dess omedelbara hot mot folkhälsa, vatten, mark och jordbruksproduktion, och 
klimatförhållandena i regionen, dvs. rikligt med nederbörd och regelbundna översvämningar, 
skulle kunna göra situationen ännu mer dramatisk. Framställarna underströk att man redan vid 
ett flertal tillfällen hade uppmätt en ökad arsenikhalt som orsakats av gruvornas 
produktionsverksamhet i källor som används till dricksvattenförsörjning i staden Poibrene. 
Eftersom lungsjukdomar och cancer som orsakats av miljöföroreningar är allmänt utbredda i 
regionen, inte minst bland barn, måste denna fråga prioriteras. 

Vd:n för Chelopech Mining informerade delegationen i en skrivelse av den 3 november att 
den avfallsdamm som delegationen besökte inte ägs av Chelopech Mining, och att en del av 
den information som lagts fram för delegationen till synes varit missvisande.



PE416.365v01-00 8/11 DT\755641SV.doc

SV

Besök i Gabrovo

Från Chelopech fortsatte delegationen till Gabrovo på vägen genom Balkanbergen via 
Sjipkapasset, där ett av de största slagen i det rysk-turkiska kriget (1877–1878) ägde rum. 
Staden Gabrovo ligger vid den norra foten av Balkanbergen, inte långt från den alleuropeiska 
transportkorridoren IX. Efter att man började bygga om vägarna i Haynboaz-passet 2002 har 
den tunga trafiken i nord-sydlig riktning dirigerats om till att passera genom Gabrovo. 
Transportmyndigheterna har vid upprepade tillfällen försäkrat invånarna om att vägarbetena 
ska ha avslutats i mitten av 2008, men enligt de senaste uppgifterna kommer arbetet att 
fortsätta till 2015, viket innebär ytterligare 7 år av underminerande av den ekologiska 
balansen i livsmiljön och av de lokala invånarnas fysiska och mentala hälsa, och inte minst 
deras säkerhet, som hotas av att trafikolyckor äger rum dagligen.

Under lunchen, som intogs i stadens centrum tillsammans med framställarna, fick 
delegationen tillfälle att få ett förstahandsintryck av det ständiga förbipasserandet av tunga 
lastbilar några meter från restaurangens fönster. På grund av bristen på rastplatser längs den 
nord-sydliga genomfartsleden brukar lastbilschaufförer rasta i Gabrovo, och på så sätt bidra 
ytterligare till den redan befintliga outhärdliga trafikkoncentrationen.

Vid nästa möte med de berörda invånarna, som ägde rum i stadens kulturcentrum, påpekade 
de att boende längs genomfartslederna tvingas leva mitt i de giftiga utsläppen, och att 
bullernivåerna i hög grad överstiger de tillåtna normerna, och eftersom trafiken inte upphör 
nattetid hindras invånarna från att sova och slappna av. År 2007 upprättade de en 
initiativkommitté som vände sig till transportministern, ministern för regional utveckling och 
offentliga arbeten, vd:n för fonden för väginfrastruktur och den bulgariska ombudsmannen 
och krävde att genomfartstrafiken skulle upphöra nattetid och på helger, samt effektiva 
säkerhetsvillkor och ett förbud mot stopp och parkering av långtradare längs genomfartsleden. 
Eftersom deras krav inte följdes upp eller ens besvarades ingav de därefter, som en sista 
utväg, en framställning till Europaparlamentet. På frågor från delegationen om eventuella 
anslag från strukturfonderna till alternativa dämpande väginfrastrukturåtgärder genom 
Sjipkapasset angav framställarna att sådana åtgärder inte förekom inom ramen för anslag till 
Bulgarien för perioden 2007–2013, eftersom saken inte var en nationell prioritering. 
Parlamentsledamöterna underströk att ett av de huvudsakliga syftena med utskottet för 
framställningar är medling, och att frågan skulle tas upp med den bulgariska 
transportministern och miljöministern vid de möten som skulle äga rum på torsdagen. Ärendet 
skulle också tas upp med kommissionens generaldirektorat för energi och transport i syfte att 
främja ett utbyte av erfarenheter och en spridning av bästa metoder, samt med 
transportutskottet i Europaparlamentet.

På delegationens initiativ fortsatte mötet mitt på genomfartsleden framför kulturcentrum, 
vilket innebar ett avbrott i trafiken på omkring 10 minuter.

Tillsammans med Gabrovos borgmästare, Tomislav Donchev, genomförde delegationen 
därefter ett kort besök på ett daghem för funktionshindrade barn som bor med sina familjer. 
Daghemmet upprättades 2006, och hit kommer barn från staden Gabrovo och dess 
omgivningar. I nuläget tar 8 anställda hand om 16 barn. Barn som bor utanför Gabrovo kan 
utnyttja ett särskilt transportprogram.
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Besök i en provisorisk ortodox kyrka

Vid återkomsten till Sofia besökte vice ordförande Kathy Sinnott tillsammans med 
framställaren en provisorisk ortodox kyrka (i ett tält) på Alexander Batenberg-torget. Många 
av de präster på vars vägnar framställningen ingivits hade rest till Sofia i hopp om att få träffa 
delegationen. Efter kvällens gudstjänst redogjorde de för sin dramatiska personliga situation, 
dvs. förlust av arbete, konfiskering av egendom och förlust av arbetslöshetsersättning och 
hälso- och sjukvård. En av prästerna förklarade med tårar i ögonen att hans son hade försökt 
begå självmord efter att ha uteslutits från prästseminariet på grund av att hans far tillhör den 
alternativa synoden. Mötet avslutades med en välsignelse och en rundvisning på en 
fotoutställning utomhus, bredvid den provisoriska kyrkan. Kathy Sinnott förklarade att frågan 
skulle tas upp vid sammanträdet på socialministeriet.

Möte med Petar Mutafchiev, den bulgariska transportministern

Det första av torsdagens möten var mötet på det bulgariska transportministeriet med 
transportministern, Petar Mutafchiev. Efter en introduktion av ministern om den allmänna 
situationen i fråga om väginfrastruktur och de alleuropeiska transportkorridorer som går 
genom Bulgarien framförde delegationen de ärenden som lagts fram av framställarna som 
faller inom transportministeriets behörighet. När det gäller problemet i Gabrovo sade 
ministern att han var medveten om det, men att ansvaret för situationen låg hos de lokala 
myndigheterna. Ministern underströk också att situationen kommer att förbättras när arbetet i 
Haynboaz-passet avslutats. Han angav också att en ringväg runt Gabrovo var ett av de mål 
som fastställts av ministeriet. På frågan om varför det inte skickats något svar från ministeriet 
på breven från initiativkommittén sade ministern att sådana hade skickats. Vad gäller 
rastplatser skulle en överläggning äga rum inom kort.

Efter en diskussion om intermodal godstransport på väg/järnväg, förorening i Sofia, alltför 
dyra taxiresor från flygplatsen i Sofia till centrum och de olagliga vägbyggena i Rila 
fokuserades diskussionen på ”Hera”-katastrofen i Svarta havet. Ministern påpekade att 
fartyget inte hade seglat under bulgarisk flagg, att olyckan inte ägt rum på bulgariskt farvatten 
utan på turkiskt farvatten, och att utredningen därför hade genomförts av turkiska 
myndigheter i enlighet med bestämmelserna i den internationella sjörätten. Den bulgariska 
transportministern hade trots detta haft tät kontakt med sin turkiska motpart under hela 
utredningen, och framfört resultatet till offrens familjer. Ministern sade avslutningsvis att 
ärendet faller inom de rättsliga myndigheternas behörighetsområde, som ministeriet stöder 
aktivt för att sanningen ska komma fram.

Möte med vice miljöminister Cavdar Georgiev

Parlamentsledamöterna sade till ministern att det man såg som det huvudsakliga problemet, 
utifrån de uppgifter som framställarna tillhandahållit under besöken på plats, var bristen på 
offentlig information och offentliga samråd, risken för förorening av vattnet till följd av 
Chelopechguldgruvan, ”markbyte”, avsaknaden av miljökonsekvensbedömningar och att 
Bulgarien inte genomfört nätverket Natura 2000.

Ministern tillbakavisade uppgifterna om att två miljoner invånare skulle riskera att få 
förorenat vatten till följd av gruvverksamheten i Chelopec, och han sade att det är upp till 
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investerarna att se till att vattenresurserna skyddas. Som svar på frågorna om avsaknaden av 
miljökonsekvensbedömningar i samband med infrastruktur- och urbaniseringsprojekt sade 
ministern att miljöministeriet gör sitt yttersta för att se till att lagstiftningen följs, och han 
framhöll att alla projekt som delegationen hänvisade till hade genomgått en MKB. När han 
tillfrågades särskilt om vägen från byn Panichiste i Rila erkände han att förhållandena runt 
den var en svaghet, men sade att alla nu pågående förfaranden skedde i enlighet med gällande 
förordningar.

Möte med vice arbetsmarknads- och socialminister Vasil Vojnov

Det mest givande mötet under torsdagsförmiddagen var mötet med vice arbetsmarknads- och 
socialminister Vasil Vojnov. Ministern sade att lagen om skydd av barnets rättigheter hade 
ändrats 2006 för att det skulle bli möjligt att låta barn växa upp i fosterhem. Ministern höll 
med om att det viktigaste är att låta barn växa upp i en familj, och medgav att ministeriet var 
bekymrat över antalet övergivna barn, bland dessa barn med särskilda behov. Ministeriet höll 
därför just nu på att vidta åtgärder för att utöka stödet till familjer för att göra det lättare för 
dem att behålla sina barn hemma. Vad gäller pedofilifall på barnhem sade ministern att sådana 
fall – som allmänheten huvudsakligen har fått kännedom om genom medier – tas på mycket 
stort allvar. Ministern framhöll att hans ministerium vill fortsätta ett nära samarbete med 
utskottet för framställningar, och man kom överens om att en företrädare för ministeriet skulle 
delta i nästa diskussion i utskottet om den aktuella frågan.

Parlamentsledamöterna uttryckte sin besvikelse över att man inte hade kunnat besöka en av de 
illa beryktade institutionerna i fråga. Enligt ministeriet hade det varit svårt att organisera ett 
besök på ett vårdhem för barn, eftersom delegationen bara kunde genomföra besöket på 
kvällen, och ”Daga” hade varit det enda av dessa få hem som hade kunnat ta emot ett besök så 
sent.

Delegationen tog också tillfället i akt att hänvisa till problemen med präster som tillhör den 
alternativa synoden, till bristen på möjlighet för dem att utöva sin funktion och till 
lönestoppet. Ministern noterade delegationens anmärkningar.

Avslutande möte med framställarna och presskonferens på Europaparlamentets 
informationskontor

Före delegationens avslutande möte med framställarna den sista besöksdagen delade 
parlamentsledamöterna med sig av sina intryck från vad de hade sett i landet och från sina 
diskussioner med bulgariska tjänstemän. Detta sammanfattande sammanträde var öppet för 
medier och fick mycket stort utrymme i pressen på grund av att medlemmar i delegationen 
uttryckte starka åsikter om miljöfrågor och frågor som rör rättsstatsprincipen i Bulgarien. 
Medieintresset växte också till följd av en protestdemonstration som organiserades av 
miljöaktivister utanför den byggnad där parlamentets informationskontor ligger och som hade 
planerats så att det skulle sammanfalla med det avslutande mötet. Mediereportagen var 
sakliga och innehöll bilder. Alla dagstidningar rapporterade om hur en taxichaufför hade lurat 
delegationsledamoten David Hammerstein att betala ett belopp på ungefär 10 gånger den 
normala avgiften, och att han sedan hade visat kvittot för transportministern som hade sagt att 
han inte kunde göra något åt detta problem. Man fokuserade på denna nyhet i många av 
rubrikerna, inklusive en förstasidesartikel. Andra tidningsrubriker var ”Parlamentsledamöter 
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chockerade av miljöproblemen i Bulgarien” och ”Parlamentsledamöter inspekterar olagliga 
byggen i Rila”. I en tidning publicerades också ett kort svar på myndigheternas vägnar, som 
var ett citat av vice miljöministern, som ansåg att parlamentsledamöterna i delegationen inte 
var objektiva, eftersom de hade fått vinklad, ensidig information om miljöproblemen i 
Bulgarien. 

Slutsatser

Besöket i Bulgarien bidrog till att delegationen fick en bättre insikt i de situationer som tas 
upp i framställningarna. Det gjorde det också möjligt för delegationen att få höra de 
bulgariska myndigheternas åsikter och att identifiera samarbetsstrategier. Mötena med 
framställarna förde också de bulgariska medborgarna mycket närmare Europaparlamentet, 
vilket är ett av de huvudsakliga målen för utskottet för framställningar. Diskussionerna om 
alla de framställningar som studiebesöket rörde kommer att återupptas under kommande 
sammanträden med utskottet för framställningar.

Rekommendationer

 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta full hänsyn till och bedöma de 
frågor som har tagits upp i denna rapport, i synnerhet den eventuella överträdelsen av 
EU:s miljölagstiftning och av de grundläggande rättigheter och principer som ingår i 
EU-fördraget.

 Europaparlamentet uppmanar den bulgariska regeringen att se till att gemenskapens 
regelverk verkligen följs fullt ut när det gäller miljöfrågor.

 Europaparlamentet uppmanar de bulgariska myndigheterna att söka efter hållbara och 
säkra transportalternativ till förmån för den lokala befolkningen och deras hälsa och 
ekonomiska utveckling.

 Europaparlamentet uppmanar den bulgariska regeringen att inleda en oberoende 
olycksutredning av ”Hera”-katastrofen i Svarta havet i enlighet med IMO-koden för 
utredning av sjöolyckor.

 Europaparlamentet uppmanar den bulgariska regeringen att se till att alla 
funktionshindrade och föräldralösa barn i Bulgarien får lika möjligheter till ett 
meningsfullt och värdigt liv.

 Europaparlamentet uppmanar den bulgariska regeringen att säkra skyddet av 
religionsfrihet och rätten till egendom i enlighet med Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.
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