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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1335/2008 af Hristo Genev, bulgarsk statsborger, og 14 432 
medunderskrivere, om øget produktion i Chelopech-guldminen i Bulgarien ved 
hjælp af cyanidudludningsteknologi

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at den bulgarske regering i juli 2008 gav virksomheden "Dundee 
Precious Metals Inc." tilladelse til at udvide produktionen i Chelopech-guldminen ved hjælp 
af den nye cyanidudludningsteknologi, og at myndighederne i den forbindelse kun afholdt en 
meget begrænset høring af borgerne og udelukkende i områder i umiddelbar nærhed af minen, 
hvor beboerne er økonomisk afhængige af denne.  Andrageren understreger, at den bulgarske 
regerings tilladelse til anvendelsen af denne nye teknologi indebærer en krænkelse af Espoo-
konventionen om vurderingen af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, og at 
den utilstrækkelige høring af borgerne er i modstrid med bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, og han 
anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Kommissionen blev gjort opmærksom på Chelopech-guldmineprojektet i Bulgarien og i 
særdeleshed på brugen af cyanidudludningsteknologi, bl.a. igennem de skriftlige forespørgsler 
E-1838/08 og E-4188/08 stillet af Europa-Parlamentet. Kommissionen anmodede derfor de 
kompetente bulgarske myndigheder om at tilvejebringe information vedrørende den VVM-
procedure, der er blevet gennemført i forbindelse med Chelopech-guldmineprojektet. De 
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bulgarske myndigheder indgav deres svar til Kommissionen den 10. marts 2009.

Det er på baggrund af de tilvejebragte oplysninger noteret, at ansøgningen om byggetilladelse 
til dette projekt blev indgivet af bygherren til de kompetente nationale myndigheder i april 
2004. De kompetente myndigheder erklærede, at den foreslåede udvidelse af 
guldmineproduktionen krævede en forudgående vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 
Der blev således udført en vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med 
bulgarsk lov i henhold til VVM-direktivet1.

VVM-direktivet kræver, at offentligheden samt de myndigheder, som på grund af deres 
særlige ansvar på miljøområdet kan blive berørt af projektet, skal underrettes og høres som en 
del af VVM-processen.

De nærmere enkeltheder ved denne høring fastlægges i medlemsstaternes lovgivning.

De bulgarske myndigheder erklærer i deres svar til Kommissionen, at offentligheden blev hørt 
i VVM-procedurens tidligste fase. Der blev udarbejdet et ikke-teknisk resumé af den 
miljømæssige vurdering, og offentligheden blev underrettet ved opslag, tilsendelse af 
informationspakker og bekendtgørelser på Darik Radio (en landsdækkende radiostation). 
Ministeriet for miljø og vand udpegede kommunen Chelopech og landsbyen Chavdar som 
steder, der er berørt af projektet. De offentlige høringer blev derfor gennemført med 
deltagelse af bygherren den 14. og 15. december 2005 i landsbyerne Chavdar og Chelopech.   
Offentligheden udviste stor interesse for sagen og fremlagde skriftlige udtalelser, der gjorde 
opmærksom på fordelene og ulemperne ved projektet. Bygherren besvarede alle 
forelæggelserne skriftligt. De kompetente myndigheder erklærer, at alle disse udtalelser blev 
taget til efterretning under beslutningsprocessen. Der er yderligere blevet indgivet forskellige 
udtalelser til ministeriet for miljø og vand vedrørende Chelopech-guldmineprojektet. Blandt 
andet:

- en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i landsbyen Chavdar (dateret 19. januar 2006), der 
protesterede imod ansøgningen om en udvidelse af guldmineproduktionen;

- en udtalelse fra kommunalbestyrelsen i Zlatitza (dateret 20. januar 2006), der opfordrer 
det bulgarske miljøekspertråd til at foretage en tilbundsgående vurdering forud for 
godkendelse af projektet;

- et brev fra parlamentsmedlem Mladen Chervenyakov (dateret 20. januar 2006), der 
forelægger yderligere tilkendegivelser fra offentligheden og anmoder om, at de meninger, 
som borgerne har ytret i kommunerne Chelopech, Chavdar, Zlatitza og Pridop må tages 
til efterretning i beslutningsprocessen.

Miljøekspertrådet holdt derfor en række møder, hvorunder alle dokumenter og forespørgsler 
indgivet af offentligheden blev taget til efterretning.   Miljøekspertrådet vedtog på sit møde 
den 27. marts 2006 ved en flertalsafgørelse at anbefale, at ministeriet for miljø og vand skulle 
godkende Chelopech-guldmineprojektet og udsende en positiv VVM-afgørelse.

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 5.7.1985, ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT L 73 af 
14.3.1997, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EUT L 156 af 25.6.2003.
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De bulgarske myndigheder oplyste til Kommissionen, at projektet på grund af dets 
kontroversielle karakter og brugen af cyanidteknologi fortsat blev diskuteret efter det nævnte 
møde i miljøekspertrådet. De kompetente myndigheder gennemførte i mellemtiden i 
forbindelse med den foreslåede projektudvidelse den nødvendige vurdering af virkningerne på 
miljøet i henhold til artikel 6 i direktivet om levesteder (92/43/EØF)1.  Det fremgik af 
vurderingen, at det var usandsynligt, at projektet ville have nogen betydningsfuld effekt på 
Natura 2000-lokaliteter. Den forsinkede administrative procedure og manglen på en VVM-
afgørelse medførte en sag for den øverste forvaltningsdomstol. Domstolen afgjorde, at VVM-
proceduren skulle afsluttes. VVM-proceduren blev derfor tilendebragt, og ministeriet for 
miljø og vand udstedte en positiv VVM-afgørelse, nummer 8/2008.

De bulgarske myndigheder erklærer i forbindelse med den grænseoverskridende VVM-
procedure og konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne (Espoo-konventionen af 1991), at projektet efter vurdering af mulige negative 
virkninger af den planlagte aktivitet ikke vurderes at have nogen betydningsfulde negative 
virkninger på miljøet på tværs af landegrænserne. Det bør bemærkes, at i tilfælde hvor 
oprindelsesparten kommer til den konklusion, at konventionen ikke behøver træde i kraft men 
den berørte part derimod har en anden holdning, kan sidstnævnte indlede drøftelser med 
oprindelsesparten. Det kan i betragtning af de tilgængelige oplysninger ikke konstateres, at en 
potentielt berørt nabo har udtrykt bekymring i forbindelse med projektet.  Kommissionen 
bemærker desuden, at artikel 7 i VVM-direktivet er gældende for drøftelser over 
landegrænserne. Men eftersom byggetilladelsen for udvidelsen af minen blev givet før den 1. 
januar 2007, er bestemmelserne i VVM-direktivet i dette tilfælde ikke formelt gældende.

Det bør i dette lys bemærkes, at medlemsstatens ansvar for at sikre, at projekter, der på grund 
af deres art, dimensioner og placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en 
vurdering af denne indvirkning ifølge den gældende retspraksis (sag C81/96 
Haarlemmerliede) kun er gældende for projekter, hvis byggetilladelsesansøgning blev 
indgivet i den periode, hvor direktivet var bindende for medlemsstaten - hvilket i Bulgariens 
tilfælde vil sige fra den 1. januar 2007. Det fremgår på baggrund af de indhentede 
oplysninger, at projektet var påbegyndt og at hele proceduren var gennemført før 
tiltrædelsesdatoen. Der kan derfor ikke udpeges nogen overtrædelse af det ændrede VVM-
direktiv.

Det bør bemærkes, at EF-retten regulerer håndteringen af affald fra udvindingsindustrien i 
henhold til direktiv 2006/21/EF2. Dette direktiv kræver i artikel 13 stk. 6, især med hensyn til 
cyanid, at koncentrationen af cyanid dissocierbart med svag syre i dammen bringes ned til det 
lavest mulige niveau med den bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er også sat 
grænseværdier for den maksimalt tilladte koncentration.

Kommissionen kan ikke ud fra oplysningerne tilvejebragt af andrageren og de bulgarske 
myndigheder udpege nogen overtrædelse af de relevante acquis-bestemmelser, i særdeleshed 
det ændrede VVM-direktiv. Ansøgningen om byggetilladelse blev indgivet før datoen for 
Bulgariens tiltrædelse til EU. VVM-direktivet var derfor ikke gældende i Bulgarien på det 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15.3.2006 om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF – erklæring fra Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, EUT L 102 af 11.4.2006.
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tidspunkt.

Der gøres opmærksom på, at de ovennævnte argumenter udelukkende gælder for den VVM-
procedure, der gik i gang i 2004. Hvis nye ansøgninger om byggetilladelse til samme projekt 
eller dele af projektet skulle være registrerede efter Bulgariens tiltrædelse til EU, vil det 
ændrede VVM-direktiv og al relevant fællesskabslovning være gældende i sagsbehandlingen.


