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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1335/2008, του κ. Hristo Genev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 14 432 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση της παραγωγής στο 
χρυσωρυχείο του Chelopech στη Βουλγαρία με τη μέθοδο της έκπλυσης με 
κυανιούχες ενώσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έδωσε τον Ιούλιο του 2008 άδεια στην 
εταιρεία «Dundee Precious Metals Inc.» να αυξήσει την παραγωγή στο χρυσωρυχείο 
Chelopech με τη νέα μέθοδο έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις και ότι οι αρμόδιες αρχές 
πραγματοποίησαν πολύ περιορισμένες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και αποκλειστικά στην 
περιοχή άμεσης γειτνίασης με το ορυχείο, όπου οι κάτοικοι εξαρτώνται οικονομικά από αυτό. 
Ο αναφέρων τονίζει ότι η άδεια που χορήγησε η βουλγαρική κυβέρνηση για χρήση αυτής της 
νέας τεχνολογίας συνιστά παραβίαση της Σύμβασης του Espoo για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, και ότι η ανεπαρκής διαβούλευση με 
τους πολίτες αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον, και ως εκ τούτου ζητεί 
την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Με τις γραπτές μεταξύ άλλων ερωτήσεις E-1838/08 και E-4188/08 που υπέβαλε το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεστήθη η προσοχή της Επιτροπής στο χρυσωρυχείο Chelopech
στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα στη χρήση της τεχνολογίας έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις.
Συνεπεία τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές να παράσχουν 
πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία ΕΠΕ (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που 
ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου για το χρυσωρυχείο Chelopech. Οι βουλγαρικές 
αρχές υπέβαλαν την απάντησή τους στην Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2009.

Βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών, επισημαίνεται ότι η αίτηση για την αδειοδότηση του 
σχεδίου υπεβλήθη από τον ανάδοχο στις αρμόδιες εθνικές αρχές τον Απρίλιο του 2004. Οι 
αρμόδιες αρχές δήλωσαν ότι απαιτείται ΕΠΕ για την προτεινόμενη επέκταση του 
χρυσωρυχείου με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του. Συνεπεία τούτου, η διαδικασία της 
ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία στην οπία μεταφέρθηκε η 
οδηγία ΕΠΕ1.

Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, οι αρχές τις οποίες ενδεχομένως αφορά το σχέδιο λόγω των 
ειδικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων τους, όπως επίσης και το κοινό, πρέπει να 
ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Οι 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διαδικασία διαβούλευσης διέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Οι βουλγαρικές αρχές δηλώνουν στην απάντησή τους προς την Επιτροπή ότι οι 
διαβουλεύσεις με το κοινό ξεκίνησαν από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ. 
Εκπονήθηκε μια μη τεχνικού χαρακτήρα σύνοψη της περιβαλλοντικής δήλωσης και το κοινό 
ενημερώθηκε με αφίσες, ενημερωτικές δέσμες που δέχτηκε στα γραμματοκιβώτια καθώς και 
με ανακοινώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό Darik (με εθνική κάλυψη). Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Υδάτων εντόπισε το Δήμο Chelopech και το χωριό Chavdar ως 
τοποθεσίες που θίγονται από το σχέδιο. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με 
τη συμμετοχή του αναδόχου στις δύο αυτές τοποθεσίες στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2005. το 
κοινό επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για το θέμα και υπέβαλε γραπτές δηλώσεις με τα υπέρ και 
τα κατά του σχεδίου. Ο ανάδοχος έδωσε γραπτή απάντηση σε όλες τις δηλώσεις. Οι αρμόδιες 
αρχές δηλώνουν ότι το σύνολο των  δηλώσεων αυτών ελήφθη υπόψη στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Υδάτων διάφορες δηλώσεις σε σχέση με το σχέδιο για το χρυσωρυχείο του Chelopech όπως 
επί παραδείγματι:

- Δήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Chavdar (με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 
2006)που αμφισβητεί την πρόταση σχεδίου για την αύξηση της παραγωγής του 
χρυσωρυχείου,

- Δήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου της Zlatitza (με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 
2006) δια της οποίας καλείται το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 
Περιβάλλοντος να προβεί σε μια σε βάθος εξέταση προτού δώσει άδεια για το 
αναπτυξιακό αυτό σχέδιο,

- Επιστολή του βουλευτή Mladen Chervenyakov (με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 
2006) που παρουσιάζει τις επιπλέον αντιδράσεις του κοινού και ζητεί να ληφθούν 
υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οι απόψεις των κατοίκων 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ, ΕΕ L 175 05.07/85, που τροποποιήθηκε από την οδηγία του Συμβουλίου
97/11/ΕΚ, ΕΕ L 73, 14.03.97, η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 2003/35/ΕΚ, ΕΕ L 156, 25.06.03
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των τοποθεσιών Chelopech, Chavdar, Zlatitza και Pridop.

Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος 
πραγματοποίησε μια σειρά συνεδριάσεων στο πλαίσιο των οποίων ελήφθησαν υπόψη όλα 
τα έγγραφα και ερωτήματα που υπέβαλε το κοινό. Η συνεδρίαση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος στις 27 Μαρτίου 2006 ολοκληρώθηκε με 
την πλειοψηφία του να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων την έγκριση 
της ανάπτυξης του χρυσωρυχείου και την έκδοση θετικής απόφασης σε σχέση με την 
ΕΠΕ.

Ωστόσο, λόγω του αντιφατικού χαρακτήρα του σχεδίου και της προβλεπόμενης χρήσης 
της τεχνολογίας με κυανιούχες ενώσεις, οι βουλγαρικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή 
ότι οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και μετά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος. Στο μεταξύ, οι αρμόδιες αρχές 
προέβησαν στην αναγκαία περιβαλλοντική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί βιοτόπων1 σε σχέση με το προτεινόμενο αναπτυξιακό σχέδιο. Η 
αξιολόγηση έδειξε ότι το σχέδιο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τοποθεσίες 
Natura 2000. Παρόλα αυτά, η χρονοβόρα διοικητική διαδικασία και η έλλειψη απόφασης 
ΕΠΕ είχαν ως συνέπεια προσφυγή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο 
αποφάσισε ότι η διαδικασία ΕΠΕ πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνεπεία τούτου, η διαδικασία 
ΕΠΕ ολοκληρώθηκε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων εξέδωσε τη θετική 
απόφαση ΕΠΕ 8/2008.

Όσον αφορά τη διασυνοριακή διαδικασία ΕΠΕ και το κατά πόσον εφαρμόζεται η 
Σύμβαση του Espoo του 1991 για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακά πλαίσια, οι βουλγαρικές αρχές δηλώνουν ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης 
των ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας, το σχέδιο 
δεν φαίνεται να έχει κάποιες σημαντικά δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Δέον να επισημανθεί ότι σε περιπτώσεις όπου το Μέρος 
Προέλευσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής της 
σύμβασης και το θιγόμενο μέρος έχει διαφορετική γνώμη, το τελευταίο μπορεί να αρχίσει 
συζητήσεις με το Μέρος Προέλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
δεν διατυπώθηκαν ανησυχίες από κάποιο πιθανώς θιγόμενο γειτονικό μέρος. Επιπλέον, 
όσον αφορά τις διαβουλεύσεις σε διασυνοριακό πλαίσιο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 7 της οδηγίας περί ΕΠΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι διατάξεις της 
οδηγίας ΕΠΕ δεν εφαρμόζονται τυπικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Υπό αυτό το πρίσμα, θα έπρεπε να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Υπόθεση C-81/96 Haarlemmerliede), το καθήκον του κράτους 
μέλους να εξασφαλίζει ότι σχέδια τα οποία ενδέχεται εκ φύσεως, μεγέθους και 
τοποθεσίας να έχουν σημαντικές επιπτώσεις πρέπει να υπόκεινται σε ΕΠΕ, αναφέρεται 
μόνο στα σχέδια εκείνα για τα οποία η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί στη χρονική 
περίοδο κατά την οποία η οδηγία ήταν δεσμευτική για το κράτος μέλος και στην 
περίπτωση της Βουλγαρίας από 1ης Ιανουαρίου 2007. Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι 
το σχέδιο και η όλη διαδικασία ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν πριν από την ημερομηνία 

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992



PE426.985v01-00 4/4 CM\785716EL.doc

EL

προσχώρησης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εντοπισθεί παραβίαση της τροποποιηθείσης 
οδηγίας ΕΠΕ.

Δέον να επισημανθεί ότι η νομοθεσία ΕΚ ρυθμίζει τη διαχείριση των αποβλήτων από τις 
εξορυκτικές βιομηχανίες με την οδηγία 2006/21/ΕΚ1. όσον αφορά ιδιαίτερα τις 
κυανιούχες ενώσεις, η οδηγία απαιτεί με το άρθρο 13(6) σε περίπτωση παρουσίας 
κυανίου σε λίμνη η συγκέντρωση του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου πρέπει να 
περιορίζεται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα με τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ). Επιπλέον, ορίζονται ειδικές οριακές τιμές μέγιστης 
συγκέντρωσης.

Από τις πληροφορίες εκ μέρους του αναφέροντος και των βουλγαρικών αρχών η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εντοπίσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων του 
κεκτημένου και ιδιαίτερα της τροποποιηθείσας οδηγίας ΕΠΕ. Η αίτηση για την 
αδειοδότηση του σχεδίου υπεβλήθη πριν από την ημερομηνία προσχώρησης στην ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, η οδηγία ΕΠΕ δεν εφαρμοζόταν τότε στη Βουλγαρία.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα παραπάνω επιχειρήματα αναφέρονται 
αποκλειστικά στη διαδικασία ΕΠΕ που κινήθηκε το 2004. Στην περίπτωση νέων 
αιτήσεων για αδειοδότηση μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ, για το ίδιο 
σχέδιο ή συνιστώσες αυτού, θα εφαρμόζεται η οδηγία ΕΠΕ όπως τροποποιήθηκε καθώς 
και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας ΕΚ.

                                               
1 Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιομηχανίες  που τροποποιεί την οδηγία 2004/35/ΕΚ – Δήλωση του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ L 102, 11.4.2006


