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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1335/2008, Hristo Genev, Bulgarian kansalainen, ja 
14 432 allekirjoittanutta, syanidisuodatusmenetelmän avulla aikaansaadusta 
tuotannon kasvusta Chelopechin kultakaivoksessa Bulgariassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Bulgarian hallitus antoi heinäkuussa 2008 yritykselle 
nimeltä "Dundee Precious Metals Inc." luvan laajentaa tuotantoa Chelopechin 
kultakaivoksella uuden syanidisuodatusmenetelmän avulla. Viranomaiset kuulivat yleisöä 
vain varsin rajoitetusti ja yksinomaan kaivoksen välittömässä läheisyydessä, missä asukkaat 
ovat taloudellisesti riippuvaisia kaivoksesta. Vetoomuksen esittäjä painottaa, että Bulgarian 
hallituksen myöntämä lupa käyttää kyseistä uutta menetelmää rikkoo ympäristövaikutusten 
arviointia rajat ylittävissä tilanteissa koskevaa Espoon yleissopimusta ja että yleisön 
riittämätön kuuleminen on vastoin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/35/EY 
yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien 
laatimiseen. Näin ollen vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Muun muassa Euroopan parlamentin jäsenten esittämissä kirjallisissa kysymyksissä 
E-1838/08 ja E-4188/08 on kiinnitetty komission huomio Bulgariassa sijaitsevan Chelopechin 
kultakaivoshankkeeseen ja erityisesti syanidisuodatustekniikan käyttämiseen. Komissio pyysi 
siksi Bulgarian toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan tietoja Chelopechin 
kultakaivoshankkeessa tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista. Bulgarian viranomaiset 
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toimittivat vastauksensa komissiolle 10. maaliskuuta 2009.

Toimitetuista tiedoista huomataan, että rakennuttaja on toimittanut hankkeen 
rakennuslupahakemuksen toimivaltaisille kansallisille viranomaisille huhtikuussa 2004. 
Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat, että kultakaivoksen tuotannon ehdotetusta 
laajentamisesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettely suoritettiin 
siten YVA-direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavan Bulgarian lain nojalla1.

YVA-direktiivi edellyttää, että niille ympäristöasioista vastaaville viranomaisille, joita hanke 
todennäköisesti koskee, sekä yleisölle on tiedotettava ja niitä on kuultava osana 
YVA-menettelyä. Kuulemismenettelyn yksityiskohtaisia järjestelyjä säännellään kansallisella 
lainsäädännöllä.

Bulgarian viranomaiset ilmoittivat vastauksessaan komissiolle, että yleisön kuulemiset 
käynnistettiin YVA-menettelyn varhaisimmassa vaiheessa. Ympäristöselonteon yleistajuista 
yhteenvetoa oli valmisteltu, ja yleisölle tiedotettiin julisteiden, postilaatikkoihin toimitettujen 
tietopakettien sekä Darik Radiossa (maanlaajuinen kattavuus) esitettyjen ilmoitusten avulla. 
Ympäristö- ja vesiministeriö määritteli Chelopechin kunnan ja Chavdarin kylän vaikutuksen 
kohteena oleviksi asutuskeskuksiksi. Siksi yleiset kuulemiset pidettiin – rakennuttajan läsnä 
ollessa – 14. ja 15. joulukuuta 2005 Chavdarin ja Chelopechin kylissä. Yleisö osoitti 
huomattavaa kiinnostusta asiaan ja esitti kirjallisia kannanottoja, joissa näkyivät hankkeen 
hyvät ja huonot puolet. Rakennuttaja vastasi kirjallisesti kaikkiin kannanottoihin. 
Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat, että kaikki kyseiset kannanotot otettiin huomioon 
päätöksentekoprosessin aikana. Ympäristö- ja vesiministeriöön on lisäksi toimitettu erilaisia 
kannanottoja Chelopechin kultakaivoshankkeen osalta. Esimerkiksi:

– Chavdarin kylän kunnanvaltuuston kannanotto (päivätty 19. tammikuuta 2006), jossa 
vastustetaan hankkeen ehdotusta kultakaivoksen tuotannon laajentamisesta;

– Zlatitzan kunnanvaltuuston kannanotto (päivätty 20. tammikuuta 2006), jossa kehotetaan 
korkeinta ympäristöasioiden asiantuntijaneuvostoa harkitsemaan huolellisesti ennen kuin 
hankkeen jatkamiselle annetaan lupa;

– parlamentin jäsenen Mladen Chervenyakovin kirja (päivätty 20. tammikuuta 2006), jossa 
annetaan lisää yleistä palautetta ja pyydetään, että yleisön Chelopechin, Chavdarin, 
Zlatitzan ja Pridopin kunnissa esittämät mielipiteet otetaan huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

Korkein ympäristöasioiden asiantuntijaneuvosto järjesti siksi monia kokouksia, joissa kaikki 
yleisön toimittamat asiakirjat ja kyselyt otettiin huomioon. Korkeimman ympäristöasioiden 
asiantuntijaneuvoston kokouksessa 27. maaliskuuta 2006 päätettiin enemmistön äänin, että 
ympäristö- ja vesiministeriö hyväksyy Chelopechin kultakaivoksen kehittämisen ja tehtiin 
myönteinen YVA-päätös.

Hankkeen ristiriitaisuuden ja syaniditekniikan suunnitellun käytön takia Bulgarian 
viranomaiset kuitenkin tiedottivat komissiolle, että keskustelut hankkeesta jatkuivat edellä 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, jota on muutettu neuvoston direktiivillä 97/11/EY, 

EYVL L 73, 14.3.1997, jota on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/35/EY, EUVL 
L 156, 25.6.2003.
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mainitun korkeimman ympäristöasioiden asiantuntijaneuvoston kokouksen jälkeen. 
Toimivaltaiset viranomaiset tekivät sillä välin ehdotetusta hankkeen kehittämisestä tarvittavan 
ympäristöarvioinnin direktiivin 92/43/ETY eli luontotyyppidirektiivin 6 artiklan nojalla1. 
Arvioinnista kävi ilmi, että hankkeella ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta 
Natura 2000 -alueisiin. Myöhästyneen hallinnollisen menettelyn ja YVA-päätöksen 
puuttumisen takia asia vietiin kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin päätti, 
että YVA-menettely pitäisi saattaa loppuun. Sen tuloksena YVA-menettely saatettiin loppuun 
ja tehtiin myönteinen ympäristö- ja vesiministeriön YVA-päätös N:o 8/2008.

Rajatylittävän YVA-menettelyn ja valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arvioinnista tehdyn yleissopimuksen (vuoden 1991 Espoon yleissopimus) osalta Bulgarian 
viranomaiset ilmoittivat, että suunnitellun toiminnan mahdollisten haitallisten vaikutusten 
arvioinnin perusteella hankkeella ei todennäköisesti ole merkittävää haitallista rajatylittävää 
ympäristövaikutusta. Olisi pantava merkille, että kun aiheuttajaosapuoli katsoo, että 
yleissopimusta ei tarvitse soveltaa, ja kun kohdeosapuolilla on erilainen näkemys, viimeksi 
mainittu voi käynnistää keskustelut aiheuttajaosapuolen kanssa. Saatavilla olevien tietojen 
mukaan mikään mahdollisesti kohteena oleva naapuriosapuoli ei ole ilmaissut huolenaiheita. 
Rajaytlittävien kuulemisten osalta komissio lisäksi huomauttaa, että niihin voidaan soveltaa 
YVA-direktiivin 7 artiklaa. Koska kaivoksen laajentamista koskeva rakennuslupaa kuitenkin 
haettiin ennen 1. tammikuuta 2007, YVA-direktiivin säännöksiä ei virallisesti sovelleta tähän 
tapaukseen.

Tämän perusteella olisi pantava merkille, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (asia C-81/96 Haarlemmerliede) jäsenvaltion 
velvollisuus varmistaa, että ennen luvan myöntämistä arvioidaan niiden hankkeiden 
vaikutukset, joilla etenkin laatunsa, kokonsa ja sijaintinsa vuoksi todennäköisesti on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, koskee vain niitä hankkeita, joiden osalta lupahakemukset 
on toimitettu silloin, kun direktiivi on ollut sitova jäsenvaltiolle, esimerkiksi Bulgarian osalta 
1. tammikuuta 2007 alkaen. Tiedoista käy selvästi ilmi, että hanke aloitettiin ja koko 
menettely suoritettiin ennen liittymispäivämäärää. Siksi ei voida havaita, että 
YVA-direktiiviä, sellaisena kuin se on muutettuna, olisi rikottu.

Pitäisi panna merkille, että yhteisön lainsäädännöllä säännellään direktiivin 2006/21/EY 
nojalla kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa2. Erityisesti syanidin osalta direktiivin 13 artiklan 
6 kohdassa edellytetään, että heikkoon happoon liukenevaa syanidia kertyy altaaseen 
mahdollisimman vähän parhaita käytettävissä olevia tekniikoita käyttämällä. Lisäksi on 
laadittu erityiset enimmäispitoisuusarvot.

Komissio ei voinut vetoomuksen esittäjän ja Bulgarian viranomaisten toimittamien tietojen 
perusteella havaita asiaankuuluvien säännöstön säännösten, erityisesti YVA-direktiivin, 
sellaisena kuin se on muutettuna, rikkomista. Hankkeen rakennuslupahakemus on 
käynnistetty ennen Bulgarian liittymistä EU:hun. YVA-direktiiviä ei siksi sovellettu 
kyseisellä hetkellä Bulgariassa.

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, 

kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta - Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission julistus, EYVL L 102, 11.4.2006.
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On kiinnitettävä huomiota siihen, että edellä esitetyt väitteet koskevat ainoastaan vuonna 2004 
aloitettua YVA-menettelyä. Mikäli rakennusluvasta, samasta hankkeesta tai hankkeen osista 
on uusia pyyntöjä, jotka on rekisteröity Bulgarian EU:hun liittymisen jälkeen, sovelletaan 
YVA-direktiiviä, sellaisena kuin se on muutettuna, ja kaikkea asiaankuuluvaa yhteisön 
lainsäädäntöä.


