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Tárgy: Hristo Genev, bolgár állampolgár által benyújtott 1335/2008. számú, 
14432 aláírást tartalmazó petíció a cselopecsi aranybányában 
ciánmosással történő megnövelt érckitermelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a bolgár kormány 2008 júliusában a „Dundee 
Precious Metals Inc.” vállalatnak engedélyt adott a Cselopecsnél található aranybánya 
termelésének bővítésére az új ciánmosásos technológiával, és rámutat arra is, hogy a 
hatóságok ezzel kapcsolatosan csak kevés állampolgár véleményét kérték ki, ráadásul 
kizárólag olyanokét, akik a bánya közvetlen közelében laknak, vagyis anyagilag függnek tőle.  
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a bolgár kormány engedélye az új technológia 
alkalmazására megsérti az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
espoo-i egyezményt, és az állampolgárok véleményének nem kielégítő meghallgatása 
ellenkezik a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK parlamenti és tanácsi irányelvvel, ezért az 
Európai Parlament beavatkozását kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A Bizottság figyelmét többek között az Európai Parlament által előterjesztett, E-1838/08. és 
E-4188/08. sz. írásbeli választ igénylő kérdés útján hívták fel a cselopecsi aranybányával 
kapcsolatos, Bulgáriában megvalósuló projektre, és különösen a ciánmosásos technológia 
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alkalmazására.  A Bizottság ennek következtében felkérte az illetékes bolgár hatóságokat, 
hogy nyújtsanak tájékoztatást a cselopecsi aranybányával kapcsolatos projektre vonatkozóan 
elvégzett KHV-eljárásról. A bolgár hatóságok 2009. március 10-én nyújtották be válaszukat a 
Bizottsághoz. 

A rendelkezésre bocsátott információk alapján megállapítható, hogy a projektre vonatkozó 
engedély iránti kérelmet a fejlesztő 2004 áprilisában nyújtotta be az illetékes nemzeti 
hatóságokhoz.  Az illetékes hatóságok az aranybányában zajló termelés javasolt bővítésére 
vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat (KHV) szükségességét állapították meg.  
Következésképpen KHV-eljárást végeztek a KHV-irányelvet1 átültető bolgár jogszabálynak 
megfelelően.  

A KHV-irányelv előírja, hogy az egyedi környezetvédelmi feladataik okán a projekt által 
valószínűleg érintett hatóságokat, valamint a nyilvánosságot a KHV-folyamat részeként 
tájékoztatni kell, és velük konzultációt kell folytatni.  A konzultációs eljárásra vonatkozó 
részletes rendelkezéseket a nemzeti jogszabályok szabályozzák.

A Bizottságnak küldött válaszukban a bolgár hatóságok kijelentették, hogy a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt a KHV-eljárás legkorábbi szakaszában elindították.  Elkészítették a 
környezetvédelmi nyilatkozat nem szakmai jellegű összefoglalóját, a nyilvánosságot pedig 
plakátok, a postaládájukba juttatott tájékoztató csomagok, valamint a Darik Rádióban 
(országos rádióadó) közzétett hirdetmények útján tájékoztatták. A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Cselopecs települést és Csavdar falut a projekt által érintett 
településekként azonosította.  Következésképpen 2005. december 14-én és 15-én a nyilvános 
konzultációra – a fejlesztő részvételével – Csavdar és Cselopecs falvakban került sor.  A 
lakosság komoly érdeklődést mutatott a kérdés iránt, és írásos nyilatkozatokat nyújtott be, 
amelyek a projekt mellett és ellen szóló érveket tartalmazták. A fejlesztő valamennyi 
nyilatkozatra írásban válaszolt. Az illetékes hatóságok kijelentették, hogy valamennyi 
nyilatkozatot figyelembe vették a döntéshozatali eljárás során. Ezenfelül a cselopecsi 
aranybányával kapcsolatos projektet illetően különböző nyilatkozatokat nyújtottak be a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. Például:

- Csavdar falu önkormányzatának nyilatkozata (kelt: 2006. január 19-én) – tiltakozás az 
aranybányában zajló kitermelés bővítésére irányuló projektjavaslat ellen; 
- Zlatitza önkormányzatának nyilatkozata (kelt: 2006. január 20-án) – felhívás a legfelső 
környezetvédelmi szakértői tanács számára, hogy folytasson alapos mérlegelést, mielőtt a 
projektfejlesztést engedélyezné; 
- Mladen Cservenyakov parlamenti képviselő levele (kelt: 2006. január 20-án), amely 
további lakossági visszajelzéseket ismertet, és azt kéri, hogy a Cselopecs, Csavdar, Zlatitza és 
Pridop települések lakossága által kifejezett véleményeket vegyék figyelembe a 
döntéshozatali eljárás során.

Ezért a legfelső környezetvédelmi szakértői tanács egy sor találkozót szervezett, amelyeken a 
lakosság által benyújtott valamennyi dokumentumot és kérést megvizsgálták.  A legfelső 
                                               
1 A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), valamint a 2003/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
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környezetvédelmi szakértői tanács 2006. március 27-i ülése többséggel arra a következtetése 
jutott, hogy a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek javasolja a cselopecsi aranybánya-
fejlesztés engedélyezését és kedvező KHV-határozat kiadását.

A projekt ellentmondásos jellege és a ciántechnológia tervezett alkalmazása miatt azonban a 
bolgár hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a projekttel kapcsolatos egyeztetések 
a legfelső környezetvédelmi szakértői tanács fent említett ülését követően is folytatódtak.  
Eközben az illetékes hatóságok a 92/43/EGK irányelv, azaz az élőhelyvédelmi irányelv1 6. 
cikkének megfelelően elvégezték a szükséges környezetvédelmi vizsgálatot. A vizsgálat azt 
mutatta, hogy a projekt valószínűleg nem gyakorol semmilyen jelentős hatást a Natura 2000 
területekre. Mindazonáltal a megkésett közigazgatási eljárás és a KHV-határozat hiánya a 
legfelső közigazgatási bíróságnál indított eljáráshoz vezetett. A bíróság úgy határozott, hogy a 
KHV-eljárást véglegesíteni kell. Ennek eredményeként a KHV-eljárást véglegesítették, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pedig kiadta a 8/2008. számú, kedvező KHV-
határozatot.

Ami a határokon átnyúló KHV-eljárást és az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló egyezmény (az 1991. évi espoo-i egyezmény) alkalmazhatóságát illeti, a 
bolgár hatóságok kijelentik, hogy a tervezett tevékenység potenciálisan káros hatásait feltáró 
ellenőrzés elvégzését követően nem valószínű, hogy a projekt bármilyen jelentős, határokon 
átterjedő káros környezeti hatással járna. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a kibocsátó fél 
arra a következtetésre jut, hogy az egyezmény nem alkalmazandó, és a hatásviselő fél más 
véleményen van, ez utóbbi egyeztetéseket kezdeményezhet a kibocsátó féllel.  A fenti 
információt figyelembe véve semmilyen aggály nem merült fel egyik potenciálisan 
hatásviselő szomszédos fél részéről sem. Ezenfelül a határokon átnyúló konzultációkat 
illetően a Bizottság megállapítja, hogy a KHV-irányelv 7. cikke alkalmazandó.  Mivel 
azonban a bánya bővítésére vonatkozó engedélyezés 2007. január 1. előtt indult, a KHV-
irányelv rendelkezései ebben az esetben formálisan nem alkalmazandók.

Ennek fényében meg kell jegyezni, hogy az Európai Bíróság megszilárdult ítélkezési 
gyakorlata szerint (C-81/96. számú, Haarlemmerliede ügy) a tagállam annak biztosítására 
irányuló feladata, hogy a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében hatásvizsgálatot 
végezzenek, csupán azokra a projektekre vonatkozik, amelyekre az engedély iránti kérelmet 
abban az időszakban nyújtották be, amikor a tagállamra nézve az irányelv kötelező erejű volt, 
pl. Bulgária esetében 2007. január 1-jétől kezdve.  A tájékoztatás alapján egyértelmű, hogy a 
projekt kezdete és a teljes eljárás elvégzése a csatlakozás időpontja előtt történt. Ezért a 
módosított KHV-irányelv megsértése nem állapítható meg. 

Meg kell jegyezni, hogy a közösségi jog az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező 
hulladék kezelését a 2006/21/EK irányelvvel2 szabályozza.  Ami különösen a ciánt illeti, ez az 
irányelv a 13. cikk (6) bekezdésében előírja, hogy a tározóban a gyenge sav hatására bomló 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelve az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról – A Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság nyilatkozata, HL L 
102., 2006.4.11.
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cianid koncentrációját az elérhető legjobb technikákat használva a lehető legalacsonyabb 
szintre csökkentik. Ezenfelül egyedi maximális koncentráció-határértékeket állapít meg.  

A petíció benyújtója és a bolgár hatóságok által közölt információ alapján a Bizottság nem 
talált a vonatkozó vívmányok rendelkezéseinek, különösen a módosított KHV-irányelv 
megsértésére utaló jelet. A projektre vonatkozó engedély iránti kérelmet Bulgária EU-hoz 
való csatlakozása előtt nyújtották be. Ezért a KHV-irányelv Bulgáriára abban az időpontban 
nem volt alkalmazandó.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent kifejtett állítások kizárólag a 2004-ben elindított KHV-
eljárásra vonatkoznak. Amennyiben Bulgária EU-hoz való csatlakozása után nyilvántartásba 
vett, új engedély iránti kérelmek érkeznek ugyanerre a projektre vagy a projekt összetevőire 
vonatkozóan, a módosított KHV-irányelv és az összes vonatkozó EK-jogszabály lesz 
alkalmazandó.


