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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1335/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Hristo Genev un kam pievienoti 14 432 paraksti, par ražošanas apjoma 
palielināšanu Chelopech zelta raktuvē Bulgārijā, izmantojot skalošanu ar cianīdu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bulgārijas valdība 2008. gada jūlijā uzņēmumam 
„Dundee Precious Metals Inc.” izsniedza atļauju palielināt ražošanas apjomu Chelopech zelta 
raktuvē, izmantojot jaunu tehnoloģiju — skalošanu ar cianīdu, un ka šajā sakarā varas iestādes 
nav pietiekami apspriedušās ar iedzīvotājiem un apspriešanās notikusi tikai teritorijās, kas 
atrodas raktuves tiešā tuvumā, kur iedzīvotāji ir ekonomiski no tās atkarīgi. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka Bulgārijas valdības atļauja izmantot šo jauno tehnoloģiju ir Espo 
konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pārkāpums un ka 
nepietiekamā apspriešanās ar sabiedrību ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē, tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Komisijas uzmanība tika vērsta uz Chelopech zelta raktuves projektu Bulgārijā un īpaši uz 
cianīda skalošanas tehnoloģijas izmantošanu, ko inter alia iesniedza Eiropas Parlaments kā 
rakstisko jautājumu E-1838/08 un E-4188/08. Šajā sakarā Komisija pieprasīja kompetentajām 
Bulgārijas varas iestādēm sniegt informāciju par Chelopech zelta raktuves projekta ietvaros 
veikto ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru . Bulgārijas varas iestādes savu atbildi 
Komisijai iesniedza 2009. gada 10. martā. 
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Pamatojoties uz sniegto informāciju, ir konstatēts, ka 2004. gada aprīlī attīstītājs iesniedza 
kompetentajām varas iestādēm pieteikumu par šī projekta attīstības atļauju. Kompetentās 
varas iestādes paziņoja, ka ierosinātajai zelta raktuves ražošanas palielināšanai ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). IVN procedūra tika veikta saskaņā ar Bulgārijas tiesību 
aktu, ar kuru valsts tiesību aktos tiek transponēta IVN Direktīva1.

IVN direktīva paredz, ka IVN procesa ietvaros ir jāinformē tās varas iestādes, kuras var būt 
saistītas ar projektu to īpašo ar vides aizsardzību saistīto pienākumu dēļ, kā arī sabiedrība, un 
jāveic sabiedriskā apspriešana. Detalizēti pasākumi sabiedriskās apspriešanas procedūras 
īstenošanai ir noteikti valstu tiesību aktos.

Bulgārijas varas iestādes savā atbildes vēstulē Komisijai ziņo, ka sabiedriskā apspriešana tika 
uzsākta visagrākajā IVN procedūras posmā. Tika sagatavots netehnisks vides pārskata 
kopsavilkums, un sabiedrība ar to tika iepazīstināta plakātu un informācijas pakotņu veidā 
viņu pastkastītēs, kā arī pa Darik radio (ar nacionālu pārklājumu). Vides un ūdens ministrija 
konstatēja, ka Chelopech pašvaldība un Chavdar ciems ir tās apdzīvotās vietas, kas atrodas 
projekta ietekmes zonā. Tāpēc 2005. gada 14. un 15. decembrī Chavdar un Chelopech ciemos 
notika sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās arī attīstītājs. Sabiedrība izrādīja lielu interesi 
par šo lietu un iesniedza rakstiskus ziņojumus par un pret šo projektu. Attīstītājs rakstveidā 
atbildēja uz visiem ziņojumiem. Kompetentās varas iestādes apgalvo, ka lēmumu 
pieņemšanas procesā visi šie ziņojumi tika ņemti vērā. Papildus Vides un ūdens ministrijā tika 
iesniegti dažādi ziņojumi saistībā ar Chelopech zelta raktuves projektu. Piemēram:

- Chavdar ciema pašvaldības padomes ziņojums (2006. gada 19. janvārī) — ar 
iebildumu projekta priekšlikumam par ražošanas palielināšanu zelta raktuvē; 
- Zlatitza pašvaldības padomes ziņojums (2006. gada 20. janvārī) — ar aicinājumu 
Augstākai Vides ekspertu padomei veikt rūpīgu izvērtēšanu pirms izsniegt atļauju šī projekta 
attīstīšanai; 
- Parlamenta deputāta Mladen Chervenyakov vēstule (2006. gada 20. janvārī), ar kuru 
tika iesniegtas papildu sabiedrības atsauksmes un prasība, lai lēmuma pieņemšanas procesā 
tiktu ņemti vērā Chelopech, Chavdar, Zlatitza un Pridop pašvaldību izteiktie viedokļi.

Augstākā vides ekspertu padome rīkoja vairākas sanāksmes, kurās tika izvērtēti visi 
sabiedrības iesniegtie dokumenti un pieprasījumi. Augstākās vides ekspertu padomes 
2006. gada 27. marta sanāksmē ar balsu vairākumu tika nolemts ieteikt Vides un ūdens 
ministrijai apstiprināt Chelopech zelta raktuves attīstību un sniegt pozitīvu IVN lēmumu.

Tomēr, ņemot vērā projekta pretrunīgo dabu un paredzēto cianīda tehnoloģijas izmantošanu, 
Bulgārijas varas iestādes informēja Komisiju, ka apspriedes par šo projektu turpinājās arī pēc 
minētās Augstākās vides ekspertu padomes sanāksmes. Tikmēr kompetentās varas iestādes 
ierosinātajam attīstības projektam veica nepieciešamo ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstīgi 
Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK2 6. pantam. Novērtējums parādīja, ka projekts nevarētu radīt 
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK, OV L 175 , 5.7.1985., kas grozīta ar Padomes 
Direktīvu 97/11/EK, OV L 73, 14.3.1997., kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/35/EK, OV L 156, 25.6.2003.
2 OV L 206, 22.7.1992.
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būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. Tomēr sakarā ar novēloto administratīvo 
procedūru un IVN lēmuma trūkumu Augstākajā Administratīvajā tiesā tika ierosināta lieta. 
Tiesa nolēma, ka IVN procedūra ir jāpabeidz. Rezultātā IVN procedūra tika pabeigta un Vides 
un ūdens ministrija izsniedza pozitīvu IVN lēmumu Nr. 8/2008.

Attiecībā uz pārrobežu IVN procedūru un Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā (1991. gada Espo konvencija) piemērojamību Bulgārijas varas iestādes 
ziņo, ka pēc pārbaudes, kas veikta attiecībā uz plānotās darbības potenciāli nelabvēlīgo 
ietekmi, ir maz ticams, ka šis projekts radīs būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi pārrobežu 
kontekstā. Jāatzīmē, ka gadījumos, kad izcelsmes puse secina, ka konvencija nav jāpiemēro, 
un ietekmētai pusei ir cits viedoklis, pēdējā var uzsākt sarunas ar izcelsmes pusi. Saskaņā ar 
pieejamo informāciju neviena no potenciāli ietekmētajām kaimiņvalstīm nav izteikusi
nekādus iebildumus. Papildus Komisija norāda, ka attiecībā uz pārrobežu apspriedēm ir 
jāpiemēro IVN direktīvas 7. pants. Tomēr, ņemto vērā, ka attīstības saskaņošana raktuves 
paplašināšanai tika uzsākta pirms 2007. gada 1. janvāra, IVN direktīvas noteikumi šajā 
gadījumā nav formāli piemērojami.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas iedibināto tiesu praksi (lieta C-
81/96 Haarlemmerliede) dalībvalsts pienākums nodrošināt, lai projektiem, kas sava rakstura, 
lieluma un atrašanās vietas dēļ varētu radīt būtisku ietekmi, tiktu veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecas tikai uz tādiem projektiem, kuriem pieteikums atļaujas saņemšanai ir 
iesniegts tajā laikā, kad direktīva bija saistoša dalībvalstīm, Bulgārijas gadījumā — no 
2007. gada 1. janvāra. No sniegtās informācijas izriet, ka projekts tika uzsākts un visa 
procedūra veikta pirms iestāšanās datuma Eiropas Savienībā. Tādējādi nav konstatējams 
grozītās IVN direktīvas pārkāpums. 

Jāatzīmē, ka Eiropas Kopienas tiesību akti, konkrēti, Direktīva 2006/21/EK1 reglamentē 
ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu. Attiecībā īpaši uz cianīdu šīs direktīvas 
13. panta 6. punkts nosaka, ka vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda koncentrācija dīķī ir 
jāsamazina līdz zemākajam iespējamam līmenim, izmantojot labākās pieejamās metodes 
(BAT). Papildus ir noteiktas īpašas maksimālās koncentrācijas robežvērtības.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja un Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju, 
Komisija nevar konstatēt attiecīgo tiesību aktu noteikumu, īpaši grozītās IVN direktīvas,
pārkāpumus. Pieteikums projekta attīstības atļaujai tika iesniegts pirms Bulgārijas iestāšanas 
Eiropas Savienībā. Tādējādi tobrīd Bulgārijā nebija piemērojama IVN direktīva.

Uzmanība ir vērsta uz to, ka izteiktie argumenti pilnībā attiecas uz 2004. gadā sākto IVN 
procedūru. Ja parādīsies jaunas prasības par attīstības saskaņošanu, kuras reģistrētas pēc 
Bulgārijas iestāšanās ES, attiecībā uz to pašu projektu vai projekta daļām, grozītā IVN 
direktīva un attiecīgie EK tiesību akti būs piemērojami.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/21/EK par ieguves 
rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par Direktīvas 2004/35/EK grozījumiem –
Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums, OV L 102, 11.4.2006.


