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Suġġett : Petizzjoni 1335/2008 minn Hristo Genev ta' nazzjonalità Bulgara, li ġabret 
14432 firma, dwar żieda fil-produzzjoni fil-mina tad-deheb ta' Chelopech fil-
Bulgarija bl-għajnuna tat-teknoloġija tal-ħasil biċ-ċjanur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant josserva li, f'Lulju 2008, il-gvern Bulgaru awtorizza lil 'Dundee Precious 
Metals Inc.' biex tkabbar il-produzzjoni fil-mina tad-deheb ta' Chelopech bl-għajnuna tat-
teknoloġija l-ġdida tal-ħasil biċ-ċjanur; l-awtoritajiet ikkonsultaw lill-pubbliku b'mod 
verament limitat u esklussivament fiż-żoni li huma tassew viċin tal-mina, fejn l-abitanti huma 
finanzjarjament dipendenti fuqha.  Il-petizzjonant jenfasizza li l-awtorizzazzjoni tal-gvern 
Bulgaru li juża din it-teknoloġija l-ġdida tikkostitwixxi ksur tal-Konvenzjoni ta' Espoo dwar l-
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali f'kuntest transkonfinali u li l-konsultazzjoni inadegwata 
tal-pubbliku hija kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li tipprovdi parteċipazzjoni pubblika fir-rigward tat-tfassil ta' ċerti pjanijiet dwar 
programmi marbuta mal-ambjent, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu 
azzjoni. 

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-19 ta’ Ġunju 2009.

Inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-proġett tal-mina tad-deheb ta' Chelopech fil-
Bulgarija u b'mod partikulari l-użu tat-teknoloġija tal-ħasil biċ-ċjanur, inter alia, permezz tal-
Mistoqsijiet Miktuba E-1838/08 u E-4188/08 mressqa mill-Parlament Ewropew.  
Konsegwentement il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti Bulgari biex jipprovdu 
tagħrif rigward il-proċedura EIA li saret għall-proġett tal-mina tad-deheb ta' Chelopech.  L-
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awtoritajiet Bulgari ressqu t-tweġiba tagħhom lill-Kummissjoni fl-10 ta' Marzu 2009. 

Skont l-informazzzjoni mressqa, huwa osservat li l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-
iżvilupp għal dan il-proġett tressqet mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
f'April 2004.  L-awtoritajiet kompetenti ddikjaraw il-bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali (EIA) għall-estensjoni proposta tal-produzzjoni tal-mina tad-deheb.   Għalhekk, il-
proċedura tal-EIA saret skont il-liġi Bulgara, li għamlet transpożizzjoni tad-Direttiva EIA1. 

Id-Direttiva EIA teżiġi li l-awtoritajiet li l-aktar huma kkonċernati mill-proġett minħabba r-
responsabilitajiet ambjentali speċifiċi tagħhom, kif ukoll il-pubbliku, għandhom jinfurmaw u 
jikkonsultaw bħala parti mill-proċess tal-EIA.  Arranġamenti dettaljati għall-proċedura ta' 
konsultazzjoni huma regolati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Fit-tweġiba tagħhom lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Bulgari ddikjaraw li l-konsultazzjonijiet 
mal-pubbliku saru fl-istadju l-aktar bikri tal-proċedura EIA.  Taqsira mhux teknika tal-
istqarrija ambjentali ġiet imħejjija u l-pubbliku ġie infurmat permezz ta' posters, pakketti ta' 
tagħrif mgħoddija bil-posta elettronika, kif ukoll permezz ta' avviżi fuq Darik Radio 
(b'kopertura nazzjonali).  Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ilma identifika l-muniċipalità ta' 
Chelopech u l-villaġġ ta' Chavdar bħala postijiet li huma milquta mill-proġett.  Għaldaqstant, 
fl-14 u l-15 ta' Diċembru 2005, il-konsultazzjonijiet pubbliċi - bil-parteċipazzjoni tal-
iżviluppatur - seħħew fil-villaġġi ta' Chavdar u Chelopech.  Il-pubbliku wera interess qawwi 
fil-kwistjoni u ressaq stqarrijiet bil-miktub li juru l-pożittiv u n-negattiv tal-proġett.  L-
iżviluppatur wieġeb bil-miktub għall-istqarrijiet kollha. L-awtoritajiet kompetenti ddikjaraw li 
dawn l-istqarrijiet kollha ġew meqjusa matul il-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet.  Apparti 
dan, kien hemm stqarrijiet differenti mressqa lill-Ministru għall-Ambjent u l-Ilma fir-rigward 
tal-proġett tal-mina tad-deheb ta' Chelopech.  Pereżempju:

- Stqarrija mill-Kunsill Muniċipali tal-villaġġ ta' Chavdar (19 ta' Jannar 2006) - li fiha 
oġġezzjona għall-proposta tal-proġett biex issir estensjoni tal-produzzjoni tal-mina 
tad-deheb; 

- Stqarrija mill-Kunsill Muniċipali ta' Zlatitza (20 ta' Jannar 2006) - li fiha jitlob lill-
Kunsill Suprem tal-esperti ambjentali biex jeżamina sew il-proġett qabel l-iżvilupp jiġi 
awtorizzat. 

- Ittra mill-membru tal-Parlament, is-Sur Mladen Chervenyakov (20 ta' Jannar 2006) - li 
fiha jressaq aktar tagħrif dwar l-opinjoni pubblika u jitlob li l-opinjonijiet espressi 
mill-pubbliku fil-muniċipalitajiet ta' Chelopech, Chavdar, Zlatitza u Pridop jitqiesu fil-
proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet.

Għaldaqstant, il-Kunsill Suprem tal-esperti ambjentali wettaq għadd ta' laqgħat, fejn id-
dokumenti u l-mistoqsijiet imressqa mill-pubbliku ġew meqjusa.  Il-laqgħa tas-27 ta' Marzu 
2006 tal-Kunsill Suprem tal-esperti ambjentali kkonkludiet b'maġġoranza li tipproponi li l-
Ministru għall-Ambjent u l-Ilma japprova l-iżvilupp tal-mina tad-deheb ta' Chelopech u 
joħroġ Deċiżjoni EIA pożittiva.
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07/85, emendata mid-Direttiva tal-
Kunsill 97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.97, emendata mill-Parlament Ewropew u Direttiva tal-
Kunsill 2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.03.
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Madankollu, minħabba l-karattru kontroversjali tal-proġett u l-użu previst tat-teknoloġija taċ-
ċjanur, l-awtoritajiet Bulgari infurmaw lill-Kummissjoni li wara l-laqgħa msemmija hawn fuq 
tal-Kunsill Suprem tal-esperti ambjentali d-diskussjonijiet dwar il-proġett baqgħu sejrin.  
Sadanittant, l-awtoritajiet kompetenti wettqu l-evalwazzjoni ambjentali meħtieġa skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE, id-Direttiva dwar il-Ħabitats1, fir-rigward tal-iżvilupp tal-
proġett propost.  L-evalwazzjoni wriet li l-proġett ma kienx mistenni joħloq impatt sinifikanti 
fuq is-siti ta' Natura 2000. Madankollu, id-dewmien fil-proċedura amministrattiva u n-nuqqas 
ta' Deċiżjoni EIA waslu biex jinfetaħ każ quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema.  Il-
Qorti ddeċidiet li l-proċedura EIA għandha tiġi finalizzata.  Minħabba f'hekk, il-proċedura 
EIA tlestiet u d-Deċiżjoni EIA Nru 8/2008 li ħareġ l-Ministru għall-Ambjent u l-Ilma kienet 
favorevoli.

Rigward il-proċedura EIA transkonfinali u l-applikabilità tal-Konvenzjoni dwar l-
Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali f'Kuntest Transkonfinali (Konvenzjoni Espoo 1991), l-
awtoritajiet Bulgari ddikjaraw li wara li għamlu analiżi biex jaraw jekk l-attività ppjanata 
tħallix impatti potenzjalment negattivi, il-proġett ma kien mistenni joħloq ebda impatt 
ambjentali transkonfinali negattiv sinifikanti.  Għandu jiġi osservat li f'każijiet fejn il-Parti tal-
Oriġini tasal għall-konklużjoni li l-konvenzjoni ma għandhiex tkun applikata u li l-parti 
milquta għandha opinjoni differenti, din tal-aħħar tista' tibda diskussjonijiet mal-Parti tal-
Oriġini.  Meta titqies l-informazzjoni disponibbli, ma kien hemm ebda parti fil-viċinanzi 
potenzjalment milquta li wriet xi tħassib. Apparti dan, rigward konsultazzjonijiet 
transkonfinali, il-Kummissjoni osservat li l-Artikolu 7 tad-Direttiva EIA huwa applikabbli.  
Madankollu, ladarba l-approvazzjoni għall-iżvilupp għat-tkabbir tal-mina bdiet qabel l-1 ta' 
Jannar 2007, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA mhumiex formalment applikabbli f'dan il-
każ.

Fid-dawl ta' dan kollu, għandu jiġi osservat li skont il-każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja (Każ C-81/96 Haarlemmerliede), id-dover tal-Istat Membru li jiżgura li l-
proġetti li probabbli jkollhom effetti sinifikanti minħabba n-natura, id-daqs u l-post tagħhom 
jkunu suġġetti għal evalwazzjoni tal-effetti ambjentali, jirreferi biss għal dawk il-proġetti li 
għalihom l-applikazzjonijiet tal-permess tressqu fi żmien meta d-direttiva kienet torbot lill-
Istat Membru, pereżempju l-Bulgarija mill-1 ta' Jannar 2007.  Huwa evidenti mill-
informazzjoni li l-proġett kien beda u l-proċedura kollha kienet saret qabel id-data ta' 
adeżjoni.  Għalhekk ebda ksur tad-Direttiva tal-EIA kif emendata ma jista' jiġi identifikat. 

Għandu jiġi osservat li l-liġi tal-KE tirregola l-ġestjoni tal-iskart minn industriji ta' estrazzjoni 
permezz tad-Direttiva 2006/21/KE2.  Fir-rigward, b'mod partikulari, taċ-ċjanur, din id-
Direttiva teħtieġ, fl-Artikolu 13 (6), li l-konċentrazzjoni ta' ċjanur li jista' jinqasam permezz ta' 
aċtu dgħajjef f'vaska għar-residwi ta' pproċessar (tailings pond) titnaqqas għall-anqas livell 
possibbli bl-użu tal-aħjar tekniki disponibbli (BATs).  Apparti dan, il-valuri ta' limitu speċifiċi 
tal-konċentrazzjoni massima huma stabbiliti.  

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992.
2 Id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-ġestjoni 
tal-iskart minn industriji ta' estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE – Stqarrija mill-
Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, ĠU L 102, 11.4.2006.
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Mit-tagħrif ipprovdut mill-petizzjonant u l-awtoritajiet Bulgari, il-Kummissjoni mhijiex fil-
qagħda li tidentifika ksur tad-dispożizzjoni tal-acquis rilevanti, b'mod partikulari d-Direttiva 
EIA, kif emendata.  L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-iżvilupp tal-proġett tnediet qabel 
id-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija għall-UE.  Għalhekk, id-Direttiva EIA ma kinitx applikabbli 
għall-Bulgarija f'dak il-mument.

Għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-argumenti espressi hawn fuq jirreferu strettament 
għall-proċedura EIA li bdiet fl-2004.  Jekk ikun hemm talbiet ġodda għall-approvazzjoni tal-
iżvilupp, irreġistrati wara l-adeżjoni tal-Bulgarija għall-UE, għall-istess proġett jew għal 
komponenti tal-proġett, id-Direttiva EIA kif emendata, u l-leġiżlazzjoni kollha rilevanti tal-
KE, tkun applikabbli.


