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Betreft: Verzoekschrift 1335/2008, ingediend door Hristo Genev (Bulgaarse nationaliteit), 
ondersteund door 14432 medeondertekenaars, over de verhoogde productie in de 
goudmijn van Chelopech in Bulgarije met behulp van cyanide-
extractietechnologie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst erop dat de Bulgaarse regering in juli 2008 het bedrijf Dundee Precious 
Metals Inc. toestemming heeft verleend om de productie in de goudmijn van Chelopech uit te 
breiden met behulp van een nieuwe technologie waarmee goud met behulp van cyanide wordt 
geëxtraheerd en dat de autoriteiten in dit verband slechts een zeer beperkte openbare 
raadpleging van de burgers hebben gehouden en uitsluitend in gebieden in de directe 
nabijheid van de mijn, waar de inwoners financieel afhankelijk zijn van de mijn. Rekwestrant 
onderstreept dat de toestemming van de Bulgaarse regering voor toepassing van deze nieuwe 
technologie een schending inhoudt van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage 
in grensoverschrijdend verband en dat de ontoereikende openbare raadpleging van burgers in 
strijd is met de bepalingen van Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu. Om deze redenen verzoekt hij het Europees Parlement 
om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De aandacht van de Commissie werd gevestigd op het project in de goudmijn van Chelopech 
in Bulgarije, met name op het gebruik van cyanide bij de extractie, onder andere door de 
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schriftelijke vragen E-1838/08 en E-4188/08, die door het Europees Parlement werden 
ingediend. Bijgevolg heeft de Commissie de bevoegde Bulgaarse autoriteiten om informatie 
gevraagd over de milieueffectrapportage (MER) die voor het Chelopech-project is verricht. 
De Bulgaarse autoriteiten hebben de Commissie op 10 mei 2009 geantwoord.

Uit de ter beschikking gestelde informatie blijkt dat de ontwikkelaar in april 2004 bij de 
bevoegde nationale instanties een aanvraag voor een vergunning voor dit project heeft 
ingediend. De bevoegde instanties verklaarden dat voor de voorgestelde uitbreiding van de 
productie in de goudmijn een MER nodig was. Derhalve werd de MER verricht 
overeenkomstig de Bulgaarse wet waarmee de MER-richtlijn werd omgezet1.

Krachtens de MER-richtlijn moeten de instanties die waarschijnlijk bij het project betrokken 
zijn uit hoofde van hun specifieke bevoegdheden op milieugebied, alsmede het publiek in 
kennis gesteld en geraadpleegd worden als onderdeel van het MER-proces. Gedetailleerde
bepalingen voor de raadplegingsprocedure zijn opgenomen in de nationale wetgeving.

In hun antwoord aan de Commissie verklaren de Bulgaarse autoriteiten dat de raadplegingen 
van het publiek in de allereerste fase van de MER van start zijn gegaan. Er werd een 
niet-technische samenvatting van de milieuverklaring opgesteld en het publiek werd op de 
hoogte gebracht via posters, voorlichtingspakketten in hun brievenbussen, alsmede 
aankondigingen op Darik Radio (nationale radio). Het Ministerie van Milieu en Waterstaat 
had vastgesteld dat de gemeente Chelopech en het dorp Chavdar de gevolgen van het project 
zouden ondervinden. Bijgevolg vonden op 14 en 15 december 2005 - met medewerking van 
de ontwikkelaar - in de dorpen Chavdar en Chelopech de raadplegingen van de burgers plaats. 
Er bestond bij het publiek grote belangstelling voor de kwestie en er werden schriftelijke 
verklaringen ingediend waaruit de argumenten voor en tegen van het project bleken. De 
ontwikkelaar heeft alle verklaringen schriftelijk beantwoord. De bevoegde instanties 
verklaren dat al deze verklaringen tijdens het besluitvormingsproces in aanmerking werden 
genomen. Bovendien zijn er bij het Ministerie van Milieu en Waterstaat diverse verklaringen 
inzake het goudmijnproject in Chelopech ingediend. Bijvoorbeeld:

- een verklaring van de gemeenteraad van het dorp Chavdar (d.d. 19 januari 2006) waarin 
tegen het voorstel voor een project inzake de uitbreiding van de goudmijnproductie 
bezwaar wordt aangetekend;

- een verklaring van de gemeenteraad van Zlatitza (d.d. 20 januari 2006) waarin de 
Opperste Raad van milieudeskundigen wordt opgeroepen tot een nauwgezette 
bestudering alvorens voor deze projectontwikkeling toestemming te verlenen;

- een brief van parlementslid Mladen Chervenyakov (d.d. 20 januari 2006) met bijkomende
feedback van de burgers en een verzoek om in het besluitvormingsproces rekening te 
houden met de meningen van de burgers in de gemeenten Chelopech, Chavdar, Zlatitza 
en Pridop.

Derhalve heeft de Opperste Raad van milieudeskundigen een reeks bijeenkomsten gehouden 
tijdens welke alle documenten en vragen van het publiek in aanmerking werden genomen. 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, PB L 175 van 5 .7.1985, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de 
Raad, PB L 73 van 14.3.1997, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG van het  Europees Parlement en de 
Raad, PB L 156, 25.6.2003.
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Tijdens de bijeenkomst van de Opperste Raad van milieudeskundigen op 27 maart 2006 stelde 
een meerderheid voor dat de Minister van Milieu en Waterstaat het goudmijnproject in 
Chelopech goedkeurt en een positief MER-besluit afgeeft.

Vanwege het omstreden karakter van het project en het geplande gebruik van de 
cyanidetechniek deelden de Bulgaarse autoriteiten aan de Commissie echter mede dat de 
discussies over het project voortduurden na bovengenoemde bijeenkomst van de Opperste 
Raad van milieudeskundigen. Ondertussen verrichtten de bevoegde instanties, 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG, de zogenaamde Habitat-richtlijn1, de 
vereiste milieueffectrapportage ten aanzien van de voorgestelde projectontwikkeling. Uit de 
rapportage bleek dat het project waarschijnlijk geen negatieve gevolgen heeft voor de Natura 
2000-gebieden. Niettemin leidden de trage administratieve procedure en de ontstentenis van 
een MER-besluit tot een zaak voor de Hoge administratieve rechtbank. De rechtbank kwam 
tot de conclusie dat de MER-procedure moet worden afgesloten. Dit leidde ertoe dat de MER-
procedure werd afgesloten en dat een positief MER-besluit met nummer 8/2008 van de 
Minister van Milieu en Waterstaat werd uitgevaardigd.

Ten aanzien van de grensoverschrijdende MER-procedure en de toepasselijkheid van het 
Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband uit 1991 
verklaren de Bulgaarse autoriteiten dat het na een onderzoek van de mogelijke negatieve 
weerslag van de geplande activiteit onwaarschijnlijk lijkt dat het project aanzienlijke
negatieve grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu zal hebben. Er zij opgemerkt dat in 
gevallen waarin de partij van herkomst tot de conclusie komt dat het verdrag niet hoeft te  
worden toegepast en de benadeelde partij een andere mening heeft, laatstgenoemde discussies 
met de partij van herkomst kan beginnen. In het licht van de beschikbare informatie zijn er 
door een mogelijk benadeelde aangrenzende partij geen bezwaren aangetekend. Bovendien 
merkt de Commissie ten aanzien van grensoverschrijdende raadplegingen op dat artikel 7 van 
de MER-richtlijn van toepassing is. Aangezien de procedure inzake de vergunning voor de 
uitbreiding van de mijn vóór 1 januari 2007 van start is gegaan, zijn de bepalingen van de 
MER-richtlijn in deze zaak formeel niet van toepassing.

In dit verband zij opgemerkt dat volgens de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie 
(Zaak C-81/96 Haarlemmerliede) de plicht van de lidstaat om erop toe te zien dat projecten 
die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of 
ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten, slechts betrekking heeft 
op die projecten waarvoor vergunningsaanvragen zijn ingediend in de periode waarin de 
richtlijn voor de lidstaat bindend was, bijvoorbeeld in het geval van Bulgarije vanaf 1 januari 
2007. Uit de informatie blijkt duidelijk dat het project van start is gegaan en dat de hele 
procedure is verricht vóór de datum van toetreding. Derhalve kan geen inbreuk op de 
gewijzigde MER-richtlijn worden vastgesteld.

Er zij opgemerkt dat in het Gemeenschapsrecht het beheer van afval van winningsindustrieën 
wordt geregeld in Richtlijn 2006/21/EG2. Ten aanzien van met name cyanide wordt in artikel 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van 
afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG - Verklaring van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, PB L 102 van 11.4.2006.
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13, lid 6 van deze richtlijn verlangd dat de concentratie van in zwak zuur scheidbaar cyanide 
in afvalbassins met behulp van de beste beschikbare technieken wordt beperkt tot het laagst 
mogelijke niveau. Bovendien zijn er specifieke maximumdrempels voor de concentratie 
vastgelegd.

Uit de door de rekwestrant en de Bulgaarse autoriteiten verstrekte informatie kan de 
Commissie niet opmaken dat er inbreuk is gepleegd op de desbetreffende voorschriften van 
het acquis, met name de gewijzigde MER-richtlijn. De aanvraag van een vergunning voor het 
project werd ingediend vóór de toetreding van Bulgarije tot de EU. Derhalve was de MER-
richtlijn in Bulgarije op dat moment niet van toepassing.

Wel zij de aandacht gevestigd op het feit dat de hierboven aangevoerde argumenten 
uitsluitend betrekking hebben op de MER-procedure die in 2004 van start is gegaan. Mochten 
er nieuwe aanvragen voor vergunningen zijn voor hetzelfde project of delen van het project 
die na de toetreding van Bulgarije tot de EU zijn geregistreerd, dan zijn de gewijzigde MER-
richtlijn en alle desbetreffende EG-wetgeving van toepassing.


