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Dotyczy: Petycja 1335/2008, którą złożył Hristo Genev (Bułgaria), z 14432 podpisami, 
w sprawie zwiększenia produkcji w kopalni złota Czełopecz w Bułgarii za 
pomocą technologii ługowania cyjankowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w lipcu 2008 r. rząd bułgarski zezwolił firmie Dundee 
Precious Metals Inc. na zwiększenie produkcji w kopalni złota Czełopecz za pomocą nowej 
technologii ługowania cyjankowego; władze skonsultowały się ze społeczeństwem jedynie 
w bardzo ograniczonym zakresie i wyłącznie na terenach położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie kopalni, gdzie mieszkańcy są od niej finansowo uzależnieni. Składający petycję 
podkreśla, że zezwolenie przez rząd bułgarski na korzystanie z nowej technologii stanowi 
naruszenie konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, a niewłaściwe konsultacje ze społeczeństwem są sprzeczne z przepisami 
dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska, i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Uwadze Komisji polecono – m.in. w pytaniach pisemnych E-1838/08 oraz E-4188/08 
złożonych przez Parlament Europejski – projekt dotyczący kopalni złota w Czełopecz 
w Bułgarii, a w szczególności zastosowanie technologii ługowania cyjankowego. W związku 
z tym Komisja zwróciła się do właściwych władz bułgarskich o udzielenie informacji na 
temat oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej w związku z tym projektem. 
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Władze bułgarskie udzieliły Komisji odpowiedzi w dniu 10 marca 2009 r.

Na podstawie udostępnionych informacji stwierdzono, że wniosek o zezwolenie na realizację 
tego projektu został skierowany przez inwestora do właściwych organów krajowych 
w kwietniu 2004 r. Organy te stwierdziły, że planowane zwiększenie produkcji kopalni złota 
wymaga oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym przeprowadzono 
odpowiednią procedurę oceny zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego wprowadzonymi 
w wyniku transpozycji dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko1.

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko w ramach odpowiedniej 
procedury oceny należy udzielić informacji organom, które mogą być zainteresowane 
projektem z uwagi na swoją szczególną odpowiedzialność w dziedzinie ochrony środowiska, 
oraz obywatelom, a także zasięgnąć opinii tych organów i obywateli. Szczegółowe 
rozwiązania odnoszące się do procedury konsultacji reguluje prawo krajowe.

W odpowiedzi udzielonej Komisji władze bułgarskie stwierdziły, że konsultacje publiczne 
rozpoczęły się w początkowej fazie procedury oceny oddziaływania na środowisko. 
Przygotowano nietechniczne podsumowanie deklaracji środowiskowej, a obywateli 
poinformowano poprzez plakaty, pakiety informacyjne dostarczane do skrzynek pocztowych, 
a także ogłoszenia w radiu Darik (o zasięgu krajowym). Ministerstwo Środowiska i Zasobów 
Wodnych stwierdziło, że skutkami realizacji projektu dotknięte zostaną miejscowości 
Czełopecz i Czawdar. W związku z tym w dniach 14 i 15 grudnia 2005 r. w miejscowościach 
tych przeprowadzono publiczne konsultacje z udziałem inwestora. Obywatele okazali duże 
zainteresowanie tematem i przedstawili pisemne oświadczenia zawierające zarówno 
argumenty za realizacją projektu, jak i przeciw niej. Inwestor odpowiedział pisemnie na 
wszystkie oświadczenia. Właściwe organy stwierdziły, że wszystkie te oświadczenia zostały 
wzięte pod uwagę w procesie decyzyjnym. Ponadto do Ministerstwa Środowiska i Zasobów 
Wodnych wpłynęły różne oświadczenia w sprawie projektu dotyczącego wydobycia złota w 
Czełopecz. Na przykład:

- oświadczenie Rady Gminy Czawdar (z dnia 19 stycznia 2006 r.) wyrażające sprzeciw 
wobec planowanej realizacji projektu zwiększenia wydobycia złota; 
- oświadczenie Rady Gminy Złatica (z dnia 20 stycznia 2006 r.) wzywające Najwyższą 
Radę Ekspercką ds. Środowiska Naturalnego do uważnego rozpatrzenia sprawy przed 
wydaniem zezwolenia na ten projekt inwestycji; 
- pismo posła do Parlamentu Mładena Czerweniakowa (z dnia 20 stycznia 2006 r.) 
przedstawiające dodatkowe głosy opinii publicznej i wzywające do uwzględnienia w procesie 
decyzyjnym opinii wyrażonych przez mieszkańców miejscowości Czełopecz, Czawdar, 
Złatica i Pirdop.

W związku z tym Najwyższa Rada Ekspercka ds. Środowiska Naturalnego odbyła szereg 
posiedzeń, podczas których pod uwagę wzięto wszystkie dokumenty i zapytania 
przedstawione przez obywateli. Na posiedzeniu Najwyższej Rady Eksperckiej ds. Środowiska 
Naturalnego w dniu 27 marca 2006 r. większością głosów postanowiono zarekomendować 
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 
97/11/WE, Dz.U. L 73 z 14.03.1997, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/24/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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Ministerstwu Środowiska i Zasobów Wodnych zatwierdzenie realizacji projektu dotyczącego
wydobycia złota w Czełopecz i wydanie pozytywnej decyzji na podstawie oceny 
oddziaływania na środowisko.

Władze bułgarskie poinformowały jednak Komisję, że z uwagi na kontrowersyjny charakter 
projektu i planowane zastosowanie technologii ługowania cyjankowego dyskusje nad 
projektem trwały nadal po wyżej wspomnianym posiedzeniu Najwyższej Rady Eksperckiej 
ds. Środowiska Naturalnego. W międzyczasie właściwe orany przeprowadziły wymaganą 
ocenę środowiskową zgodnie z art. 6 dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa)1

w odniesieniu do realizacji przedłożonego projektu. Ocena wykazała, że mało 
prawdopodobne jest, by projekt wywarł znaczący wpływ na obszary należące do sieci 
Natura 2000. Tym niemniej opóźniająca się procedura administracyjna oraz brak decyzji na 
podstawie oceny oddziaływania na środowisko spowodował wniesienie sprawy do 
Najwyższego Sądu Administracyjnego. Sąd orzekł, że należy zakończyć procedurę oceny 
oddziaływania na środowisko. W rezultacie procedurę oceny oddziaływania na środowisko 
zakończono i na jej podstawie wydano decyzję pozytywną (decyzja nr 8/2008 Ministerstwa 
Środowiska i Zasobów Wodnych).

W odniesieniu do transgranicznej procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz do 
możliwości zastosowania Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym (tzw. konwencja z Espoo z 1991 r.) władze bułgarskie oświadczyły, że 
screening przeprowadzony pod kątem potencjalnych szkodliwych skutków planowanej 
działalności nie wykazał zagrożenia istotnymi ujemnymi skutkami środowiskowymi w skali 
transgranicznej. Należy zauważyć, że przypadki, w których strona inicjująca projekt dochodzi 
do wniosku, że nie ma potrzeby stosowania Konwencji, natomiast strona narażona na skutki 
realizacji projektu twierdzi inaczej, ta ostatnia może nawiązać dyskusję ze stroną inicjującą. 
Jak wynika z dostępnych informacji, żadne z potencjalnie narażonych państw sąsiednich nie 
zgłosiło zastrzeżeń. Ponadto, co do konsultacji transgranicznych, Komisja zauważa, że 
zastosowanie ma art. 7 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
Zważywszy jednak, że zgoda na realizację projektu rozbudowy kopalni została wydana przed 
1 stycznia 2007 r., przepisy dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko 
formalnie nie mają zastosowania w omawianym przypadku.

W świetle powyższego należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-81/96 Haarlemmerliede) spoczywający 
na państwie członkowskim obowiązek zagwarantowania, że projekty mogące wywierać 
istotny wpływ z uwagi na swój charakter, rozmiary i lokalizację podlegają ocenie skutków 
środowiskowych, odnosi się jedynie do tych projektów, w przypadku których wnioski 
o zezwolenie zostały złożone w okresie, gdy dyrektywa posiadała moc wiążącą dla danego 
państwa członkowskiego, czyli w przypadku Bułgarii po 1 stycznia 2007 r. Z informacji jasno 
wynika, że projekt został zainicjowany, a cała procedura przeprowadzona przed datą 
przystąpienia. W związku z tym nie można dopatrzyć się naruszenia zmienionej dyrektywy 
dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. 

Należy zauważyć, że prawo WE reguluje gospodarowanie odpadami z przemysłu 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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wydobywczego za pomocą dyrektywy 2006/21/WE1. Co się tyczy w szczególności cyjanku, 
art. 13 ust. 6 dyrektywy wymaga, aby stężenie cyjanku dysocjującego w słabym kwasie w 
stawie osadowym było zredukowane do najniższego możliwego poziomu za pomocą 
najlepszych dostępnych technik. Ponadto ustalono konkretne maksymalne dopuszczalne 
wartości stężenia.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję oraz przez władze 
bułgarskie Komisja nie może stwierdzić naruszenia odpowiednich przepisów wspólnotowego 
dorobku prawnego, w szczególności zmienionej dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania 
na środowisko. Wniosek o zezwolenie na realizację projektu został złożony przed datą 
przystąpienia Bułgarii do UE. Zatem w chwili jego złożenia dyrektywa dotycząca oceny 
oddziaływania na środowisko nie obowiązywała w Bułgarii.

Należy zwrócić uwagę, że przytoczone powyżej argumenty odnoszą się wyłącznie do 
procedury oceny oddziaływania na środowisko rozpoczętej w 2004 r. Gdyby pojawiły się 
nowe wnioski o zezwolenie na realizację projektu, zarejestrowane po przystąpieniu Bułgarii 
do UE, odnoszące się do tego samego projektu lub do części tego projektu, dyrektywa 
dotycząca oceny oddziaływania na środowisko i wszystkie odpowiednie akty prawne WE 
będą miały zastosowanie.

                                               
1 Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca 
dyrektywę 2004/35/WE – Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 
102 z 11.4.2006 r.


