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Ref.: Petiţia nr. 1335/2008, adresată de Hristo Genev, de cetăţenie bulgară, însoţită 
de 14432 de semnături, privind creşterea producţiei în mina de aur de la 
Chelopech din Bulgaria cu ajutorul tehnologiei de leşiere cu cianuri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul atrage atenţia asupra faptului că, în iulie 2008, guvernul bulgar a permis 
întreprinderii „Dundee Precious Metals Inc.” să-şi extindă producţia în mina de aur de la 
Chelopech cu ajutorul noii tehnologii de leşiere cu cianuri, iar, în această privinţă, autorităţile 
au organizat doar o consultare foarte limitată a cetăţenilor şi exclusiv în zonele din imediata 
apropiere a minei, unde locuitorii depind economic de aceasta. Petiţionarul subliniază că 
autorizaţia acordată de către guvernul bulgar de a utiliza această tehnologi e nouă reprezintă o 
încălcare a Convenţiei de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier şi că această consultare necorespunzătoare a cetăţenilor intră în contradicţie cu 
dispoziţiile Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a 
participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul. Prin urmare, 
acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

A fost atrasă atenţia Comisiei cu privire la proiectul minei de aur de la Chelopech din 
Bulgaria şi în special cu privire la utilizarea tehnologiei de leşiere cu cianuri, inter alia, prin 
intermediul întrebărilor cu solicitare de răspuns oral E-1838/08 şi E-4188/08 adresate de 
Parlamentul European. Prin urmare, Comisia a solicitat autorităţilor bulgare competente să 
furnizeze informaţii cu privire la procedura EIM care a fost aplicată în cazul proiectului minei 
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de aur de la Chelopech. Autorităţile bulgare au trimis răspuns Comisiei la 10 martie 2009. 

Pe baza informaţiilor puse la dispoziţie, se observă că cererea de autorizare a iniţierii acestui 
proiect a fost depusă de iniţiatorul proiectului la autorităţile naţionale competente în aprilie
2004. Autorităţile competente au semnalat necesitatea unei evaluări a impactului asupra 
mediului (EIM) pentru extinderea propusă a producţiei minei de aur. Prin urmare, procedura
EIM s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia bulgară de transpunere a Directivei EIM1.

Directiva EIM prevede că autorităţile care ar putea avea legătură cu proiectul prin
responsabilităţile lor specifice legate de mediu, precum şi cetăţenii trebuie informaţi şi 
consultaţi ca parte a procesului EIM. Legislaţia naţională reglementează dispoziţiile detaliate 
cu privire la procedura de consultare.

În răspunsul adresat Comisiei, autorităţile bulgare declară că respectivele consultări ale 
cetăţenilor au fost lansate în etapa preliminară a procedurii EIM. A fost elaborat un rezumat în 
termeni netehnici al declaraţiei de mediu, iar cetăţenii au fost informaţi prin afişe, pachete 
informative trimise în cutia poştală, precum şi prin anunţuri la Radio Darik (cu audienţă 
naţională). Ministerul mediului şi apelor a identificat municipiul Chelopech şi satul Chavdar 
drept locuri afectate de proiect. Prin urmare, la 14 şi 15 decembrie 2005, au avut loc 
consultările cetăţenilor – cu participarea iniţiatorului proiectului – în satele Chavdar şi
Chelopech. Cetăţenii au manifestat un interes foarte mare faţă de acest aspect şi au prezentat 
declaraţii scrise în care au exprimat avantajele şi dezavantajele proiectului. Iniţiatorul 
proiectului a răspuns în scris tuturor declaraţiilor. Autorităţile competente declară că s-a ţinut 
cont de toate aceste declaraţii pe parcursul procesului decizional. În plus, au existat diferite 
declaraţii înaintate Ministerului mediului şi apelor cu privire la proiectul minei de aur de la
Chelopech. De exemplu:

- Declaraţie din partea Consiliului Municipal al satului Chavdar (din data de 19 ianuarie
2006), care obiectează faţă de propunerea de proiect care vizează extinderea producţiei minei 
de aur; 
- Declaraţie din partea Consiliului Municipal din Zlatitza (din data de 20 ianuarie 2006), 
solicitând o examinare vigilentă din partea Consiliului suprem de experţi în domeniul 
mediului înainte de autorizarea iniţierii acestui proiect; 
- Scrisoare din partea deputatului Mladen Chervenyakov (din data de 20 ianuarie 2006), 
prezentând reacţii publice suplimentare şi solicitând ca opiniile exprimate de public în
municipiile Chelopech, Chavdar, Zlatitza şi Pridop să fie luate în considerare în procesul 
decizional.

Prin urmare, Consiliul suprem de experţi în domeniul mediului a organizat o serie de reuniuni, 
în cadrul cărora au fost luate în considerare toate documentele şi întrebările transmise de 
cetăţeni. În cadrul reuniunii acestuia, Consiliul suprem de experţi în domeniul mediului de la 
27 martie 2006 a hotărât cu majoritate să propună ca Ministerul mediului şi apelor să aprobe
iniţierea proiectului minei de aur de la Chelopech şi să emită o decizie EIM pozitivă.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175 5.7/85, modificată prin Directiva 97/11/CE a 
Consiliului, JO L 73, 14.3.97, modificată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, JO L 156, 25.6.03.
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Cu toate acestea, având în vedere caracterul controversat al proiectului şi al utilizării
preconizate a tehnologiei de leşiere cu cianuri, autorităţile bulgare au informat Comisia că 
discuţiile cu privire la proiect au continuat după reuniunea menţionată anterior a Consiliul 
suprem de experţi în domeniul mediului. Între timp, autorităţile competente au realizat 
evaluarea necesară a mediului, în temeiul articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, Directiva 
habitate1, cu privire la iniţierea proiectului propus. Evaluarea a arătat că nu există posibilitatea
ca proiectul să aibă un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000. Cu toate acestea, 
procedura administrativă întârziată şi lipsa unei decizii EIM au determinat iniţierea unei cauze
pe lângă Curtea Administrativă Supremă. Curtea a hotărât că procedura EIM trebuie
finalizată. Prin urmare, procedura EIM a fost finalizată şi a fost emisă decizia EIM pozitivă 
nr. 8/2008 a Ministerului mediului şi apelor.

În ceea ce priveşte procedura EIM transfrontalieră şi aplicabilitatea Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenţia Espoo din 1991), 
autorităţile bulgare declară că în urma examinării potenţialelor efecte adverse ale activităţii 
planificate, nu există posibilitatea ca proiectul să aibă un efect advers transfrontalier
semnificativ asupra mediului. Trebuie observat că în cazurile în care partea de origine ajunge 
la concluzia că nu trebuie aplicată Convenţia, iar partea afectată are o altă opinie, aceasta din 
urmă poate iniţia discuţii cu partea de origine. Având în vedere informaţiile disponibile, nu au 
existat probleme ridicate de vreo parte vecină potenţial afectată. În plus, în ceea ce priveşte 
consultările transfrontaliere, Comisia observă că este aplicabil articolul 7 din Directiva EIM. 
Cu toate acestea, întrucât aprobarea extinderii minei a fost iniţiată înainte de 1 ianuarie 2007, 
dispoziţiile Directivei EIM nu sunt aplicabile în mod oficial în acest caz. 

În lumina acestor fapte, trebuie observat că, în temeiul jurisprudenţei consacrate a Curţii 
Europene de Justiţie (Cauza C-81/96 Haarlemmerliede), datoria statului membru de a garanta
că proiectele care pot avea efecte semnificative din cauza naturii, dimensiunii şi locaţiei lor 
fac obiectul unei evaluări a efectelor asupra mediului, se referă numai la acele proiecte pentru 
care cererile de autorizare au fost depuse în perioada în care directiva a fost obligatorie pentru 
statul membru în cauză, de exemplu, pentru Bulgaria, începând cu 1 ianuarie 2007. Este 
evident din informaţiile disponibile că proiectul a fost iniţiat şi că întreaga procedură s-a 
desfăşurat înainte de data aderării. Prin urmare, nu se poate identifica nicio încălcare a 
Directivei EIM, astfel cum a fost modificată.

Trebuie observat că legislaţia comunitară reglementează gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive prin Directiva 2006/21/CE2. Mai ales în ceea ce priveşte cianurile, respectiva 
directivă prevede, la articolul 13 alineatul (6), reducerea concentraţiei de cianuri dizolvabile 
în mediu slab acid în iaz la cel mai mic nivel posibil prin utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile. În plus, se stabilesc valori-limită specifice ale concentraţiei maxime.

Din informaţiile furnizate de petiţionar şi de autorităţile bulgare, Comisia nu poate identifica o 
încălcare a dispoziţiilor relevante din acquis, în special a Directivei EIM, astfel cum a fost 
modificată. Cererea de aprobare a iniţierii proiectului a fost lansată înainte de data aderării 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
2 Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind 
gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE –
Declaraţia Parlamentului, Consiliului şi Comisiei, JO L 102, 11.4.2006.
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Bulgariei la UE. Prin urmare, Directiva EIM nu era aplicabilă în Bulgaria la momentul 
respectiv.

Se atrage atenţia asupra faptului că argumentele enumerate anterior se referă strict la 
procedura EIM iniţiată în 2004. În cazul în care vor exista noi cereri de aprobare a iniţierii 
proiectului, înregistrate după aderarea Bulgariei la UE, pentru acelaşi proiect sau pentru părţi 
ale proiectului, se vor aplica Directiva EIM astfel cum a fost modificată, şi întreaga legislaţie 
comunitară relevantă.


