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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1335/2008, ingiven av Hristo Genev (bulgarisk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 14 432 personer, om ökad produktion i 
Chelopech-guldgruvan i Bulgarien med hjälp av cyanidlakningsteknik

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att den bulgariska regeringen i juli 2008 gav företaget ”Dundee 
Precious Metals Inc.” tillåtelse att öka produktionen i Chelopech-guldgruvan med hjälp av 
den nya cyanidlakningstekniken, och att myndigheterna i samband med detta endast höll 
mycket begränsade samråd med medborgarna och uteslutande i områden i gruvans 
omedelbara närhet, där medborgarna är ekonomiskt beroende av denna. Framställaren betonar 
att den bulgariska regeringens tillstånd att använda denna nya teknik strider mot 
Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
och att det otillräckliga offentliga samrådet med medborgarna strider mot bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG om åtgärder för allmänhetens deltagande 
i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. Han ber därför 
Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

”Kommissionen har uppmärksammats om ärendet om projektet vid Chelopech-guldgruvan 
och i synnerhet om frågan om användning av cyanidlakningsteknik, bland annat genom 
skriftliga frågor E-1838/08 och E-4188/08 från Europaparlamentet. Kommissionen har med 
anledning därav uppmanat de behöriga bulgariska myndigheterna att redogöra för det 
förfarande för miljökonsekvensbeskrivning som ägnats projektet vid Chelopech-guldgruvan. 
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De bulgariska myndigheterna inkom med svar på kommissionens begäran den 10 mars 2009. 

Tillgängliga uppgifter visar att de behöriga nationella myndigheterna mottog exploatörens 
tillståndsansökan för projektet i april 2004. De behöriga myndigheterna slog fast att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste genomföras innan en utökad guldutvinning kan bli 
aktuell. En sådan genomfördes därmed och i enlighet med det i bulgarisk lagstiftning 
införlivade MKB-direktivet1. 

Enligt MKB-direktivet ska såväl allmänheten som de myndigheter som på grund av sina 
specifika befogenheter på miljöområdet kan väntas ha anledning att befatta sig med projektet 
informeras och rådfrågas som led i MKB-förfarandet. Detaljerna för dessa 
samrådsförfaranden regleras i den nationella lagstiftningen.

I sitt svar till kommissionen förklarade de bulgariska myndigheterna att samrådet med 
allmänheten hade inletts i MKB-förfarandets tidigaste skede. Man hade förberett en 
icke-teknisk sammanfattning av miljöredovisningen, och allmänheten informerades genom 
affischer, informationspaket som levererades per post och genom meddelanden som lästes 
upp i Darik Radio (med nationell täckning). Miljö- och vattenministeriet kunde konstatera att 
bykommunerna Chelopech och Chavdar berördes av projektet. Allmänna utfrågningar – med 
medverkan av exploatören – anordnades därför i byarna Chavdar och Chelopech den 14 och 
15 december 2005. Allmänheten visade ett stort intresse i frågan och framlade skiftliga 
förklaringar med utläggningar om projektets för- och nackdelar. Samtliga förklaringar har fått 
skriftligt svar från exploatören. Enligt de behöriga myndigheterna har samtliga förklaringar 
beaktats som led i beslutsfattandet. Därutöver har Miljö- och vattenministeriet mottagit ett 
antal förklaringar angående guldutvinningsprojektet vid Chelopech-gruvan. Bland dessa kan 
nämnas

– en förklaring från kommunfullmäktige i Chavdar (av den 19 januari 2006) i vilken 
man motsätter sig det föreslagna projektet att utöka guldutvinningen vid den aktuella 
gruvan, 

– en förklaring från kommunfullmäktige i Zlatitsa (av den 20 januari 2006) i vilken man 
uppmanar landets högsta expertråd i miljöfrågor (”Supreme Environmental Expert 
Council”) att granska det föreslagna projektet med största noggrannhet innan den 
godkänner tillståndsansökan, 

– en skrivelse från ledamoten i Bulgariens nationalförsamling Mladen Chervenyakov 
(av den 20 januari 2006) i vilken han presenterar ytterligare inlägg från allmänheten 
och kräver att de synpunkter som kommuninvånarna i Chelopech, Chavdar, Zlatitsa 
och Pridop har givit uttryck för beaktas i beslutsprocessen.

Mot denna bakgrund sammankallade högsta expertrådet i miljöfrågor till en rad 
sammanträden för att beakta samtliga handlingar och frågor som inkommit från allmänheten. 
Vid sitt sammanträde den 27 mars 2006 beslutade en majoritet av högsta expertrådets 
medlemmar att tillråda Miljö- och vattenministeriet att godkänna tillståndansökan för utökad 
guldutvinning vid Chelopech-gruvan samt utfärda ett positivt MKB-beslut.

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EEC, EGT L 175, 5.7.1985, ändrat genom rådets direktiv 97/11/EC, EGT 
L 73, 14.03.97, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EC, EUT L 156, 
25.6.2003.
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Med beaktande av den kontrovers som rådde kring projektet och den föreslagna användningen 
av cyanidlakningsteknik informerade dock de bulgariska myndigheterna kommissionen om att 
projektet fortsatt var föremål för diskussion även efter högsta expertrådets sammanträde. 
Samtidigt genomförde de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet)1, den nödvändiga miljökonsekvensbeskrivningen 
avseende tillståndsansökan för detta utvecklingsprojekt. Denna visade att det var osannolikt 
att projektet skulle ha någon betydande inverkan på Natura 2000-områden. Det senkomna 
administrativa förfarandet och avsaknaden av ett MKB-beslut ledde dock till att den högsta 
förvaltningsdomstolen inledde ett mål i ärendet. Domstolen slog fast att MKB-förfarandet 
skulle slutföras. I enlighet med domen slutfördes förfarandet, och Miljö- och vattenministeriet 
gav med MKB-beslut nr 8/200b klartecken åt projektet.

Beträffande MKB-förfarandet för gränsöverskridande projekt och tillämpningen av 
konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen från 1991) förklarade de bulgariska myndigheterna, efter att ha undersökt 
den planerade verksamhetens eventuella skadeverkningar, att det var osannolikt att projektet 
skulle ha några väsentliga skadeverkningar för miljön i ett gränsöverskridande sammanhang. 
Här ska noteras att i fall där upphovsparten anser att konventionen inte är tillämplig medan 
den berörda parten har en annan uppfattning kan den senare parten inleda diskussioner med 
upphovsparten. Utifrån vad som framkommit har inga potentiellt berörda parter uttryckt några 
farhågor i detta avseende. Beträffande gränsöverskridande överläggningar konstaterar 
kommissionen vidare att artikel 7 i MKB-direktivet är tillämplig. Dock, eftersom 
tillståndsförfarandet för utvidgningen av gruvdriften inleddes före den 1 januari 2007, är 
bestämmelserna i MKB-direktivet formellt inte tillämpliga i detta fall.

Det ska i detta sammanhang påpekas att enligt EG-domstolens etablerade rättspraxis 
(mål C-81/96 Haarlemmerliede) har medlemsstaten skyldighet att säkerställa att projekt som 
kan antas medföra en betydande påverkan, bland annat på grund av sin art, storlek eller 
lokalisering, blir föremål för krav på en bedömning av deras miljöpåverkan, men att detta 
endast gäller för projekt för vilka tillståndsansökan inlämnats under perioden då direktivet var 
bindande för medlemsstaten i fråga, dvs. i Bulgariens fall fr.o.m. den 1 januari 2007. Av de 
upplysningar som framkommit är det uppenbart att projektet inleddes och hela förfarandet 
genomfördes före anslutningsdatumet. Ingen överträdelse av det ändrade MKB-direktivet kan 
därför anföras. 

Det bör noteras att EG:s lagstiftning reglerar hanteringen av avfall från utvinningsindustrin 
genom direktiv 2006/21/EG2. Vad användningen av cyanid beträffar anger artikel 13.6 i detta 
direktiv att koncentrationen av svagt syralöslig cyanid i en avfallsdamm ska minskas till 
lägsta möjliga nivå med hjälp av bästa tillgängliga teknik. Dessutom fastställs specifika 
högsta tillåtna koncentrationsgränsvärden. 

Utifrån de uppgifter som framställaren och de bulgariska myndigheterna har tillhandahållit 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från 
utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG – uttalande från parlamentet, rådet och 
kommissionen, EUT L 102, 11.4.2006.
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kan kommissionen inte finna underlag för överträdelse av de aktuella bestämmelserna i det 
ändrade MKB-direktivet eller annorstädes i gemenskapens regelverk. Tillståndsansökan för 
projektet inlämnades före Bulgariens inträde i EU. Därmed var MKB-direktivet inte 
tillämpligt i Bulgarien vid det aktuella tillfället.

Det bör uppmärksammas att ovan anförda överväganden endast syftar på det MKB-förfarande 
som inleddes 2004. Vad gäller ytterligare tillståndsansökan, inlämnade och diarieförda efter 
Bulgariens inträde i EU och avseende samma projekt eller delar av detta, är såväl det ändrade 
MKB-direktivet som relevanta delar av EG:s regelverk i övrigt tillämpligt.” 


