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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1337/2008 af Nayden Chakarov, bulgarsk statsborger, og 12 
medunderskrivere, om Maritza-Iztok-kraftværket og forureningen af området 
omkring den bulgarske by Stara Zagora

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den alvorlige forurening af området omkring den bulgarske by Stara 
Zagora, der forårsages af Maritza-Iztok-kraftværket. Kun to af kraftværkets otte enheder er 
udstyret med svovlrensningsanlæg, hvilket betyder, at kraftværket ikke opfylder EU's på 
området gældende retsakter, herunder Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF om 
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Andrageren anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at driften af Maritza-Iztok-kraftværket bliver tilpasset 
de i ovennævnte direktiver fastsatte krav.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren giver udtryk for bekymring med hensyn til den kraftige forurening af området 
omkring den bulgarske by Stara Zagora, der forårsages af Maritza-Iztok-kraftværket. Han 
klager over forholdene i forbindelse med værkets drift og over manglende opfyldelse af 
direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 samt direktiv
2001/80/EF om store fyringsanlæg2.
                                               
1 EUT L 24/8 af 29.1.2008 (tidligere: direktiv 96/61/EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26).
2 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1.
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Maritza-Iztok-kraftværket i Bulgarien skulle have opfyldt kravene i direktivet om integreret 
forebyggelse inden den 30. oktober 2007, samt kravene i direktivet om store fyringsanlæg 
inden den 1. januar 2008.

Kommissionen har tidligere taget kontakt til de bulgarske myndigheder med anmodning om 
særlige oplysninger vedrørende gennemførelsen af den gældende fællesskabslovgivning om
de i andragendet nævnte anlæg. De bulgarske myndigheder gav følgende oplysninger om 
anlægget TPP 2 (som er en del af Maritza-Iztok-kraftværket), idet de erkendte, at TPP 2-
anlægget fra og med den 1. januar 2008 skulle have opfyldt kravene om grænseværdier for 
luftforurenende emissioner i henhold til direktivet om store fyringsanlæg. Kraftværket drives 
på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med de værdier, der er fastsat i direktivet om 
integreret forebyggelse fra 2005. Der er blevet installeret teknisk udstyr til begrænsning af 
emissionerne, samt indført systemer med henblik på vedvarende måling.

På basis af disse oplysninger har Kommissionen indledt en detaljeret vurdering af den 
tilladelse, der er udstedt til det pågældende kraftværk. Formålet med den pågældende 
vurdering er at få slået fast, om kravene i de to ovennævnte direktiver overholdes.

Kommissionen vil evaluere resultatet af den analyse, der foretages i hver enkelt sag, og den 
måde, hvorpå henholdsvis direktiv 2008/1/EF og direktiv 2001/80/EF gennemføres med 
hensyn til det pågældende kraftværk. Kommissionen vil på basis af resultaterne af denne 
analyse overveje, hvilke foranstaltninger der fremover skal iværksættes.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december 2009.

"Som nævnt i den første meddelelse om dette andragende har Kommissionen vurderet den 
tilladelse, der er udstedt til det pågældende kraftværk, i medfør af direktiv 2008/1/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1. Resultaterne af denne analyse viser, at 
tilladelsens vilkår er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. Kommissionen kan 
derfor ikke på dette grundlag fastslå nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

Kommissionen vil dog løbende overvåge den måde, hvorpå direktiv 2008/1/EF og 
2001/80/EF om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg2

gennemføres med hensyn til det pågældende anlæg og især med hensyn til anlæggets 
overholdelse af tilladelsens vilkår."

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29.
2 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1-21.


