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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0772/2008, którą złożył I.A. (Bułgaria) w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza w bułgarskim mieście Pernik

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na poważne zanieczyszczenie powietrza w mieście Pernik
w zachodniej Bułgarii. Zanieczyszczenie powoduje znajdująca się w pobliżu elektrownia 
węglowa z uszkodzonymi filtrami. Składający petycję utrzymuje, że zanieczyszczenia 
osiadają nad miastem jak chmura, a kurz dostaje się do dróg oddechowych mieszkańców. 
Dlatego zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy sytuacja ta jest zgodna
z prawodawstwem UE w dziedzinie środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2008 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję wyraża obawy dotyczące warunków eksploatacyjnych elektrowni 
węglowej TEC Republica w miejscowości Pernik w Bułgarii w odniesieniu 
do zanieczyszczenia powietrza, a zwłaszcza do emisji pyłów. Wyraża on również obawy 
odnoszące się do emisji pochodzących ze znajdującego się na otwartym powietrzu 
składowiska węgla, stanowiącego część przedmiotowej instalacji. 
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 (wersja ujednolicona dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej dyrektywą IPPC) obejmuje 
następujące instalacje: instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej 
przekraczającej 50 MW. Zgodnie z przedmiotową dyrektywą właściwe organy mają 
obowiązek zapewnić, że wszystkie instalacje są obsługiwane zgodnie z warunkami
i zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszych dostępnych technikach w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Ostateczny termin 
wydawania pozwoleń zgodnych z wymogami odnoszącymi się do istniejących instalacji 
minął dnia 30 października 2007 r.

Przedmiotowa instalacja jest wymieniana przez bułgarskie władze jako instalacja wchodząca
w zakres dyrektywy IPPC. Według władz bułgarskich właściwy organ udzielił pozwolenia 
zgodnie z dyrektywą IPPC w dniu 1 lipca 2005 r.

Ponadto przedmiotowa instalacja wchodzi w zakres dyrektywy 2001/80/WE w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 
energetycznego spalania2. Dyrektywa ta określa minimalne dopuszczalne wartości emisji dla 
obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 50 MW. 

Wnioski

Komisja wraz z bułgarskimi władzami dalej będzie analizować sposób wdrażania dyrektyw 
2008/1/WE i 2001/80/WE w przedmiotowej instalacji. Zwróci ona szczególną uwagę 
na kwestie poruszone przez składającego petycję oraz na sposób, w jaki warunki pozwolenia 
są monitorowane przez operatora i właściwy organ.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Jak opisano w poprzednim komunikacie, przedmiotowa instalacja wchodzi w zakres 
dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli3 (wersja skodyfikowana dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej: dyrektywą IPPC) oraz 
dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (zwanej dalej: dyrektywą LCP)4.

Komisja zbadała sprawę z pomocą władz bułgarskich. Zadawano pytania dotyczące 
pozwolenia i warunków eksploatacji przedmiotowej instalacji, jak również środków 
wykonawczych, jeżeli takowe zostały przyjęte przez właściwy organ. Na tej podstawie 
uzyskano następujące informacje:

- w dniu 1 lipca 2005 r. właściwy organ wydał pozwolenie zgodnie z dyrektywą IPPC. 
Pozwolenie to obejmowało obiekt energetycznego spalania z 5 generatorami, a graniczne 
                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
4 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
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wielkości emisji ustalone dla pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu były znacząco wyższe 
od dopuszczalnych na mocy dyrektywy LCP;

- generatory 1–4 miały zostać zamknięte po 31 grudnia 2007 r., a pozostawiony generator 
miał działać tak, aby przestrzegane były graniczne wielkości emisji określone w dyrektywie 
LCP. Nie przekazano jednak żadnych informacji na temat tego, czy środki te wdrożono
w praktyce;

- właściwy organ przeprowadził kilka inspekcji kontrolnych, a prowadzącemu kilkakrotnie 
wydano ostrzeżenia o uchybieniu i nałożono na niego grzywny.

W świetle powyższego Komisja będzie dalej badać wraz z władzami bułgarskimi, czy 
przewidziane działania realizowane są tak, aby zapewnić zgodność z dyrektywami 
2008/1/WE i 2001/80/WE. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Jak podkreślono w poprzedniej odpowiedzi, Komisja wspólnie z bułgarskimi władzami 
przeprowadziła dalsze dochodzenie w związku z przedmiotową sprawą. W swoim 
poprzednim komunikacie bułgarskie władze poinformowały Komisję, że kotły nr 1–4 
elektrowni cieplnej „Republika” miały zostać wyłączone z eksploatacji po dniu 31 grudnia 
2007 r. oraz że ostatni generator (nr 5) miał być zgodny z dopuszczalnymi wartościami emisji 
określonymi w dyrektywie LCP. Nie przekazano jednak żadnych informacji dotyczących 
tego, czy środki te zostały w rzeczywistości wdrożone. W rezultacie Komisja zwróciła się
z zapytaniem, czy przewidziane działania zostały podjęte w celu zapewnienia zgodności
z dyrektywami 2008/1/WE1 oraz 2001/80/WE2. Na tej podstawie bułgarskie władze 
przekazały następujące informacje:

– W sierpniu 2009 r. przedstawiciele właściwych władz zaplombowali kotły nr 1, 2, 3 i 4 
elektrowni cieplnej „Republika”. W związku z tym te elementy instalacji zostały wyłączone
z eksploatacji.

– W okresie od sierpnia 2006 r. do kwietnia 2009 r. kocioł nr 5 był poddawany przebudowie
i modernizacji w celu zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji 
określonymi w dyrektywie 2001/80/WE.

W świetle powyższego Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia prawodawstwa 
Wspólnoty.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001. 


