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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0772/2008, adresată de I.A., de cetățenie bulgară, privind poluarea 
aerului în orașul bulgar Pernik

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge în legătură cu poluarea gravă a aerului în orașul Pernik din vestul 
Bulgariei. Poluarea este cauzată de proximitatea unei termocentrale electrice cu filtre defecte. 
Petiționarul susține că poluarea se așează peste oraș ca un nor și praful intră în căile 
respiratorii ale locuitorilor și solicită, prin urmare, Parlamentului European să cerceteze dacă 
această situație respectă legislația UE privind mediul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiția

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu condițiile de exploatare a unei 
termocentrale pe cărbuni numită TEC Republica din municipiul Pernik (Bulgaria) în ceea ce 
privește poluarea aerului, în special emisiile de praf. De asemenea, acesta se arată preocupat 
de emisiile depozitului de cărbuni în aer liber al termocentralei.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție
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Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (versiunea codificată 
a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare Directiva PCIP) se referă la instalațiile în care 
se derulează următoarele activități: instalații de ardere cu putere termică instalată de peste 50 
MW. Conform directivei, autoritățile competente trebuie să se asigure că fiecare instalație este 
exploatată în conformitate cu condițiile stipulate într-o autorizație integrată, pe baza celor mai 
bune tehnici disponibile, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului în ansamblu. 
Termenul limită pentru eliberarea autorizațiilor conforme cerințelor pentru instalațiile 
existente a fost 30 octombrie 2007.

Instalația menționată apare pe listele publicate de autoritățile bulgare ca instalație PCIP. 
Conform autorităților bulgare, autoritatea competentă a eliberat autorizația la 1 iulie 2005 în 
conformitate cu Directiva PCIP.

De asemenea, instalația la care se face referire intră sub incidența dispozițiilor Directivei 
2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la 
instalații de ardere de dimensiuni mari2. Această directivă stabilește valorile limită de emisii 
minime pentru instalațiile de ardere cu o putere termică instalată de peste 50 MW. 

Concluzii

Comisia va continua să examineze împreună cu autoritățile bulgare modul de punere în 
aplicare a Directivelor 2008/1/CE și 2001/80/CE în ceea ce privește instalația la care se face 
referire. În special, aceasta va examina chestiunile semnalate de petiționar și modul în care
condițiile de autorizare sunt monitorizate de operator și de autoritatea competentă.”

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Așa cum se descrie în comunicarea anterioară a Comisiei, instalația se încadrează în domeniul 
de aplicare a Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării3
(versiune codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare Directiva PCIP) și a 
Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni mari (denumită în continuare Directiva privind 
instalațiile de ardere de dimensiuni mari)4.

Comisia a investigat această chestiune cu ajutorul autorităților bulgare. Au fost adresate 
întrebări privind autorizația și condițiile de funcționare a instalației, precum și privind 
măsurile de executare, dacă este cazul, luate de autoritatea competentă. Pe baza acestora, au 
fost obținute următoarele informații:

- Autoritatea competentă a acordat o autorizație în conformitate cu Directiva PCIP la data de 1 
iulie 2005. Autorizația a vizat o instalație de ardere cu 5 generatoare, iar valorile-limită de 
emisie stabilite pentru praf, dioxid de sulf și oxizi de azot au fost semnificativ mai mari decât 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
3 JO L 24, 29.01.2008, p. 8.
4 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
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este permis în conformitate cu Directiva privind instalațiile de ardere de dimensiuni mari.

- Generatoarele 1-4 urmau să fie închise după 31 decembrie 2007, iar generatorul rămas 
trebuie să respecte valorile-limită de emisie în conformitate cu Directiva privind instalațiile de 
ardere de dimensiuni mari. Totuși, nu au fost furnizate informații cu privire la punerea în 
practică a acestor măsuri.

- Autoritatea competentă a efectuat o serie de inspecții de monitorizare și au fost emise mai 
multe notificări de încălcare și de penalizare pentru operator.

În lumina celor de mai sus, Comisia va investiga în continuare împreună cu autoritățile 
bulgare punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute pentru a asigura conformitatea cu 
Directivele 2008/1/CE și 2001/80/CE.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Conform precizărilor din comunicarea precedentă, Comisia a investigat această chestiune cu 
ajutorul autorităților bulgare. În comunicarea lor anterioară, autoritățile bulgare au informat 
Comisia că boilerele nr. 1-4 ale centralei TPP „Republika” urmau să fie închise după 31 
decembrie 2007 și că generatorul rămas (nr. 5) urma să respecte valorile limită privind 
emisiile în conformitate cu Directiva privind instalațiile mari de ardere. Cu toate acestea, 
autoritățile bulgare nu au comunicat dacă aceste măsuri au fost puse în aplicare. Ca urmare, 
Comisia a întrebat dacă acțiunile prevăzute au fost puse în aplicare pentru a asigura 
respectarea Directivelor 2008/1/CE1 și 2001/80/CE2. În urma acestei solicitări, autoritățile 
bulgare au furnizat următoarele informații:

- În cursul lunii august 2009, reprezentanții autorității competente au etanșat boilerele 1, 2, 3 
și 4 ale centralei TPP „Republika”. Aceste componente ale instalației sunt, prin urmare, 
scoase din uz.

- Între august 2006 și aprilie 2009, boilerul nr. 5 a fost reconstruit și modernizat pentru a 
respecta valorile limită privind emisiile stabilite în Directiva 2001/80/CE.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu vede nicio încălcare a legislației comunitare.

                                               
1 JO L24, 29.1.2008.
2 JO L 309, 27.11.2001.


