
CM\938673EL.doc PE426.986v04-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1337/2008, του Nayden Chakarov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 12 υπογραφές, σχετικά με τον σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok και τη ρύπανση της περιοχής γύρω από 
την πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας

Αναφορά 1865/2009, του I.P., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη Stara Zagora της κεντρικής Βουλγαρίας

Αναφορά 0257/2011 της Tsveta Hristova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών «Καθαρός αέρας στη Stara Zagora», η 
οποία συνοδεύεται από περίπου 30.000 υπογραφές, σχετικά με τη ρύπανση 
του αέρα στην πόλη Stara Zagora στην κεντρική Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς 1337/2008

Ο αναφέρων περιγράφει την έντονη ρύπανση του περιβάλλοντος γύρω από την πόλη Stara 
Zagora της Βουλγαρίας λόγω της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Maritza-Iztok.  Μόνο οι δύο από τις οκτώ μονάδες του εργοστασίου διαθέτουν σύστημα 
καθαρισμού του θείου, γεγονός που σημαίνει ότι ο σταθμός δεν πληροί την ισχύουσα συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνεται η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης καθώς και η οδηγία 
2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.  Ο 
αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η 
λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok θα προσαρμοστεί 
στις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στις ανωτέρω οδηγίες.

Περίληψη της αναφοράς 1865/2009
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Ο αναφέρων επισημαίνει την έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη Stara Zagora της 
κεντρικής Βουλγαρίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπάρχουν εκπομπές υδροχλωρικού 
οξέος, υδρόθειου και διοξειδίου του αζώτου. Πορίσματα ερευνών αναφέρουν επίσης την 
παρουσία βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών στα φυτά, το έδαφος και τα τρόφιμα, κάτι 
που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του τοπικού πληθυσμού. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για τον 
εντοπισμό των υπευθύνων και συνεπώς ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
για να διασφαλίσει ότι θα βρεθεί μια λύση για την εν λόγω κατάσταση, την οποία θεωρεί 
ισοδύναμη με γενοκτονία.

Περίληψη της αναφοράς 0257/2011

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για σοβαρή ρύπανση του αέρα στην πόλη Stara Zagora στην 
κεντρική Βουλγαρία η οποία, κατά την άποψή της, προκαλείται από εκπομπές υδροχλωρίου, 
υδρόθειου και διοξειδίου του αζώτου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης την 
παρουσία βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών σε φυτά, στο έδαφος και σε τρόφιμα, σε 
τέτοιο βαθμό που συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία του τοπικού πληθυσμού. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και, κατά συνέπεια, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει προκειμένου να διασφαλιστεί η εξεύρεση λύσης σε αυτήν την τελείως απαράδεκτη 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1337/2008: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009.
Αναφορά 1865/2009: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2010.
Αναφορά 0257/2011: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρή ρύπανση της περιοχής γύρω από τη 
βουλγαρική πόλη Stara Zagora, την οποία προκαλεί ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Maritza-Iztok. Διαμαρτύρεται για τους όρους λειτουργίας του σταθμού και τη μη 
συμμόρφωσή του προς την οδηγία 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)1 και την οδηγία 2001/80/EΚ σχετικά με τις μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης (LCP)2.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok στη Βουλγαρία έπρεπε να είχε 
αρχίσει να συμμορφούται προς την οδηγία IPPC από τις 30 Οκτωβρίου 2007 και προς την 
οδηγία LCP από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Προηγουμένως η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές και τους ζήτησε 
συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας σε ό,τι 
                                               
1 ΕΕ L 24/8 της 29.01.2008 (πρώην: Oδηγία 96/61/ΕΚ, ΕΕ L 257 της 10.10.96, σ. 26).
2 EE L 309, 27.11.01, σ. 1.
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αφορά τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα αναφορά. Οι βουλγαρικές αρχές 
παρέσχον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον σταθμό TPP 2 (τμήμα του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok).  Οι αρχές αναγνώρισαν πως ο σταθμός 
TPP 2 έπρεπε να συμμορφούται προς τις οριακές τιμές εκπομπής της οδηγίας LCP από 
1ης Ιανουαρίου 2008. Επί του παρόντος λειτουργεί σύμφωνα με τις άδειες IPPC που 
εκδόθηκαν το 2005. Έχει εγκατασταθεί ο τεχνικός εξοπλισμός για τη μείωση των ρύπων και 
έχουν προβλεφθεί συστήματα συνεχούς μέτρησης. 

Βάσει των πληροφοριών αυτών η Επιτροπή ξεκίνησε ενδελεχή αξιολόγηση της άδειας που 
εκδόθηκε για τον εν λόγω σταθμό. Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να εξακριβωθεί κατά 
πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των οδηγιών IPPC και LCP.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την έκβαση της ανάλυσης αυτής της υπόθεσης και τον τρόπο με 
τον οποίο εφαρμόζονται οι οδηγίες 2008/1/EΚ και 2001/80/EΚ στον υπό εξέταση σταθμό.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή θα κρίνει κατά πόσο 
χρειάζεται να ληφθούν και άλλα μέτρα.

4. ΑΝΑΘ. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 
Δεκεμβρίου 2009.

Όπως αναφέρεται στην πρώτη ανακοίνωση για την εν λόγω αναφορά, η Επιτροπή αξιολόγησε 
την άδεια της εν λόγω εγκατάστασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1 . Το αποτέλεσμα της εν 
λόγω ανάλυσης είναι ότι οι προϋποθέσεις της άδειας συνάδουν με τις διατάξεις της εν λόγω 
οδηγίας. Ως εκ τούτου, για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν εντόπισε καμία παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή, ωστόσο, θα παρακολουθεί διαρκώς τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών 
2008/1/ΕΚ και 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων 
ρύπων2 όσον αφορά την εν λόγω εγκατάσταση και ειδικά όσον αφορά τη συμμόρφωση αυτής 
με τις προϋποθέσεις της άδειας.

5. ΑΝΑΘ II Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 
Μαρτίου 2012 

για τις αναφορές 1337/2008, 1865/2009 και 257/2011

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Επιτροπή αξιολόγησε την εφαρμογή της οδηγίας 2001/80/ΕΚ σχετικά με τις μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης3 από την εν λόγω εγκατάσταση (ή τις εν λόγω εγκαταστάσεις) και τη 
συμμόρφωση με τα ενδιάμεσα ανώτατα όρια εκπομπών για το διοξείδιο του θείου (SO2), τα 
οξείδια του αζώτου και τον κονιορτό.

Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με τις βουλγαρικές αρχές.

                                               
1 ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8-29.
2 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1-21.
3 EE L 309, 27.11.01, σ. 1.
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Σύμφωνα με την ανάλυση της απάντησης των βουλγαρικών αρχών, η Επιτροπή αποφάσισε να 
κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει1 λόγω μη συμμόρφωσης των σταθμών TPP «Maritza 
Iztok 2» (τμήματα 5 και 7), TPP «Republika» και TPP «Sviloza» με τις οριακές τιμές 
εκπομπής SO2 και –σύμφωνα με το παράρτημα VI του πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους 
και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση– με τα ενδιάμεσα ετήσια όρια εκπομπών διοξειδίου του θείου, 
οξειδίων του αζώτου και κονιορτού για το 2008, το 2009 και το 2010.

Όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα, 
επισημαίνονται τα εξής:
Η πόλη Stara Zagora βρίσκεται στη νοτιοανατολική ζώνη ποιότητας του αέρα «BG0006». Η 
εν λόγω ζώνη υπερβαίνει την ωριαία οριακή τιμή των 350µg/m³ για το διοξείδιο του θείου 
(τιμή που δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 24 φορές σε ένα ημερολογιακό έτος), 
γεγονός που συμβαίνει κάθε χρόνο μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Η εν 
λόγω ζώνη υπερβαίνει επίσης και τις δύο ισχύουσες οριακές τιμές ΑΣ10, δηλαδή την 
ημερήσια οριακή τιμή των 50 µg/m³ (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 
35 φορές σε ένα ημερολογιακό έτος) καθώς και την ετήσια οριακή τιμή των 40 µg/m³, επίσης 
από τότε που η χώρα προσχώρησε στην ΕΕ. Στην εν λόγω ζώνη τηρούνται ωστόσο οι οριακές 
τιμές διοξειδίου του αζώτου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από τους σταθμούς μέτρησης που βρίσκονται στην 
ίδια την πόλη Stara Zagora, οι οριακές τιμές SO2 τηρούνται από το 2008. Ωστόσο, το 2010, 
καταγράφηκαν υπερβάσεις των ημερησίων οριακών τιμών ΑΣ10.

Η Επιτροπή κίνησε δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας λόγω αδυναμίας 
τήρησης τόσο των οριακών τιμών SO2 όσο και των οριακών τιμών ΑΣ102 σε αρκετές ζώνες 
και σε πολυετή βάση. Αμφότερες οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

6. ΑΝΑΘ.ΙΙΙ Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 
Απριλίου 2013

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 3 που κίνησε η Επιτροπή κατά της Βουλγαρίας 
για μη συμμόρφωση με τα ενδιάμεσα ετήσια όρια εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων 
του αζώτου και κονιορτού για το 2008, το 2009 και το 2010, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
VI του πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν 
ικανοποιήθηκε από την απάντηση που έλαβε στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή, και, 
κατά συνέπεια, εστάλη αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2013.
Η Επιτροπή αναμένει την απάντηση των βουλγαρικών αρχών.
Η πόλη Stara Zagora βρίσκεται στη νοτιοανατολική ζώνη ποιότητας του αέρα «BG0006».
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από τους σταθμούς μέτρησης, η ζώνη υπερβαίνει 
κάθε χρόνο από το 2007 την ετήσια οριακή τιμή ΑΣ10 των 40µg/m³, καθώς και την ημερήσια 
τιμή των 50µg/m³, περισσότερες φορές από ό,τι επιτρέπεται σύμφωνα με την οδηγία
2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (35 φορές ανά ημερολογιακό έτος).

                                               
1 2011/2222 (Η επίσημη προειδοποιητική επιστολή εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2012).
2 2009/2135 και 2010/2109, αντίστοιχα.
3 2011/2222.
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Η εν λόγω ζώνη υπερβαίνει κάθε χρόνο από το 2007 την ωριαία οριακή τιμή των 350µg/m³ 
για το διοξείδιο του θείου (τιμή που δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 24 φορές 
σε ένα ημερολογιακό έτος), και, με εξαίρεση το 2010, την ημερήσια οριακή τιμή των
125μg/m3 (τιμή που δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 3 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος).
Κατά της Βουλγαρίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες επί παραβάσει λόγω αδυναμίας 
τήρησης τόσο των οριακών τιμών SO2 όσο και των οριακών τιμών ΑΣ101 σε αρκετές ζώνες 
και σε πολυετή βάση.
Στο μεταξύ, ο αναφέρων έχει προσκομίσει νέες πληροφορίες, οι οποίες αναλύονται επί του 
παρόντος από την Επιτροπή.

                                               
1 2009/2135 και 2010/2109, αντίστοιχα.


