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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.4.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Nayden Chakarov bolgár állampolgár által benyújtott 1337/2008. számú, 12 
aláírást tartalmazó petíció a Maritza-Iztok erőműről és a bolgár Sztara Zagora 
város környékén tapasztalható szennyezésről

I. P. bolgár állampolgár által benyújtott 1865/2009. számú petíció a Közép-
Bulgáriában található Sztara Zagora városában tapasztalható légszennyezésről

Tsveta Hristova bolgár állampolgár által a „Friss levegő Sztara Zagorán” polgári 
kezdeményezés nevében benyújtott 0257/2011. számú, kb. 30 000 aláírást 
tartalmazó petíció a közép-bulgáriai Sztara Zagora városban tapasztalható 
légszennyezésről

1. Az 1337/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bolgár Sztara Zagora város környékén tapasztalható, a Maritza-Iztok 
erőmű által okozott komoly szennyezés miatt emel panaszt. Az erőmű nyolc blokkjából csak 
kettő rendelkezik kéntisztító berendezéssel, ami azt jelenti, hogy az erőmű nem felel meg az 
Európai Unió e területen alkalmazandó jogszabályainak, ezen belül a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 
nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek. A petíció 
benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy a Maritza-Iztok 
erőmű működését igazítsák a fent említett irányelvekben foglalt követelményekhez.

Az 1865/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a Közép-Bulgáriában található Sztara Zagora 
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városában tapasztalható súlyos légszennyezésre. A petíció benyújtójának véleménye szerint a 
légszennyezést a hidrogén-klorid-, a kénhidrogén- és nitrogén-dioxid-kibocsátás okozza. A 
kutatások továbbá nehézfémeket és vegyi anyagokat mutattak ki a növényekben, a talajban és 
az élelmiszerekben, ami további súlyos veszélyt jelent a helyi lakosság egészségére. A petíció 
benyújtója rámutat arra, hogy az illetékes bolgár hatóságok nem hozták meg a szükséges 
intézkedéseket a felelősök azonosítására, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon 
intézkedéseket, és biztosítsa, hogy megoldást találjanak erre a helyzetre, amit a petíció 
benyújtója népirtásnak tart.

Az 0257/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a közép-bulgáriai Sztara Zagora városban
tapasztalható súlyos légszennyezésre. A petíció benyújtójának véleménye szerint hidrogén-
klorid, kénhidrogén és nitrogén-dioxid kibocsátásáról van szó. A kutatási eredmények 
továbbá nehézfémeket és vegyi anyagokat mutattak ki a növényekben, a földben és az 
élelmiszerekben, ami további súlyos veszélyt jelent a helyi lakosság egészségére. A petíció 
benyújtója rámutat arra, hogy az illetékes bolgár hatóságok nem hozták meg a szükséges 
intézkedéseket a felelősök azonosítására, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon 
intézkedéseket és biztosítsa, hogy megoldást találjanak erre a teljesen elfogadhatatlan 
helyzetre.

2. Elfogadhatóság

Az 1337/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. 
Az 1865/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 25. 
A 0257/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója aggódik a bolgár Sztara Zagora város környékén tapasztalható, a 
Maritza-Iztok erőmű által okozott komoly szennyezés miatt. Panaszában kifogásolja a 
létesítmény működésének körülményeit és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről (IPPC) szóló 2008/1/EK irányelvnek1 és a nagy tüzelőberendezésekről (LPC) 
szóló 2001/80/EK irányelvnek2 való megfelelést.

A bulgáriai Maritza-Iztok erőműnek 2007. október 30-tól kell megfelelnie az IPPC-irányelv 
és 2008. január 1-jétől az LCP-irányelv követelményeinek.

A Bizottság felvette a kapcsolatot a bolgár hatóságokkal, és konkrét tájékoztatást kért az 
alkalmazandó közösségi jogszabályok végrehajtásáról az e petícióban említett létesítmények 
tekintetében. A bolgár hatóságok az alábbi tájékoztatást adták a Maritza-Iztok komplexumhoz 
tartozó hőerőműről (TPP2):  a hatóságok elismerték, hogy a hőerőműnek 2008. január 1-jétől 

                                               
1 HL L 24/8., 2008.1.29 (előzmény: 96/61/EK irányelv, HL L 257, 1996.10.10., 26. o.).
2 HL L 309., 2001.11.27., 1. o.
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meg kell felelnie az LCP-irányelv kibocsátási határértékeinek. Jelenleg a 2005-ben kiadott 
IPPC-engedélyeknek megfelelően működik. Üzembe helyezték a kibocsátáscsökkentéshez 
szükséges műszaki berendezéseket, és folyamatos mérőrendszereket állítottak fel. 

E tájékoztatás alapján a Bizottság megkezdte az erőműre kiadott engedély részletes 
vizsgálatát. A vizsgálat célja annak megállapítsa, hogy az erőmű megfelel-e az IPPC- és az 
LCP-irányelvnek.

A Bizottság értékeli az elemzés eredményét, valamint a 2008/1/EK és a 2001/80/EK irányelv 
végrehajtását az érintett erőműben. A Bizottság ezen értékelés eredményeinek függvényében 
vizsgálja majd meg, hogy szükség van-e további lépésekre.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV.): 2009. december 17.

A petícióval kapcsolatos első közleményében jelzettek szerint a Bizottság értékelte a 
létesítmény számára a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/11/EK irányelv1 alapján kiadott engedélyt. Az elemzés alapján a Bizottság 
megállapította, hogy az engedély kiadásának feltételei összhangban vannak az említett 
irányelv rendelkezéseivel. Mindezek alapján a Bizottság úgy találta, hogy nem állapítható 
meg a közösségi jog megsértése.

A Bizottság ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kíséri majd a 2008/11/EK irányelv, 
valamint a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv2 végrehajtását az érintett 
létesítmény kapcsán, és különösen az engedély kiadására vonatkozó feltételeknek való 
megfelelés tekintetében.

5. A Bizottság által az 1337/2008., az 1865/2009. és a 0257/2011. számú petíciókra 
adott kiegészítő válasz (REV. II.): 2012. március 16.

Amint azt az Európai Parlamenthez intézett korábbi közleményében is bejelentette, a 
Bizottság – az érintett létesítmény(ek), valamint azok kén-dioxidra (SO2), nitrogén-oxidokra 
és porra megállapított közbenső határértékeknek való megfelelése tekintetében – megvizsgálta 
a nagy tüzelőberendezésekről szóló 2001/80/EK irányelv3 végrehajtását.

A vizsgálat keretében a Bizottság felvette a kapcsolatot a bolgár hatóságokkal. A bolgár 
hatóságok válaszának elemzése alapján a Bizottság kötelezettségszegési eljárást4 indított, 
mivel a TPP „Maritza-Iztok 2” (5. és 7. blokk), a TPP „Republika” és a TPP „Sviloza” 
esetében nem tartották be a kén-dioxidra megállapított határértékeket, illetve mivel 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben elmulasztották a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba 
történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv 
VI. mellékletében foglalt, a kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és porra vonatkozó közbenső 
éves kibocsátási határértékek betartását.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
2 HL L 309., 2001.11.27., 1–21. o.
3 HL L 309., 2001.11.27., 1. o.
4 2011/2222. sz. eljárás (a Bizottság 2012. január 26-án fogadta el a hivatalos felszólító levelet)
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A levegőminőségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban a következők állapíthatók meg:
Sztara Zagora a „Délkelet BG0006” elnevezésű levegőminőségi övezetben található. Az 
övezetben Bulgária uniós csatlakozása óta minden évben túllépik a kén-dioxidra 
meghatározott 350µg/m3 óránkénti határértéket (amely egy naptári évben legfeljebb 
huszonnégyszer léphető túl). Az övezetben emellett – szintén az Unióhoz való csatlakozástól 
fogva – túllépik a PM10-re vonatkozó határértékeket, azaz az 50µg/m3 napi határértéket 
(amely egy naptári évben legfeljebb harmincötször léphető túl) és az évenkénti 40µg/m3

határértéket egyaránt. A nitrogén-dioxidra megállapított határértékeknek megfelel az övezet.

A Zagora városában elhelyezett mérőállomások adatai alapján 2008 óta betartják a kén-
dioxidra meghatározott határértékeket, a PM10 esetében azonban még 2010-ben is mértek a 
napi határértékeket meghaladó értékeket.

A Bizottság két kötelezettségszegési eljárást indított Bulgária ellen egyrészt a kén-dioxidra 
vonatkozó határértékek, másrészt a PM10-határértékek1 betartásának több övezetben és több 
éven át történő elmulasztása miatt. Mindkét eljárás folyamatban van.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. III.): 2013. április 30.

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és 
részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv VI. mellékletében foglalt, a kén-dioxidra, nitrogén-
oxidokra és porra vonatkozó közbenső éves kibocsátási határértékek betartásának 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben történő elmulasztása miatt a Bizottság által Bulgária ellen indított 
kötelezettségszegési eljárás2 során a Bizottság elégedetlen volt a hivatalos felszólító levélre 
adott válasszal, és ezért 2013 januárjában indokolással ellátott véleményt intézett 
Bulgáriához.
A Bizottság jelenleg várja a bolgár hatóságok válaszát.
Sztara Zagora a „Délkelet BG0006” elnevezésű levegőminőségi övezetben található. A 
mérőállomásokról származó információk alapján megállapítható, hogy az övezet 2007 óta 
minden évben túllépi a PM10-re vonatkozó 40µg/m³-es éves, valamint az 50µg/m³-es napi 
határértéket, mégpedig a környezeti levegő minőségéről szóló 2008/50/EK rendeletben egy 
naptári évre engedélyezett 35 alkalomnál többször.
Az övezetben ezenkívül 2007 óta minden évben túllépi a kén-dioxidra meghatározott 
350µg/m3 óránkénti határértéket (amely egy naptári évben legfeljebb huszonnégyszer léphető 
túl), valamint – 2010 kivételével – a 125μg/m3 napi határértéket (amely egy naptári évben 
legfeljebb háromszor léphető túl).
Két kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Bulgária ellen, egyrészt a kén-dioxidra 
vonatkozó határértékek, másrészt a PM10-határértékek3 betartásának több övezetben és több 
éven át történő elmulasztása miatt.
Időközben új tájékoztatás érkezett a petíció benyújtójától, melyet a Bizottság jelenleg elemez.

                                               
1 A 2009/2135. és 2010/2109. sz. eljárás
2 2011/2222.
3 A 2009/2135. és 2010/2109. sz. eljárás


