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Tema: Peticija Nr. 1337/2008 dėl Martiza-Iztock elektrinės ir taršos Bulgarijos 
miesto Stara Zagoros apylinkėse, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Nayden 
Chakarov, su 12 parašų

Peticija Nr. 1865/2009 dėl Bulgarijos centrinėje dalyje esančio Stara Zagoros 
miesto oro taršos, kurią pateikė Bulgarijos pilietis I. P.

Peticija Nr. 0257/2011 dėl oro taršos Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame 
Stara Zagoros mieste, kurią pateikė Bulgarijos pilietė Tsveta Hristova 
piliečių iniciatyvinės grupės „Švarus oras Stara Zagoroje“ vardu, su apie 
30 000 parašų

1. Peticijos Nr. 1337/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo didelę Bulgarijos miesto Stara Zagoros apylinkių taršą, kurią kelia 
Maritza-Iztok elektrinė. Sieros valymo įranga yra tik dviejuose iš aštuonių elektrinės blokų; 
tai reiškia, kad elektrinė neatitinka taikomų ES teisės aktų, tarp jų Tarybos 
direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą 
deginančių įrenginių, kiekio apribojimo. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą 
užtikrinti, kad eksploatuojant Maritza-Iztok elektrinę būtų laikomasi minėtų direktyvų 
reikalavimų.

Peticijos Nr. 1865/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo didelę Bulgarijos centrinėje dalyje esančio Stara Zagoros miesto
oro taršą. Jis tvirtina, kad orą teršia išmetama druskos rūgštis, vandenilio sulfidas ir azoto 
dioksidas. Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad augalai, dirvožemis ir maistas užteršti 
sunkiaisiais metalais ir cheminėmis medžiagomis, kurie kelia didelį pavojų vietos gyventojų 
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sveikatai. Peticijos pateikėjas nurodo, kad atsakingos Bulgarijos valdžios institucijos nesiėmė 
reikiamų priemonių, kad nustatytų už keliamą taršą atsakingus asmenis, todėl jis ragina 
Europos Parlamentą imtis veiksmų ir išspręsti problemą, kuri, jo nuomone, prilygsta 
genocidui.

Peticijos Nr. 0257/2011 santrauka

Peticijos pateikėja nurodo didelę oro taršą Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame Stara 
Zagoros mieste, kurią, jos nuomone, lemia į aplinką išleidžiamas vandenilio chloridas, 
vandenilio sulfidas ir azoto dioksidas. Be to, mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad augaluose, 
dirvožemyje ir maisto produktuose susikaupė sunkiųjų metalų, o tai kelia didelį pavojų vietos 
gyventojų sveikatai. Peticijos pateikėja nurodo, kad atsakingos Bulgarijos valdžios institucijos 
nesiėmė reikiamų priemonių už keliamą taršą atsakingiems asmenims nustatyti, todėl ji prašo 
Europos Parlamentą imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų rastas šios itin nepriimtinos 
padėties problemos sprendimas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1337/2088 paskelbta priimtina 2009 m. vasario 23 d.
Peticija Nr. 1865/2009 paskelbta priimtina 2010 m. kovo 25 d.
Peticija Nr. 0257/2011 paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą didele Bulgarijos miesto Stara Zagoros apylinkių 
tarša, kurią sukelia Maritza-Iztok elektrinė. Jis skundžiasi dėl įrangos eksploatavimo sąlygų ir 
dėl Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)1 bei 
Direktyvos 2001/80/EB dėl didelių kurą deginančių įrenginių (DKDĮ)2 nuostatų nesilaikymo.

Bulgarijos Maritza-Iztok elektrinė TIPK direktyvos reikalavimų turėjo laikytis nuo 2007 m. 
spalio 30 d., o DKDĮ direktyvos reikalavimų – nuo 2008 m. sausio 1 d.

Komisija anksčiau susisiekė su Bulgarijos valdžios institucijomis, prašydama tikslios 
informacijos apie taikomų Bendrijos teisės aktų, susijusių su šioje peticijoje paminėta įranga, 
įgyvendinimą. Bulgarijos valdžios institucijos pateikė tokią informaciją apie įrenginį TPP 2 
(Maritza-Iztok elektrinės dalį). Valdžios institucijos pripažino, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. 
įrenginys TPP 2 turi atitikti DKDĮ direktyvoje nurodytas išmetamųjų teršalų ribines vertes. 
Šiuo metu jis veikia pagal 2005 m. išduotus TIPK leidimus. Įrengta išmetamųjų teršalų kiekį 
mažinanti technologinė įranga ir įdiegtos nuolatinio matavimo sistemos.

Remdamasi šia informacija, Komisija pradėjo išsamų šiam įrenginiui išduoto leidimo 
vertinimą. Atliekant vertinimą siekiama patikrinti, ar laikomasi TIPK ir DKDĮ direktyvose 
nustatytų reikalavimų.

                                               
1 OL L 24/8, 2008 1 29 (ankstesnė Direktyva 96/61/EB, OL L 257, 1996 10 10, p. 26).
2 OL L 309, 2001 11 27, p. 1.
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Komisija įvertins šio atvejo tyrimo rezultatus ir nustatys, kaip eksploatuojant atitinkamą 
įrenginį įgyvendinamos Direktyva 2008/1/EB ir Direktyva 2001/80/EB. Atsižvelgusi į šio 
tyrimo rezultatus, Komisija spręs, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.“

4. REV Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Kaip nurodyta pirmame atsakyme dėl šios peticijos, Komisija įvertino šiam įrenginiui 
išduotą leidimą atsižvelgiant į Direktyvą 2008/11/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės1. Iš šio vertinimo rezultatų matyti, kad leidimo išdavimo sąlygos atitiko šios 
direktyvos nuostatas. Todėl remdamasi šiais motyvais, Komisija negalėjo nustatyti jokių 
Bendrijos teisės pažeidimų.

Tačiau Komisija nuolat stebės, kaip eksploatuojant atitinkamą įrenginį ir, svarbiausia, 
laikantis jo leidimo išdavimo sąlygų įgyvendinamos Direktyva 2008/11/EB ir 
Direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo2.“

5. REV II Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

dėl peticijų Nr. 1337/2008, 1865/2009 ir 257/2011

„Kaip skelbta ankstesniame komunikate Europos Parlamentui, Komisija įvertino 
Direktyvos 2001/80/EB dėl didelių kurą deginančių įrenginių3 įgyvendinimą, susijusį su 
atitinkamu (-ais) įrenginiu (-iais) ir šių įrenginių atitiktimi tarpinėms sieros dioksido (SO2), 
azoto dioksidų ir dulkių viršutinėms riboms.

Atlikdama šį vertinimą, Komisija susiekė su Bulgarijos valdžios institucijomis. Išnagrinėjusi 
Bulgarijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą4 dėl 
SO2 išmetamųjų teršalų ribinių verčių nesilaikymo TPP Maritza-Iztok 2 (5 ir 7 blokai), TPP 
Republika ir TPP Sviloza elektrinėse ir, vadovaudamasi Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos 
ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos VI priedu, dėl tarpinių metinių 
sieros dioksido, azoto oksidų ir dulkių išmetamųjų teršalų viršutinių ribų nesilaikymo 2008, 
2009 ir 2010 m.

Kalbant apie teisės aktų dėl oro kokybės įgyvendinimą, galima teigti, kad:

Stara Zagoros miestas yra „Pietryčių BG0006“ oro kokybės zonoje. Šioje zonoje viršijama 
SO2 350µg/m³ valandos ribinė vertė (per kalendorinius metus negalima viršyti daugiau kaip 
24 kartus) ir taip buvo daroma kiekvienais metais nuo Bulgarijos įstojimo į Europos Sąjungą.
Be to, Bulgarijai įstojus į Europos Sąjungą šioje zonoje buvo viršijamos taikomos PM10
ribinės vertės, t. y. 50µg/m³ dienos ribinė vertė (per kalendorius metus negalima viršyti 
daugiau kaip 35 kartus), taip pat 40 µg/m³ metinė ribinė vertė. Šioje zonoje laikomasi azoto 
dioksido ribinių verčių.

Iš pačiame Stara Zagoros mieste esančių matavimo stočių pateiktos informacijos matyti, kad 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29.
2 OL L 309, 2001 11 27, p. 1–21.
3 OL L 309, 2001 11 27, p. 1.
4 2011/2222 (2012 m. sausio 26 d. Komisija patvirtino oficialų pranešimą).
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nuo 2008 m. buvo laikomasi SO2 ribinių verčių, tačiau 2010 m. vis dar užregistruota PM10
dienos ribinių verčių viršijimo atvejų.

Komisija pradėjo dvi pažeidimo tyrimo procedūras prieš Bulgariją dėl to, kad keliose zonose 
kelerius metus nebuvo laikomasi SO2 ribinės vertės ir PM10 ribinės vertės1. Šiuo metu 
vykdomos abi procedūros.“

6. REV III Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

Vykdant pažeidimo tyrimo procedūrą2, kurią Komisija pradėjo prieš Bulgariją dėl tarpinių 
metinių sieros dioksido, azoto oksidų ir dulkių išmetamųjų teršalų viršutinių ribų nesilaikymo 
2008, 2009 ir 2010 m., kaip nustatyta Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 
priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos VI priede, Komisijos netenkino atsakymas į 
oficialų pranešimą, todėl Bulgarijai 2013 m. sausio mėn. buvo išsiųsta pagrįsta nuomonė.

Šiuo metu Komisija laukia Bulgarijos valdžios institucijų atsakymo.

Stara Zagoros miestas yra „Pietryčių BG0006“ oro kokybės zonoje. Remiantis iš matavimo 
stočių gauta informacija, šioje zonoje nuo 2007 m. kiekvienais metais metinė PM10 40µg/m³ 
ribinė vertė ir 50µg/m³ dienos vertė viršijamos daug kartų daugiau, nei leidžiama pagal 
Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės (35 kartai per kalendorinius metus).

Šioje zonoje nuo 2007 m. kasmet viršijama SO2 350µg/m³ valandos ribinė vertė (per 
kalendorinius metus negalima viršyti daugiau kaip 24 kartus) ir, išskyrus 2010 m., taip pat 
125μg/m3 dienos ribinė vertė (per kalendorinius metus negalima viršyti šios vertės daugiau 
kaip 3 kartus).

Vykdomos dvi pažeidimo tyrimo procedūros prieš Bulgariją dėl to, kad keliose zonose 
kelerius metus nebuvo laikomasi SO2 ribinės vertės ir PM10 ribinės vertės3.

Iš peticijos pateikėjų gauta naujos informacijos, kurią šiuo metu Komisija nagrinėja.“

                                               
1 Atitinkamai 2009/2135 ir 2010/2109.
2  2011/2222.
3 Atitinkamai 2009/2135 ir 2010/2109.


