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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1337/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Nayden 
Chakarov un kam pievienoti 12 paraksti, par Maritza-Iztok spēkstaciju un par 
piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu Stara Zagora

Lūgumraksts Nr. 1865/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais I. P., 
par gaisa piesārņojumu Stara Zagorā Bulgārijas centrālajā daļā

Lūgumraksts Nr. 0257/2011, ko pilsoņu iniciatīvas „Tīrs gaiss Stara Zagorā” 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Tsveta Hristova un kam pievienoti 
apmēram 30 000 parakstu, par gaisa piesārņojumu Stara Zagoras pilsētā 
Bulgārijas centrālajā daļā

1. Lūgumraksta Nr. 1337/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nopietnu piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu 
Stara Zagora, ko izraisa Maritza-Iztok spēkstacija. Tikai divas no astoņām spēkstacijas
vienībām ir aprīkotas ar sēra attīrīšanas ierīcēm, un tas nozīmē, ka spēkstacija neatbilst šo 
jomu regulējošiem ES tiesību aktiem, tostarp Padomes Direktīvai 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/80/EK 
par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām 
sadedzināšanas iekārtām. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
nodrošināt, lai Maritza-Iztok spēkstacijas darbība tiktu pielāgota prasībām, kas noteiktas 
iepriekš minētajās direktīvās.

Lūgumraksta Nr. 1865/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz būtisku gaisa piesārņojumu Stara Zagoras pilsētā 
Bulgārijas centrālajā daļā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka gaisā izplūst sālsskābe, 
sērūdeņradis un slāpekļa dioksīds. Pētījumu dati norāda arī uz smago metālu un ķimikāliju 
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klātbūtni augos, augsnē un pārtikā, un tas nopietni apdraud vietējo iedzīvotāju veselību.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bulgārijas atbildīgās varas iestādes nav veikušas 
nepieciešamos pasākumus, lai atrastu vainīgās personas, tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai rastu risinājumu šai situācijai, kuru lūgumraksta iesniedzējs uzskata par 
līdzvērtīgu genocīdam.

Lūgumraksta Nr. 0257/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz nopietnu gaisa piesārņojumu Stara Zagoras pilsētā 
Bulgārijas centrālajā daļā; viņasprāt, šo piesārņojumu radījušas hlorūdeņraža, sērūdeņraža un 
slāpekļa dioksīda emisijas. Pētījumu rezultāti liecina par smago metālu un ķīmisko vielu 
klātbūtni augos, augsnē un pārtikas produktos, tādējādi nopietni apdraudot vietējo iedzīvotāju 
veselību. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārijas varas iestādes nav veikušas 
vajadzīgos pasākumus, lai konstatētu, kuras personas ir atbildīgas par šo situāciju, tāpēc viņa 
aicina Eiropas Parlamentu iesaistīties, lai panāktu šīs pilnīgi nepieņemamās situācijas 
risinājumu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1337/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī.
Lūgumraksts Nr. 1865/2009 atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. martā.
Lūgumraksts Nr. 0257/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nopietnu piesārņojumu teritorijā ap Bulgārijas pilsētu 
Stara Zagora, ko rada Maritza-Iztok spēkstacija. Viņš sūdzas par attīrīšanas ierīču darbības 
nosacījumiem un par atbilstību Direktīvai 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu 
un kontroli (IPNK)1 un Direktīvai 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu 
piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (LCP)2.

Maritza-Iztok spēkstacijai Bulgārijā bija jāatbilst IPNK direktīvas prasībām no 2007. gada
30. oktobra un LCP direktīvas prasībām no 2008. gada 1. janvāra.

Komisija iepriekš sazinājās ar Bulgārijas pārvaldes iestādēm, lūdzot sniegt konkrētu 
informāciju par piemērojamo Kopienas tiesību aktu īstenošanu saistībā ar ierīcēm, kas 
minētas šajā lūgumrakstā. Bulgārijas varas iestādes par staciju TPP 2 (Maritza-Iztok
spēkstacijas daļa) sniedza Komisijai šādu informāciju. Bulgārijas varas iestādes atzina, ka 
stacijai TPP 2 ir jāatbilst LCP direktīvas emisijas robežvērtībām, sākot no 2008. gada 
1. janvāra. Tā pašlaik darbojas saskaņā ar 2005. gadā IPNK izsniegtajām atļaujām. Emisiju 
samazināšanai tika uzstādīts tehniskais aprīkojums un izveidota nepārtrauktas mērīšanas 
sistēma.

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija uzsāka stacijai izsniegtās atļaujas detalizētu 
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp. (iepriekš: Direktīva 96/61/EK, OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.).
2 OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.
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izvērtēšanu. Izvērtēšanas mērķis ir pārbaudīt atbilstību IPNK un LCP direktīvai.

Komisija novērtēs šīs lietas analīzes rezultātus un veidu, kā attiecībā uz minēto staciju tika 
īstenotas Direktīvas 2008/1/EK un 2001/80/EK. Atkarībā no analīzes rezultāta Komisija 
izlems, vai nepieciešams veikt turpmākus pasākumus.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

Kā norādīts pirmajā atbildē uz šo lūgumrakstu, Komisija ir izvērtējusi ierīces atļauju, kas 
izdota, piemērojot Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1.
Saskaņā ar analīzes rezultātiem atļaujas nosacījumi atbilst šīs direktīvas noteikumiem.
Tādējādi, pamatojoties uz to, Komisija nesaskata Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Tomēr Komisija pastāvīgi uzraudzīs veidu, kādā Direktīva 2008/1/EK un 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā 
no lielām sadedzināšanas iekārtām2 tiek piemērotas saistībā ar attiecīgo iekārtu un it īpaši 
saistībā ar atbilstību atļaujas nosacījumiem.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā (REV II)

Lūgumraksti Nr. 1337/2008, Nr. 1865/2009 un Nr. 257/2011

Kā minēts iepriekšējā paziņojumā Eiropas Parlamentam, Komisija izvērtēja 
Direktīvas 2001/80/EK par lielām sadedzināšanas iekārtām3 īstenošanu attiecībā uz minēto(-
ajām) staciju(-ām) un to atbilstību maksimāli pieļaujamās emisijas starpposma līmenim, kas 
noteikts attiecībā uz sēra dioksīdu (SO2), slāpekļa oksīdiem un putekļiem.

Novērtējuma veikšanas laikā Komisija sazinājās ar Bulgārijas varas iestādēm. Pamatojoties uz 
Bulgārijas pārvaldes iestāžu sniegtās atbildes analīzi, Komisija uzsāka pienākuma neizpildes 
procedūru4 par SO2 emisijas robežvērtību neievērošanu TPP Maritza Iztok 2 (5. un 7. blokā), 
TPP Republika un TPP Sviloza, un saskaņā ar VI pielikumu Protokolā par nosacījumiem un 
noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā — par sēra 
dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu un putekļu maksimāli pieļaujamās gada emisijas starpposma 
līmeni 2008., 2009. un 2010. gadā.

Attiecībā uz gaisa kvalitāti reglamentējošo tiesību aktu īstenošanu var konstatēt šādus faktus.
Stara Zagoras pilsēta atrodas gaisa kvalitātes novērtēšanas zonā „Dienvidi-Austrumi 
BG0006”. Šajā zonā tiek pārsniegta SO2 stundas koncentrācijas robežvērtība, kas ir 350µg/m³ 
(kalendārajā gadā to nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 reizes), un tā tas ir bijis ik gadu kopš 
Bulgārijas uzņemšanas ES. Kopš Bulgārijas uzņemšanas ES šajā zonā tiek pārsniegtas arī
abas piemērojamās PM10 robežvērtības, proti, diennakts koncentrācijas robežvērtība 50µg/m³ 
(kalendārajā gadā to nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes) un gada koncentrācijas 
robežvērtība 40 µg/m³. Slāpekļa dioksīda koncentrācijas robežvērtības šajā zonā tiek 
ievērotas.
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
2 OV L 309, 27.11.2001., 1.–21. lpp.
3 OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.
4 Nr. 2011/2222 (Oficiāla brīdinājuma vēstuli Komisija apstiprināja 2012. gada 26. janvārī).
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Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no mērījumu stacijām, kuras izvietotas pašā Stara 
Zagoras pilsētā, kopš 2008. gada ir ievērotas SO2 koncentrācijas robežvērtības, taču PM10
diennakts koncentrācijas robežvērtību pārsniegšanas gadījumi reģistrēti vēl 2010. gadā.

Komisija pret Bulgāriju ir uzsākusi divas pienākuma neizpildes procedūras par to, ka vairākās 
zonās un vairāku gadu garumā netiek ievērotas SO2 koncentrācijas robežvērtības, no vienas 
puses, un PM10 koncentrācijas robežvērtības, no otras puses1. Abas procedūras šobrīd vēl 
notiek.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī (REV III)

Saistībā ar Komisijas uzsākto pienākumu neizpildes procedūru2 pret Bulgāriju par sēra 
dioksīda, slāpekļa oksīda un putekļu maksimāli pieļaujamās gada emisijas starpposma līmeņa 
neievērošanu 2008., 2009. un 2010. gadā, kā noteikts VI pielikumā Protokolā par 
nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas uzņemšanai 
Eiropas Savienībā, Komisiju neapmierināja uz oficiālo paziņojuma vēstuli sniegtā atbilde, un 
tāpēc 2013. gada janvārī Bulgārijai nosūtīja pamatotu atzinumu.
Komisija gaida Bulgārijas iestāžu atbildi.
Stara Zagoras pilsēta atrodas gaisa kvalitātes novērtēšanas zonā „Dienvidi-Austrumi 
BG0006”. Saskaņā ar pieejamo informāciju no mērījumu stacijām zonā katru gadu kopš 
2007. gada ir pārsniegta PM10 robežvērtība, kas ir 40µg/m³, kā arī diennakts koncentrācijas 
robežvērtība 50µg/m³, vairākkārt pārsniedzot Direktīvā 2001/80/EK par gaisa kvalitāti atļauto 
robežvērtību (35 reizes kalendārajā gadā).
Kopš 2007. gada šajā zonā ik gadu tiek pārsniegta SO2 stundas koncentrācijas robežvērtība, 
kas ir 350µg/m³ (kalendārajā gadā to nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 reizes), un izņemot 
2010. gadu, arī diennakts robežvērtība, kas ir 125μg/m3 (kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt  
vairāk kā 3 reizes).
Pret Bulgāriju ir uzsāktas divas pienākumu neizpildes procedūras par to, ka vairākās zonās un 
vairāku gadu garumā netiek ievērotas SO2 koncentrācijas robežvērtības3 , no vienas puses, un 
PM10 koncentrācijas robežvērtības, no otras puses.Pa šo laiku no lūgumraksta iesniedzējas ir 
saņemta jauna informācija, kuru Komisija pašlaik izskata.

                                               
1 Attiecīgi Nr. 2009/2135 un Nr. 2010/2109.
2 2011/2222.
3 Attiecīgi Nr. 2009/2135 un Nr. 2010/2109.


