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Betreft: Verzoekschrift 1337/2008, ingediend door Nayden Chakarov (Bulgaarse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over de energiecentrale Maritza-Iztok en de 
verontreiniging van het gebied rond de Bulgaarse stad Stara Zagora

Verzoekschrift 1865/2009, ingediend door I.P. (Bulgaarse nationaliteit), over de 
luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in Midden-Bulgarije

Verzoekschrift 0257/2011, ingediend door Tsveta Hristova (Bulgaarse nationaliteit), 
namens het burgerinitiatief "Schone lucht boven Stara Zagora", gesteund door circa 
30 000 medeondertekenaars, over de luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in 
Midden-Bulgarije

1. Samenvatting van verzoekschrift 1337/2008

Indiener wijst op de ernstige verontreiniging van het gebied rond de Bulgaarse stad Stara Zagora, 
die wordt veroorzaakt door de energiecentrale Maritza-Iztok. Slechts twee van de acht eenheden 
van de energiecentrale zijn uitgerust met een zuiveringsinstallatie voor zwavel, wat betekent dat 
de energiecentrale niet voldoet aan de op dit gebied geldende EU-wetgeving, waaronder 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging en Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties. Indiener verzoekt het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de 
exploitatie van de energiecentrale Maritza-Iztok wordt aangepast aan de in bovengenoemde 
richtlijnen vastgelegde eisen.

Samenvatting van verzoekschrift 1865/2009

Indiener verwijst naar de ernstige luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in 
Midden-Bulgarije. Volgens indiener wordt er zoutzuur, waterstofsulfide en stikstofdioxide 
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geloosd. Onderzoek heeft voorts de aanwezigheid van zware metalen en chemicaliën in planten, 
aarde en voedingsmiddelen aangetoond, wat ernstige risico's oplevert voor de volksgezondheid.
Indiener benadrukt dat de verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten geen maatregelen hebben 
getroffen om de verantwoordelijke personen aan te wijzen en verzoekt derhalve het Europees 
Parlement om ervoor te zorgen dat er een oplossing wordt gevonden voor deze situatie, die hij 
gelijkstelt aan genocide.

Samenvatting van verzoekschrift 0257/2011

Indienster verwijst naar de ernstige luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in Midden-
Bulgarije, waar volgens indienster uitstoot plaatsvindt van zoutzuur, waterstofsulfide en 
stikstofdioxide. Onderzoek heeft verder aangetoond dat er in de grond en in planten en voedsel 
zware metalen en chemicaliën voorkomen, wat de gezondheid van de plaatselijke bevolking 
ernstig in gevaar brengt. Indienster wijst erop dat de verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten 
niet de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de verantwoordelijken te identificeren en 
zij verzoekt het Europees Parlement derhalve om in te grijpen en te waarborgen dat er een 
oplossing voor deze volstrekt onaanvaardbare situatie wordt gevonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2009 voor verzoekschrift 1337/2008.
Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2010 voor verzoekschrift 1865/2009.
Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011 voor verzoekschrift 0257/2011.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Indiener uit zijn bezorgdheid over de ernstige verontreiniging in het gebied rond de Bulgaarse 
stad Stara Zagora, die wordt veroorzaakt door de energiecentrale Maritza-Iztok. Hij klaagt over 
de wijze waarop de centrale wordt geëxploiteerd en over schending van Richtlijn 2008/1/EG 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)1 en Richtlijn 
2001/80/EG inzake grote stookinstallaties (LCP)2.

De Maritza-Iztok-centrale had vanaf 30 oktober 2007 aan de voorschriften van de IPPC-richtlijn 
moeten voldoen, en vanaf 1 januari 2008 aan die van de LPC-richtlijn.

De Commissie heeft reeds contact gehad met de Bulgaarse autoriteiten en gevraagd om 
specifieke informatie over de toepassing van de Gemeenschapswetgeving welke van toepassing 
is op de in dit verzoekschrift genoemde installaties. Met betrekking tot eenheid TPP 2 (een deel 
van de Maritza-Iztok-centrale) hebben de autoriteiten erkend dat die met ingang van 1 januari 
2008 moest voldoen aan de emissiegrenswaarden van de LPC-richtlijn. Momenteel wordt die 
eenheid gebruikt in overeenstemming met in 2005 afgegeven IPPC-vergunningen. Er zijn 
technische voorzieningen geïnstalleerd voor het verminderen van de emissies en er zijn continue 
meetsystemen geïnstalleerd.

Op basis van deze informatie heeft de Commissie een gedetailleerd onderzoek gestart naar de 

                                               
1 PB L 24/8 van 29.1.2008, blz. 8 (voorheen Richtlijn 96/61/EG, PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26).
2 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
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voor deze centrale afgegeven vergunning, teneinde vast te stellen of deze in overeenstemming is 
met de voorschriften van de IPPC- en de LPC-richtlijn.

De Commissie zal de resultaten van de analyse van dit specifieke geval beoordelen, alsook de 
wijze waarop de Richtlijnen 2008/1/EG en 2001/80/EG met betrekking tot deze centrale worden 
toegepast. Op grond van deze beoordeling zal de Commissie bezien of verdere stappen 
noodzakelijk zijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV I), ontvangen op 17 december 2009

Zoals in de voorgaande mededeling voor dit verzoekschrift is opgemerkt, heeft de Commissie 
van deze installatie de vergunning onderzocht die werd verleend bij toepassing van Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1. Het resultaat van 
dit onderzoek is dat de voorwaarden van de vergunning in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van die richtlijn. Daarom kon de Commissie op deze gronden geen inbreuk 
ontdekken op de Gemeenschapswetgeving.

De Commissie zal echter voortdurend toezien op de manier waarop Richtlijn 2008/1/EG en 
Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote stookinstallaties2 worden toegepast voor wat betreft de betrokken 
installatie, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van de 
vergunning.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 16 maart 2012

voor verzoekschriften 1337/2008, 1865/2009 en 257/2011

Zoals aangekondigd in haar voorgaande mededeling aan het Europees Parlement, heeft de 
Commissie de toepassing van Richtlijn 2001/80/EG inzake grote stookinstallaties3 voor wat 
betreft de betrokken installatie(s) en hun naleving van de tussentijdse plafonds voor 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden en stof onderzocht.

Als onderdeel van dit onderzoek heeft de Commissie contact opgenomen met de Bulgaarse 
autoriteiten. Gebaseerd op de analyse van hun antwoord heeft de Commissie een 
inbreukprocedure ingeleid4 vanwege niet-naleving van de emissiegrenswaarden voor SO2 met 
betrekking tot TPP "Maritza Iztok 2" (blokken 5 en 7), TPP "Republika" en TPP "Sviloza", 
alsmede volgens Bijlage VI bij het Protocol betreffende de voorwaarden en nadere regels voor 
de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, van de tussentijdse 
jaarlijkse emissieplafonds voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof met betrekking tot de jaren 
2008, 2009 en 2010.

Met betrekking tot de toepassing van de wetgeving inzake luchtkwaliteit kan het volgende 
worden vermeld: Stara Zagora ligt in de luchtkwaliteitszone "Zuidoost BG0006". In deze zone 
wordt de uurgrenswaarde voor SO2 van 350µg/m³ overschreden (mag niet meer dan 24 keer per 
kalenderjaar worden overschreden) en dit is ieder jaar sinds de toetreding van Bulgarije tot de 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309, 27.11.2001, blz. 1.
3 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
4 2011/2222 (De ingebrekestelling werd op 26 januari 2012 door de Commissie aangenomen.)
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EU het geval geweest. Ook beide van toepassing zijnde PM10-grenswaarden worden hier 
overschreden, te weten de daggrenswaarde van 50µg/m³ (mag niet meer dan 35 keer per 
kalenderjaar worden overschreden) en de jaargrenswaarde van 40 µg/m³, eveneens steeds sinds 
de toetreding tot de EU. De grenswaarden van stikstofdioxide worden in deze zone nageleefd.

Volgens de informatie van meetstations in de stad Zagora zelf wordt sinds 2008 aan de 
grenswaarden voor SO2 voldaan, maar in 2010 werden er nog steeds overschrijdingen van de 
daggrenswaarden voor PM10 geregistreerd.

De Commissie heeft twee inbreukprocedures ingeleid tegen Bulgarije op grond van niet-
toepassing in meerdere zones en gedurende meerdere jaren van enerzijds de SO2-grenswaarden 
en anderzijds de PM10-grenswaarden1. Beide procedures zijn lopende.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 30 april 2013

In de context van de door de Commissie ingeleide inbreukprocedure2 tegen Bulgarije wegens 
niet-toepassing van de tussentijdse jaarlijkse emissieplafonds voor zwaveldioxide, stikstofoxiden 
en stof met betrekking tot de jaren 2008, 2009 en 2010 zoals die zijn vastgelegd in bijlage VI bij 
het Protocol betreffende de voorwaarden en nadere regels voor de toelating van de Republiek 
Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, was de Commissie niet tevreden over de reactie op 
de aanmaningsbrief en derhalve werd er in januari 2013 een met redenen omkleed advies aan 
Bulgarije gestuurd. 
De Commissie wacht momenteel op het antwoord van de Bulgaarse autoriteiten.
Stara Zagora ligt in de luchtkwaliteitszone "Zuidoost BG0006". Volgens de voorhanden zijnde 
informatie van meetstations is er in de zone sinds 2007 ieder jaar sprake van een overschrijding 
van de jaarlijkse PM10-grenswaarde van 40 µg/m³ en wordt eveneens de daggrenswaarde van 
50µg/m³ vaker overschreden dan uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de 
luchtkwaliteit toegestaan is (35 keer per kalenderjaar).
In deze zone is sinds 2007 ieder jaar sprake van overschrijdingen van de uurgrenswaarde van 
350µg/m³ voor SO2 (die niet meer dan 24 keer per kalenderjaar overschreden mag worden), 
alsmede van, met uitzondering van 2010, overschrijdingen van de daggrenswaarde van 125μg/m3

(die niet vaker dan 3 keer per kalenderjaar overschreden mag worden). 
Er lopen twee inbreukprocedures tegen Bulgarije op grond van de niet-toepassing in meerdere 
zones en gedurende meerdere jaren van enerzijds de SO2-grenswaarden en anderzijds de PM10-
grenswaarden3.
In de tussentijd is er nieuwe informatie van indiener ontvangen die momenteel door de 
Commissie geanalyseerd wordt.

                                               
1 respectievelijk 2009/2135 en 2010/2109.
2 2011/2222.
3 respectievelijk 2009/2135 en 2010/2109.


