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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.4.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1337/2008, którą złożył Nayden Chakarov (Bułgaria) z 12 podpisami, 
w sprawie elektrowni Maritza-Iztok i zanieczyszczenia terenu wokół 
bułgarskiego miasta Stara Zagora

Petycja 1865/2009, którą złożył I.P. (Bułgaria) w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza w mieście Stara Zagora w środkowej Bułgarii

Petycja 0257/2011, którą złożyła Tsveta Hristova (Bułgaria) w imieniu 
inicjatywy obywatelskiej „Czyste powietrze w Starej Zagorze”, z około 
30 000 podpisów, w sprawie zanieczyszczenia powietrza w mieście Stara 
Zagora w środkowej Bułgarii

1. Streszczenie petycji 1337/2008

Składający petycję odnosi się do poważnego zanieczyszczenia terenu wokół bułgarskiego 
miasta Stara Zagora powodowanego przez elektrownię Maritza-Iztok.  Tylko dwie z ośmiu 
jednostek elektrowni wyposażone są w instalacje do odsiarczania, co oznacza, że zakład ten 
jest niezgodny z właściwym ustawodawstwem UE, w tym z dyrektywą Rady 96/61/WE 
dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz dyrektywą 
2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.  W związku z tym 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zagwarantowania zgodności działalności 
elektrowni Maritza-Iztok z wymogami wspomnianych dyrektyw.

Streszczenie petycji 1865/2009

Składający petycję odnosi się do poważnego zanieczyszczenia powietrza w mieście Stara 
Zagora w środkowej Bułgarii. Twierdzi on, że dochodzi tam do emisji kwasu 
chlorowodorowego, siarkowodoru i dwutlenku azotu. Wyniki badań naukowych wykazały też 
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obecność metali ciężkich i substancji chemicznych w roślinach, glebie i żywności, co wiąże 
się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia miejscowej ludności. Składający petycję zaznacza, 
że właściwe władze bułgarskie nie podejmują niezbędnych działań zmierzających do 
ustalenia osób odpowiedzialnych i dlatego wzywa Parlament Europejski do interwencji 
w celu zapewnienia znalezienia rozwiązania tej sytuacji, który uważa za równoznaczny 
z ludobójstwem.

Streszczenie petycji 0257/2011

Składająca petycję odnosi się do poważnego zanieczyszczenia powietrza w mieście Stara 
Zagora w środkowej Bułgarii, które, w jej opinii, powodowane jest przez emisje 
chlorowodoru, siarkowodoru i dwutlenku azotu.  Wyniki badań wskazują też na obecność 
metali ciężkich i związków chemicznych w roślinach, glebie i środkach spożywczych, co 
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia miejscowej ludności. Składająca petycję twierdzi, że 
właściwe władze bułgarskie nie podejmują działań niezbędnych do wskazania osób 
odpowiedzialnych i dlatego wzywa Parlament Europejski do interwencji w celu zapewnienia 
znalezienia rozwiązania tej całkowicie nieakceptowalnej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja 1337/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2009 r.
Petycja 1865/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2010 r.
Petycja 0257/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z poważnym zanieczyszczeniem terenu 
wokół bułgarskiego miasta Stara Zagora, powodowanego przez elektrownię Maritza-Iztok.
Zgłasza on zastrzeżenia dotyczące warunków funkcjonowania elektrowni i zgodności z 
dyrektywą 2008/1/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 oraz dyrektywą 2001/80/WE w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania2.

Elektrownia Maritza-Iztok w Bułgarii miała spełniać wymogi dyrektywy w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli od dnia 30 października 
2007 r., natomiast wymogi dyrektywy w sprawie dużych obiektów spalania energetycznego –
od 1 stycznia 2008 r.

Komisja wcześniej kontaktowała się z władzami Bułgarii i zwróciła się do nich 
o szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia odpowiedniego prawa wspólnotowego 
odnoszącego się do obiektów, o których mowa w niniejszej petycji. Władze Bułgarii udzieliły 
poniższych informacji na temat obiektu TPP2 stanowiącego część elektrowni Maritza-Iztok.  
Władze przyznały, że obiekt TPP2 miał przestrzegać dopuszczalnych wartości emisji 
zawartych w dyrektywie w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania od dnia 1 
stycznia 2008 r. Pracuje on obecnie w oparciu o zezwolenia wydane w 2005 r. w ramach 
                                               
1 Dz.U. L 24/8 z 29.1.2008 (wcześniej: dyrektywa 96/61/WE, Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26).
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
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zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Zainstalowano urządzenia 
techniczne ograniczające emisje oraz wprowadzono systemy ciągłego pomiaru. 

W oparciu o te informacje Komisja rozpoczęła szczegółową ocenę zezwolenia wydanego dla 
tego obiektu. Celem tej oceny jest zweryfikowanie zgodności z wymogami dyrektywy 
w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz dyrektywy 
w sprawie wielkich obiektów spalania energetycznego.

Komisja oceni wyniki analizy oraz sposób wdrażania dyrektyw 2008/1/WE i 2001/80/WE 
w odniesieniu do tego obiektu. W zależności od wyników analizy Komisja rozważy potrzebę 
podjęcia dalszych kroków.

4. REV Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Jak wskazano w pierwszej odpowiedzi na przedmiotową petycję, Komisja oceniła zezwolenie 
na ten obiekt wydane na podstawie dyrektywy 2008/11/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1. Wynik omawianej analizy stanowi, że 
warunki zezwolenia są zgodne z przepisami przedmiotowej dyrektywy. Dlatego też na tej 
podstawie Komisja nie dopatrzyła się naruszenia ustawodawstwa wspólnotowego.

Komisja będzie jednak w dalszym ciągu nadzorować sposób wdrażania dyrektyw 
2008/11/WE i 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania2 w odniesieniu do przedmiotowego 
obiektu, a w szczególności jego zgodności z warunkami zezwolenia.

5. REV II Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r. 

dotycząca petycji 1337/2008, 1865/2009 i 0257/2011

Jak zaznaczono we wcześniejszym komunikacie skierowanym do Parlamentu Europejskiego, 
Komisja oceniła wdrożenie dyrektywy 2001/80/WE w sprawie dużych obiektów 
energetycznego spalania3 w odniesieniu do obiektu lub obiektów, o których mowa, i ich 
zgodności z pośrednimi poziomami dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu i pyłu.

W ramach części tej oceny Komisja skontaktowała się z władzami Bułgarii. W oparciu o 
analizę odpowiedzi władz Bułgarii Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego4 w związku z niezastosowaniem się do 
dopuszczalnych wartości emisji dla SO2 w obiekcie TPP „Maritza Iztok 2” (blok 5 i 7), TPP 
„Republika” i TPP „Sviloza” oraz, na mocy załącznika VI do Protokołu dotyczącego 
warunków i ustaleń w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, 
w odniesieniu do pośrednich rocznych poziomów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i 
pyłu w latach 2008, 2009 i 2010.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8–29.
2 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1–21.
3 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 1.
4 2011/2222 (Wezwanie do usunięcia uchybienia wystosowane przez Komisję dnia 26 stycznia 2012 r.).



PE426.986v04-00 4/5 CM\938673PL.doc

PL

Jeśli chodzi o wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego jakości powietrza, można stwierdzić, 
co następuje:
Stara Zagora znajduje się w strefie jakości powietrza „południowy wschód BG0006”. W tej 
strefie przekraczana jest godzinna wartość dopuszczalna SO2, która wynosi 350 µg/m³ (nie 
powinna być przekraczana więcej niż 24 razy w roku kalendarzowym), i ma to miejsce 
każdego roku od przystąpienia Bułgarii do UE. W strefie tej od przystąpienia do UE 
przekroczono też obie mające zastosowanie wartości dopuszczalne PM10, tj. dzienną wartość 
dopuszczalną wynoszącą 50 µg/m³ (która nie może zostać przekroczona więcej niż 35 razy w 
roku kalendarzowym) oraz roczną wartość dopuszczalną wynoszącą 40 µg/m³. W strefie tej są 
przestrzegane wartości dopuszczalne dla tlenków azotu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez stacje pomiarowe usytuowane w samym 
mieście Zagora wartości dopuszczalne SO2 są przestrzegane od 2008 r., ale w 2010 r. wciąż 
notowano przekroczenia dziennych wartości dopuszczalnych PM10.

Komisja rozpoczęła dwa postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Bułgarii w związku z nieprzestrzeganiem, z jednej strony, 
wartości dopuszczalnych SO2 i, z drugiej strony, wartości dopuszczalnych PM10

1 w wielu 
strefach i na przestrzeni wielu lat. Oba postępowania są w toku.

6. REV III Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

W kontekście postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego2
wszczętego przez Komisję przeciwko Bułgarii w związku z nieprzestrzeganiem pośrednich 
rocznych poziomów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu w latach 2008, 2009 i 
2010, zgodnie z załącznikiem VI do Protokołu dotyczącego warunków i ustaleń w sprawie 
przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, Komisja nie była 
usatysfakcjonowana odpowiedzią na wezwanie do usunięcia uchybienia i w związku z tym w 
styczniu 2013 r. skierowała do władz bułgarskich uzasadnioną opinię.
Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź ze strony władz bułgarskich.
Stara Zagora znajduje się w strefie jakości powietrza „południowy wschód BG0006”.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez stacje pomiarowe, w strefie tej od 2007 r. 
przekracza się co roku dopuszczalną wartość roczną PM10 wynoszącą 40µg/m³, a także 
wartość dzienną wynoszącą 50µg/m³, więcej razy niż jest to dozwolone na mocy dyrektywy 
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza (35 razy w ciągu roku kalendarzowego).
W tej strefie przekraczana jest co roku od 2007 r. godzinna wartość dopuszczalna SO2
wynosząca 350 µg/m³ (która nie powinna być przekraczana więcej niż 24 razy w roku 
kalendarzowym) a także, z wyjątkiem 2010 r., również dopuszczalna wartość dzienna 
wynosząca 125μg/m3 (która nie powinna być przekraczana więcej niż 3 razy w roku 
kalendarzowym).
Toczą się dwa postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Bułgarii w związku z nieprzestrzeganiem, z jednej strony, wartości 
dopuszczalnych SO2 i, z drugiej strony, wartości dopuszczalnych PM103 w wielu strefach i na 
przestrzeni wielu lat.

                                               
1 Odpowiednio petycje 2009/2135 i 2010/2109.
2 2011/2222.
3 Odpowiednio petycje 2009/2135 i 2010/2109.
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W międzyczasie Komisja otrzymała nowe informacje od składającego petycję i jest obecnie w 
trakcie ich badania.


