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Ref.: Petiția nr. 1337/2008, adresată de Naiden Ceakarov, de cetățenie bulgară, însoțită 
de 12 semnături, privind centrala electrică Marița-Iztok și poluarea din 
împrejurimile orașului bulgar Stara Zagora

Petiția nr. 1865/2009, adresată de I.P., de cetățenie bulgară, privind poluarea 
aerului din orașul Stara Zagora, din centrul Bulgariei

Petiția nr. 0257/2011 adresată de Țveta Hristova, de cetățenie bulgară, în numele 
inițiativei cetățenilor „Aer proaspăt peste Stara Zagora”, însoțită de aproximativ 
30 000 de semnături, privind poluarea aerului în orașul Stara Zagora, din centrul 
Bulgariei

1. Rezumatul petiției nr. 1337/2008

Petiționarul face referire la poluarea gravă a regiunii din împrejurimile orașului bulgar Stara 
Zagora, cauzată de centrala electrică Marița-Iztok.  Doar două dintre cele opt unități ale 
centralei sunt dotate cu instalații de epurare a sulfului, ceea ce înseamnă că centrala nu 
respectă legislația europeană în vigoare în acest domeniu, inclusiv Directiva 96/61/CE a 
Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării și Directiva 2001/80/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor 
poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari.  Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să se asigure că funcționarea centralei electrice Marița-Iztok 
va fi adaptată cerințelor stabilite în directivele menționate anterior.

Rezumatul petiției nr. 1865/2009

Petiționarul face referire la poluarea gravă a aerului din orașul Stara Zagora, situat în centrul 
Bulgariei. Potrivit petiționarului, este vorba despre emisii de acid clorhidric, hidrogen sulfurat 
și dioxid de azot. Mai mult, rezultatele cercetării au demonstrat prezența de metale grele și de 



PE426.986v04-00 2/4 CM\938673RO.doc

RO

chimicale în plante, sol și produse alimentare, lucru care reprezintă un pericol serios asupra 
sănătății populației locale. Petiționarul susține faptul că autoritățile competente bulgare nu 
respectă dispozițiile necesare în domeniu pentru a identifica persoanele responsabile și, prin 
urmare, acesta solicită Parlamentului European să intervină și să asigure luarea de măsuri în 
vederea găsirii unei soluții la această situație, pe care el o consideră drept echivalent al 
genocidului.

Rezumatul petiției nr. 0257/2011

Petiționara face referire la nivelul grav de poluare a aerului din orașul Stara Zagora situat în 
centrul Bulgariei. Conform petiționarei, este vorba despre emisii de acid clorhidric, hidrogen 
sulfurat și dioxid de azot.  Rezultatele cercetărilor au dezvăluit, de asemenea, existența unor 
metale grele și a unor substanțe chimice în plante, sol și alimente, ceea ce constituie un 
pericol grav la adresa sănătății populației locale. Petiționara atrage atenția asupra faptului că 
autoritățile competente bulgare nu au adoptat măsurile necesare pentru a identifica persoanele 
responsabile și, prin urmare, aceasta solicită Parlamentului European să intervină și să asigure 
găsirea unei soluții pentru această situație total inacceptabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009, petiția nr. 1337/2008.
Declarată admisibilă la 25 martie 2010, petiția nr. 1865/2009.
Declarată admisibilă la 6 iunie 2011, petiția nr. 0257/2011.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiționarul face referire la poluarea gravă a regiunii din împrejurimile orașului bulgar Stara 
Zagora, cauzată de centrala electrică Marița-Iztok. Petiționarul își exprimă nemulțumirea în 
legătură cu condițiile de funcționare ale instalației și cu gradul de respectare a Directivei 
2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP)1 și cu Directiva 
2001/80/CE privind instalațiile de ardere de mare capacitate (IADM)2.

Centrala electrică Marița-Iztok din Bulgaria trebuia să respecte prevederile Directivei PCIP 
începând din 30 octombrie 2007 și ale Directivei IADM începând din 1 ianuarie 2008.

Anterior, Comisia a contactat autoritățile bulgare solicitând informații specifice privind 
punerea în aplicare a legislației comunitare referitoare la instalațiile menționate în această 
petiție. Autoritățile bulgare au furnizat următoarele informații privind termocentrala 2 (care 
face parte din centrala electrică Marița-Iztok).  Autoritățile au recunoscut că termocentrala 2 
trebuia să respecte valorile-limită de emisie prevăzute de Directiva IADM începând din 
1 ianuarie 2008. În prezent, aceasta funcționează în conformitate cu autorizația PCIP emisă în 
2005. A fost instalat echipament tehnic pentru reducerea emisiilor și au fost introduse sisteme 
de măsurare continuă a emisiilor. 
                                               
1 JO L 24/8, 29.1.2008 (anterior : Directiva 96/61/CE, JO L 257, 10.10.1996, p. 26).
2 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
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Pe baza acestor informații, Comisia a început o evaluare detaliată a autorizației eliberate 
pentru această centrală. Această evaluare își propune să verifice dacă sunt respectate cerințele 
prevăzute de Directivele PCIP și IADM.

Comisia va evalua rezultatul analizei de caz și modul în care sunt puse în aplicare 
Directivele 2008/1/CE și 2001/80/CE în cazul centralei respective. În funcție de rezultatele 
acestei analize, Comisia va stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

4. REV Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2009.

Astfel cum a fost indicat în prima comunicare referitoare la această petiție, Comisia a evaluat 
autorizația acestei instalații, eliberată în conformitate cu Directiva 2008/11/CE privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării1. În urma acestei analize a reieșit conformitatea 
condițiilor de acordare a autorizației cu prevederile respectivei directive. Prin urmare, din 
aceste motive, Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației comunitare.

Cu toate acestea, Comisia va monitoriza în permanență modul în care Directivele 2008/11/CE 
și 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la 
instalații de ardere de dimensiuni mari2 sunt puse în aplicare în ceea ce privește instalația 
respectivă și, mai ales, în ceea ce privește conformitatea acesteia cu condițiile de acordare a 
autorizației.

5. REV II Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 16 martie 2012 

pentru petițiile nr. 1337/2008, 1865/2009 și 257/2011

Astfel cum a anunțat în comunicarea sa anterioară către Parlamentul European, Comisia a 
evaluat punerea în aplicare a Directivei 2001/80/CE privind instalațiile de ardere de 
dimensiuni mari3 în ceea ce privește instalația (instalațiile) în cauză și conformitatea acestora 
cu plafoanele intermediare pentru dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot și pulberi.

Comisia a contactat autoritățile bulgare în cadrul acestei evaluări. Pe baza analizei răspunsului 
autorităților bulgare, Comisia a lansat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar4

pentru nerespectarea valorilor-limită de emisie pentru SO2 în ceea ce privește termocentralele 
„Marița Iztok 2” (unitățile 5 și 7), „Republika” și „Sviloza” și, în conformitate cu anexa VI la 
Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la aderarea Republicii Bulgaria și a 
României la Uniunea Europeană, pentru nerespectarea plafoanelor intermediare anuale de 
emisie pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot și pulberi pentru anii 2008, 2009 și 2010.

În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației privind calitatea aerului se pot susține 
următoarele:
Orașul Stara Zagora este situat în zona definită din punct de vedere al calității aerului „South-

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8-29.
2 JO L 309, 27.11.2001, pp. 1-21.
3 JO L 309, 27.11.2001, p. 1.
4 2011/2222 (Scrisoarea de punere în întârziere a fost adoptată de către Comisie la 26 ianuarie 2012.)
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East BG0006”. În această zonă este depășită valoarea-limită orară de 350 µg/m³ pentru SO2
(care nu trebuie depășită mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), iar acest lucru s-a 
întâmplat în fiecare an de la aderarea Bulgariei la UE. De asemenea, încă de la aderarea la 
UE, în această zonă sunt depășite ambele valori-limită aplicabile pentru PM10, adică valoarea-
limită zilnică de 50 µg/m³ (care nu trebuie depășită mai mult de 35 de ori într-un an 
calendaristic) și valoarea-limită anuală de 40 µg/m³. Zona este în conformitate cu valorile-
limită pentru dioxidul de azot.

Conform informațiilor disponibile de la stațiile de măsurare situate chiar în orașul Zagora, 
valorile-limită pentru SO2 sunt respectate din anul 2008, însă în 2010 erau încă înregistrate 
depășiri ale valorilor-limită zilnice pentru PM10.

Comisia a inițiat două proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Bulgariei, 
pe de o parte, pentru nerespectarea valorilor-limită pentru SO2 și, pe de altă parte, a valorilor-
limită1 pentru PM10 în mai multe zone și de-a lungul mai multor ani. Ambele proceduri sunt în 
derulare.

6. REV III Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

În contextul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar2 lansată de către Comisie 
împotriva Bulgariei pentru nerespectarea plafoanelor intermediare anuale de emisie pentru 
dioxidul de sulf, oxizii de azot și pulberi pentru anii 2008, 2009 și 2010, după cum s-a stabilit 
în anexa VI la Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la aderarea Republicii 
Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, Comisia a considerat reacția la scrisoarea de 
punere în întârziere ca nesatisfăcătoare și, prin urmare, a adresat un aviz motivat Bulgariei în 
ianuarie 2013.
Comisia așteaptă în prezent răspunsul autorităților bulgare.
Orașul Stara Zagora este situat în zona definită din punct de vedere al calității aerului „South-
East BG0006”. Conform informațiilor disponibile de la stațiile de măsurare, în fiecare an 
începând cu 2007 în această zonă este depășită valoarea-limită anuală de 40 µg/m³ pentru 
PM10, precum și valoarea-limită zilnică de 50 µg/m³, de mai multe ori decât este permis prin 
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător (35 de ori într-un an 
calendaristic).
În fiecare an începând cu 2007, în această zonă este depășită valoarea-limită orară de 350 
µg/m³ pentru SO2 (care nu trebuie depășită mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic) și, 
cu excepția anului 2010, este depășită și valoarea-limită zilnică de 125 µg/m³ (care nu trebuie 
depășită mai mult de 3 ori într-un an calendaristic).
Comisia a inițiat două proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Bulgariei, 
pe de o parte, pentru nerespectarea valorilor-limită pentru SO2 și, pe de altă parte, a valorilor-
limită3 pentru PM10 în mai multe zone și de-a lungul mai multor ani.
Între timp, petiționarul a furnizat informații noi, care sunt în prezent analizate de către 
Comisie. 

                                               
1 2009/2135 și, respectiv, 2010/2109.
2 2011/2222.
3 2009/2135 și, respectiv, 2010/2109.


