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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1337/2008, ktorú predkladá Nayden Chakarov, bulharský štátny 
občan, spolu s 12 podpismi, o elektrárni Martiza-Iztock a znečistení oblasti 
v okolí bulharského mesta Stara Zagora

Petícia 1865/2009, ktorú predkladá I.P., bulharský štátny občan, o znečistení 
ovzdušia v meste Stara Zagora v strednom Bulharsku

Petícia 0257/2011, ktorú predkladá Tsveta Hristova, bulharská štátna 
občianka, v mene iniciatívy občanov s názvom Čistý vzduch nad mestom 
Stara Zagora, spolu s približne 30 000 podpismi, o znečistení ovzdušia 
v meste Stara Zagora v strednom Bulharsku

1. Zhrnutie obsahu petície 1337/2008

Predkladateľ petície poukazuje na vážne znečistenie oblasti v okolí bulharského mesta Stara 
Zagora spôsobené elektrárňou Maritza–Iztok. Len dva z ôsmich blokov elektrárne sú 
vybavené odsírovacími jednotkami, čo znamená, že elektráreň nespĺňa platné európske právne 
predpisy vrátane smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES o obmedzení 
emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení. 
Predkladateľ petície žiada, aby Európsky parlament zaistil, aby sa pri prevádzke elektrárne 
Maritza–Iztok spĺňali požiadavky uvedených smerníc.

Zhrnutie obsahu petície 1865/2009

Predkladateľ petície poukazuje na závažné znečistenie ovzdušia v meste Stara Zagora 
v strednom Bulharsku. Predkladateľ petície tvrdí, že dochádza k úniku emisií kyseliny 
chlorovodíkovej, sírovodíka a oxidu dusičitého do ovzdušia. Výsledky výskumu takisto 
potvrdili prítomnosť ťažkých kovov a chemikálií v rastlinách, pôde a potravinách, ktoré 
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predstavujú závažné riziko pre zdravie miestneho obyvateľstva. Predkladateľ petície 
poukazuje na to, že zodpovedné bulharské orgány neurobili potrebné opatrenia na určenie 
zodpovedných osôb, a preto vyzýva Európsky parlament, aby zasiahol v záujme vyriešenia 
tejto situácie, ktorú prirovnáva ku genocíde.

Zhrnutie obsahu petície 0257/2011

Predkladateľka petície poukazuje na závažné znečistenie ovzdušia v meste Stara Zagora 
v strednom Bulharsku, ktoré je podľa nej spôsobené únikom emisií chlorovodíka, sírovodíka 
a oxidu dusičitého do ovzdušia. Výsledky výskumu takisto poukázali na prítomnosť takých 
ťažkých kovov a chemikálií v rastlinách, pôde a potravinách, ktoré vážne ohrozujú zdravie 
miestneho obyvateľstva. Predkladateľka petície tvrdí, že príslušné bulharské orgány neprijali 
potrebné opatrenia na určenie zodpovedných osôb, a preto vyzýva Európsky parlament, aby 
zasiahol v záujme vyriešenia tejto úplne neprijateľnej situácie.

2. Prípustnosť

Petícia 1337/2008 bola uznaná ako prípustná 23. februára 2009.
Petícia 1865/2009 bola uznaná ako prípustná 25. marca 2010.
Petícia 0257/2011 bola uznaná ako prípustná 6. júna 2011.

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. júna 2009

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad vážnym znečistením oblasti v okolí 
bulharského mesta Stara Zagora spôsobeným elektrárňou Maritza–Iztok. Sťažuje sa 
na prevádzkové podmienky objektu a nesúlad so smernicou 2008/1/ES o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia1 (ďalej len „smernica o integrovanej 
prevencii a kontrole“) a smernicou 2001/80/ES o veľkých spaľovacích zariadeniach2 (ďalej 
len „smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach“).

Elektráreň Maritza–Iztok v Bulharsku mala splniť požiadavky smernice o integrovanej 
prevencii a kontrole do 30. októbra 2007 a požiadavky smernice o veľkých spaľovacích 
zariadeniach do 1. januára 2008.

Komisia bola predtým v kontakte s bulharskými orgánmi v súvislosti so získavaním 
osobitných informácií o vykonávaní platných právnych predpisov Spoločenstva v súvislosti 
s objektmi uvedenými v tejto petícii. Bulharské orgány poskytli tieto informácie o tepelnej 
elektrárni Maritza Iztok 2 (súčasť elektrárne Maritza–Iztok). Orgány uznali, že tepelná 
elektráreň má od 1. januára 2008 spĺňať emisné limity stanovené v smernici o veľkých 
spaľovacích zariadeniach. V súčasnosti prebieha jej prevádzka v súlade s povoleniami 
vydanými v roku 2005 na základe smernice o integrovanej prevencii a kontrole. Technické 
vybavenie na znižovanie emisií bolo inštalované a systémy kontinuálneho merania sa začali 
používať. 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 24/8, 29.1.2008 (pôvodne smernica 96/61/ES, Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26).
2 Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1.
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Na základe tejto informácie začala Komisia podrobne skúmať povolenie vydané pre túto 
elektráreň. Cieľom tohto preskúmania je overiť dodržiavania požiadaviek stanovených 
v smernici o integrovanej prevencii a kontrole a smernice o veľkých spaľovacích 
zariadeniach.

Komisia zhodnotí výsledky prípadovej štúdie a spôsob, akým sa vykonávajú smernice 
2008/1/ES a 2001/80/ES v súvislosti s uvedenou elektrárňou. Podľa výsledkov tejto analýzy 
Komisia zváži, či treba vykonať ďalšie kroky.

4. REV Ďalšia odpoveď Komisie doručená 17. decembra 2009

Ako sa už spomínalo v prvom oznámení týkajúcom sa tejto petície, Komisia prehodnotila 
povolenie pre tento objekt vydané na základe smernice 2008/11/ES o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia1. Výsledky tejto analýzy potvrdili, 
že podmienky povolenia sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Z tohto dôvodu Komisia 
neobjavila žiadne porušovanie právnych predpisov Spoločenstva.

Komisia však bude neustále monitorovať spôsob vykonávania smernice 2008/11/ES 
a smernice 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z veľkých spaľovacích zariadení2, pokiaľ ide uvedenú elektráreň a najmä to, či spĺňa 
podmienky povolenia.

5. REV II Ďalšia odpoveď Komisie doručená 16. marca 2012 

týkajúca sa petícií 1337/2008, 1865/2009 a 257/2011

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom oznámení Európskemu parlamentu, Komisia 
preskúmala vykonávanie smernice 2001/80/ES o veľkých spaľovacích zariadeniach3

v súvislosti s danou elektrárňou a jej dodržiavaním čiastkových emisných stropov pre oxid 
siričitý (SO2), oxidy dusíka a prach. 

Pri vykonávaní tohto preskúmania Komisia kontaktovala bulharské orgány. Na základe 
analýzy odpovede zaslanej bulharskými orgánmi Komisia začala konanie o porušení4

v súvislosti s nedodržaním emisných limitov pre SO2 tepelnými elektrárňami Maritza–Iztok 2 
(bloky 5 a 7), Republika a Sviloza a v súlade s prílohou VI k Protokolu o podmienkach 
a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie začala konanie 
týkajúce sa čiastkových ročných emisných stropov pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach 
na roky 2008, 2009 a 2010.
Pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa kvality ovzdušia, možno 
konštatovať, že:
Stara Zagora sa nachádza v zóne kvality ovzdušia „juh – východ BG0006“. V tejto zóne sa 
prekračuje hodinová limitná hodnota 350µg/m³ stanovená pre SO2 (ktorá sa nemá 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
2 Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1 – 21.
3 Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1.
4 2011/2222 (Komisia prijala formálnu výzvu 26. januára 2012.)
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prekračovať častejšie ako 24-krát za kalendárny rok) a to sa odohráva každý rok 
od pristúpenia Bulharska k EÚ. V zóne sa takisto prekračujú obe platné limitné hodnoty 
pre častice PM10, t. j. denná limitná hodnota 50µg/m³ (ktorá sa nemá prekračovať častejšie 
ako 35-krát za kalendárny rok) a ročná limitná hodnota 40 µg/m³, a to tiež každý rok 
od pristúpenia Bulharska k EÚ. Limitné hodnoty pre oxid dusičitý sa v zóne neprekračujú.

Podľa informácií dostupných z meracích staníc umiestnených v samotnom meste Zagora, 
limitné hodnoty pre SO2 sa od roku 2008 dodržujú, ale prekračovanie limitných hodnôt 
pre častice PM10 bolo v roku 2010 ešte stále zaznamenané.

Komisia začala dve konania o porušení proti Bulharsku: na jednej strane za neuplatňovanie 
limitných hodnôt pre SO2 a na druhej strane za neuplatňovanie limitných hodnôt pre častice 
PM10 1, a to vo viacerých zónach a počas niekoľkých rokov. Obe konania prebiehajú.

6. REV III Doplňujúca odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

V súvislosti s konaním o porušení2, ktoré začala Komisia proti Bulharsku za nedodržiavanie 
čiastkových ročných emisných stropov pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prach v rokoch 2008, 
2009 a 2010 stanovených v prílohe VI k Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia 
Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie, Komisia nebola spokojná s odpoveďou 
na formálnu výzvu, a preto bolo v januári 2013 Bulharsku poslané odôvodnené stanovisko.
Komisia čaká na odpoveď bulharských orgánov. 
Mesto Stara Zagora sa nachádza v zóne kvality ovzdušia „juh – východ BG0006“. Podľa 
dostupných informácií z meracích staníc sa v tejto zóne každý rok od roku 2007 prekročila 
ročná limitná hodnota 40µg/m³ stanovená pre častice PM10, ako aj denná limitná hodnota 
50µg/m³ viackrát, ako je povolené smernicou 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia (35-
krát za kalendárny rok).
V tejto zóne sa od roku 2007 prekračovala každý rok hodinová limitná hodnota 350µg/m³ 
stanovená pre SO2 (ktorá sa nemá prekročiť častejšie ako 24-krát za kalendárny rok) 
a s výnimkou roku 2010 aj denná limitná hodnota 125μg/m³ (ktorá sa nemá prekročiť 
častejšie ako trikrát za kalendárny rok).
Proti Bulharsku prebiehajú dve konania o porušení: na jednej strane za neuplatňovanie 
limitných hodnôt pre SO2 a na druhej strane za neuplatňovanie limitných hodnôt pre častice 
PM103, a to vo viacerých zónach a počas niekoľkých rokov.
Predkladateľ petície medzitým poslal nové informácie, ktoré Komisia v súčasnosti analyzuje.

                                               
1 2009/2135 a 2010/2109.
2 2011/2222.
3 2009/2135 a 2010/2109.


