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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1105/2018, της Kremena Petrova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Η Nova Zagora θέλει να αναπνεύσει» («Нова Загора 
иска да диша»), φέρουσα άλλες 1176 υπογραφές, σχετικά με μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου στη Nova Zagora της Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται ότι η κατασκευή της μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην πόλη 
Nova Zagora δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την 
υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η κατάσταση 
αυτή έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό αρνητικές επιπτώσεις στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος καθώς και στην υγεία των πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Μαρτίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού, (νέο άρθρο 227 
παράγραφος 6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η κατασκευή της μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην πόλη Nova Zagora έχει εγκριθεί (αριθ. 
άδειας: BG2017017) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/20091 για τη μετατροπή 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα 
ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
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ζωικών υποπροϊόντων υλικών της κατηγορίας 2 (π.χ. κοπριά) σε βιοαέριο2. 

Σύμφωνα με δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, η αρμόδια περιφερειακή επιθεώρηση για το 
περιβάλλον και τα ύδατα (Stara Zagora) λαμβάνει τακτικά καταγγελίες για δυσάρεστες οσμές 
και θορύβους που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση. Φαίνεται πως οι 
περιβαλλοντικές αρχές πραγματοποιούν τακτικές επιθεωρήσεις στην εγκατάσταση σε μηνιαία 
βάση, προγραμματισμένες αλλά και έπειτα από καταγγελίες, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί 
παραβίαση των νομοθετικών διατάξεων για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας του αέρα. Ένας από τους καταγγέλλοντες συμμετείχε στην επιθεώρηση της 7ης 
Αυγούστου 2017 όπου και πάλι δεν εντοπίστηκε παραβίαση (παρά το γεγονός ότι 
προσκλήθηκαν, οι υπόλοιποι καταγγέλλοντες δεν προσήλθαν). Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 
εννέα επιθεωρήσεις στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου, εκδόθηκαν 15 συστάσεις και μια 
διοικητική πράξη σχετικά με την έκλυση δυσάρεστων οσμών εκτός της μονάδας. Σύμφωνα με 
τα πορίσματα ελέγχου που διεξήχθη στην πόλη Nova Zagora, δεν υφίσταται κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία. Η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το 
περιβάλλον. Ο φορέας επιθεώρησης πρότεινε τον προγραμματισμένο έλεγχο της ποιότητας του 
αέρα το 2018 (τέσσερις μετρήσεις με διάρκεια 14 ημερών έκαστη). Οι μετρήσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν ανά τρίμηνο εντός του 2018. Βάσει του καταλόγου καταγραφής εκπομπών 
των πραγματικών συγκεντρώσεων, οι αρχές συμπέραναν ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα στην πόλη είναι καλή ενώ δεν εντόπισαν παραβίαση της νομοθεσίας για το περιβάλλον. 
Όλες οι καταγγελίες και η καταγραφή των μετρήσεων στάλθηκαν στον περιφερειακό φορέα 
επιθεώρησης υγείας. Από τις προγραμματισμένες και μη επιθεωρήσεις του 2019 διαπιστώθηκε 
ότι η μονάδα παραγωγής συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για το περιβάλλον3.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, η Επιτροπή μπορεί να 
διενεργεί ελέγχους σε συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να επαληθεύσει την ορθή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα, εξετάζοντας τις πτυχές 
της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, 
δεν έχει την εξουσία να διενεργεί μόνη της ελέγχους για την εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, βασίζεται στα ευρήματα των εθνικών 
αρμόδιων αρχών. Είναι προφανές από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (βλέπε ανωτέρω) 
ότι οι εθνικές περιβαλλοντικές αρχές ανταποκρίνονται επαρκώς στις καταγγελίες των πολιτών 
σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για το περιβάλλον. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να προσεγγίσει επίσημα τις εθνικές περιβαλλοντικές 
αρχές και να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις. 

Η Επιτροπή κατανοεί την ενόχληση και τη δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω των δυσάρεστων 
οσμών που εικάζεται ότι οφείλονται στη λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου 
«Energy 2», ωστόσο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υφίστανται ευρωπαϊκά πρότυπα για τη 
μέτρηση της έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Η ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία και οι ορθές 
πρακτικές στην ΕΕ σχετικά με την παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα, κατάλοιπα και κοπριά 
με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη αλλά τούτο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Επιτροπή δεν έχει νομική βάση να 
επιβάλει μέτρα. 

2 https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml
3 http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389 

https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml
http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389
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Πέρα από τον ισχυρισμό για επίμονες δυσάρεστες οσμές, η αναφέρουσα δεν προσκόμισε απτά 
στοιχεία που να αποδεικνύουν την παραβίαση/εφαρμοσιμότητα των νομικών πράξεων για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην αναφορά, ήτοι η οδηγία 2008/50/ΕΚ (ποιότητα του αέρα)4, η οδηγία 
2012/18/ΕΕ (Σεβέζο III)5, η οδηγία 2008/98/ΕΚ (απόβλητα)6, η οδηγία 2010/75/ΕΕ 
(βιομηχανικές εκπομπές)7, η οδηγία 2009/28/ΕΚ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)8, και η 
οδηγία 2014/52/ΕΚ (εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)9. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει τα πορίσματα των εθνικών περιβαλλοντικών αρχών και δεν έχει 
νομικούς λόγους να αναλάβει δράση κατά των βουλγαρικών αρχών.

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία σχετικά με την κατάσταση που περιγράφεται στην αναφορά 
1078/2018, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με την κατάσταση που καλύπτεται από την 
αναφορά αριθ. 1105/2018, αλλά αφορά άλλη εγκατάσταση. Η Επιτροπή θα διερευνήσει 
περαιτέρω την καταγγελία αυτή και θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το 
αποτέλεσμα της ανακοίνωσης που θα στείλει σε σχέση με την αναφορά αριθ. 1078/2018.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν στοιχειοθετεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και δεν 
σκοπεύει να συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση του ζητήματος. 

4 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.
5 Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση 
και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1–37.
6 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 312 
της 22.11.2008, σ. 3-30.
7 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17–119.
8 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 
140 της 5.6.2009, σ. 16–62.
9 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 124 της 
25.4.2014, σ. 1–18.


