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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1105/2018, ko apvienības “Nova Zagora grib elpot” (“Нова 
Загора иска да диша”) vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Kremena 
Petrova un kam pievienoti 1176 paraksti, par biogāzes ražotni Nova Zagoras 
pilsētā Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka biogāzes ražotnes uzcelšana Nova Zagoras pilsētā 
neatbilst ES direktīvām un regulām par veselības un vides aizsardzību. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka biogāzes ražotne ļoti negatīvi ietekmē gan vidi, palielinot 
piesārņojumu, gan iedzīvotāju veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 4. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu (jaunais Reglamenta 227. panta 6. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

 Komisijas apsvērumi

Biogāzes ražotne Nova Zagorā ir apstiprināta (apstiprinājums Nr. BG2017017) saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1069/20091 otrās kategorijas materiāla dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri 
nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
regula), OV L 300, 14.11.2009., 1.–33. lpp.
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(piemēram, kūtsmēslu) pārstrādei biogāzē2. 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju kompetentā reģionālā vides un ūdens inspekcija 
(Stara Zagora) regulāri saņem sūdzības par nepatīkamu smaku, kas nāk no attiecīgās iekārtas. 
Vides iestādes ik mēnesi veic iekārtas pārbaudes, gan plānotas, gan uz sūdzību pamata, bet 
vides tiesību aktu pārkāpumi nav konstatēti, arī attiecībā uz gaisa kvalitāti. Viens no sūdzības 
iesniedzējiem pat piedalījās 2017. gada 7. augustā notikušajā pārbaudē, un arī tajā netika 
konstatēts pārkāpums (citi sūdzības iesniedzēji pārbaudē nepiedalījās, lai gan bija uzaicināti). 
2017. gadā tika veiktas deviņas biogāzes iekārtas pārbaudes, sniegti 15 ieteikumi un sagatavots 
viens administratīvs akts, kurā konstatēta smakas izplatīšanās ārpus objekta. Nova Zagoras 
pilsētā ir veikta revīzija, kurā secināts, ka cilvēka veselība nav apdraudēta. Iekārta atbilst vides 
tiesību aktu prasībām. Inspekcija ierosināja veikt regulāru gaisa kvalitātes monitoringu 
2018. gadā (četri mērījumi, katrs ilgst 14 dienas). 2018. gadā tika veikti mērījumi, kas bija 
vienmērīgi sadalīti visa gada garumā. Pamatojoties uz faktisko koncentrāciju emisijas 
apsekošanu, iestādes secināja, ka pilsētu raksturo laba gaisa kvalitāte, un vides tiesību aktu 
pārkāpumi netika konstatēti. Visas sūdzības un mērījumu pārskati tika nosūtīti reģionālajai 
veselības inspekcijai. 2019. gadā veiktās plānotās un neplānotās pārbaudes apliecināja 
atbilstību piemērojamajiem vides tiesību aktiem3.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 49. pantu Komisija var veikt pārbaudes dalībvalstīs, 
lai pārliecinātos par to, vai tiek pareizi piemēroti ES tiesību akti par dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem attiecībā uz dzīvnieku un sabiedrības veselības un vides aizsardzības 
aspektiem. Tomēr Komisijai nav pilnvaru veikt pašai savas pārbaudes par ES vides tiesību aktu 
piemērošanu, un tā šajā ziņā paļaujas uz valstu kompetento iestāžu konstatējumiem. No publiski 
pieejamās informācijas (sk. iepriekš) ir skaidrs, ka valsts vides iestādes pietiekamā mērā reaģē 
uz iedzīvotāju sūdzībām, kas saistītas ar biogāzes iekārtas darbību, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu vides tiesību aktu ievērošanu. Tāpēc Komisijai nav pamata oficiāli 
vērsties pie valsts vides iestādēm un pieprasīt papildu paskaidrojumus. 

Lai gan Komisija saprot iedzīvotāju vilšanos un neapmierinātību sliktās smakas emisiju dēļ, ko, 
iespējams, rada biogāzes iekārtas “Energy 2” darbība, būtu skaidri jānorāda, ka nav tādu ES 
standartu, kas attiektos uz smaku emisijas mērīšanu. Vērā varētu ņemt arī pašreizējo tehnisko 
zinātību un paraugpraksi Eiropas Savienībā attiecībā uz to, kā videi nekaitīgā veidā ražot 
biogāzi no atkritumiem, atliekām un kūtsmēsliem, taču tas ir dalībvalstu kompetencē, un 
Komisijai nav juridiska pamata šajā saistībā piemērot jelkādus pasākumus. 

Izņemot apgalvojumu par pastāvīgo slikto smaku, lūgumraksta iesniedzēja nesniedz nekādus 
faktiskus pierādījumus saistībā ar to, ka būtu pārkāpti vai piemērojami lūgumrakstā minētie 
tiesību akti, t. i., Direktīva 2008/50/EK (gaisa kvalitāte)4, Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)5, 

2 https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml
3 http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu 
avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (dokuments attiecas uz EEZ), 
OV L 197, 24.7.2012., 1.–37. lpp.

https://food.bfsa.bg/odbh-user/r3/index.xhtml
http://www.stz.riew.e-gov.bg/Signali-p389
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Direktīva 2008/98/EK (atkritumi)6, Direktīva 2010/75/ES (rūpnieciskās emisijas)7, 
Direktīva 2009/28/EK (atjaunojamie energoresursi)8, Direktīva 2014/52/EK (ietekmes uz vidi 
novērtējums)9. Tāpēc Komisijai nav pamata apšaubīt valsts vides iestāžu konstatējumus un nav 
juridiska pamata vērsties pret Bulgārijas iestādēm.

Komisija ir saņēmusi sūdzību par lūgumrakstā Nr. 1078/2018 aprakstīto situāciju, kam ir 
zināma līdzība ar situāciju, uz kuru attiecas lūgumraksts Nr. 1105/2018, bet kas attiecas uz citu 
iekārtu. Komisija turpinās minētās sūdzības izskatīšanu un par rezultātiem informēs 
Lūgumrakstu komiteju, nosūtot paziņojumu saistībā ar lūgumrakstu Nr. 1078/2018.

Secinājumi

Komisija nav konstatējusi nekādus ES vides tiesību aktu pārkāpumus un neplāno šo jautājumu 
izmeklēt sīkāk.

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu 
direktīvu atcelšanu (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām 
(piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (dokuments attiecas uz EEZ), OV L 334, 17.12.2010., 17.–
119. lpp.
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvu 2001/77/EK un 2003/30/EK (dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (dokuments attiecas 
uz EEZ), OV L 124, 25.4.2014., 1.–18. lpp.


