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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1105/2018, którą złożyła Kremena Petrova (Bułgaria), 
w imieniu stowarzyszenia „Nowa Zagora chce oddychać” („Нова Загора 
иска да диша”), z 1176 podpisami, w sprawie zakładu produkcji biogazu 
w Nowej Zagorze w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się, że budowa biogazowni w miejscowości Nowa Zagora jest 
niezgodna z dyrektywami i rozporządzeniami UE w sprawie zdrowia i ochrony środowiska. 
Składająca petycję wskazuje, że miało to w dużej mierze negatywny wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska, jak i na zdrowie obywateli.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 4 marca 2019 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu – obecny art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 8 czerwca 2020 r.

Uwagi Komisji

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/20091 biogazownię w miejscowości Nowa Zagora 
zatwierdzono (nr zatwierdzenia: BG2017017) do przetwarzania na biogaz produktów 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego), Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1–33.
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ubocznych pochodzenia zwierzęcego należących do surowców kategorii 2 (np. obornik)2. 

Według publicznie dostępnych informacji okręgowy inspektorat ds. środowiska i wody (Stara 
Zagora) regularnie otrzymuje skargi dotyczące nieprzyjemnych woni pochodzących 
z przedmiotowej obiektu. Mimo – jak się wydaje – comiesięcznych kontroli przeprowadzanych 
przez ograny zajmujące się ochroną środowiska, zarówno tych zaplanowanych, jak i tych 
w wyniku skarg, nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
w tym jakości powietrza. W dniu 7 sierpnia 2017 r. jeden ze skarżących wziął nawet udział 
w takiej kontroli, w wyniku której jednak również nie stwierdzono żadnego naruszenia 
(pozostali skarżący nie wzięli w niej udziału, chociaż zostali zaproszeni). W 2017 r. 
przeprowadzono dziewięć kontroli biogazowni, wydano 15 zaleceń i jeden akt administracyjny 
dotyczący rozprzestrzeniania się woni poza terenem zakładu. Przeprowadzono także audyt 
w mieście Nova Zagora, z którego wynika, że biogazownia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego. Obiekt działa zgodnie z wymogami prawodawstwa dotyczącego ochrony 
środowiska. W 2018 r. inspektorat zaproponował regularną kontrolę jakości powietrza (cztery 
pomiary 14 dni każdy). Pomiary odbywały się w równych odstępach w ciągu całego 2018 r. Na 
podstawie bilansu emisji rzeczywistych stężeń władze stwierdziły, że miasto charakteryzuje się 
dobrą jakością powietrza i nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Wszystkie skargi i raporty z pomiarów przesłano do regionalnej inspekcji zdrowia. 
Zarówno planowane, jaki i nieplanowane kontrole w 2019 r. wykazały, że nie złamano 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska3.

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Komisja może przeprowadzać kontrole 
w państwach członkowskich w celu sprawdzenia prawidłowego stosowania prawodawstwa UE 
w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, gdy chodzi o aspekty zdrowia 
zwierząt i zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska. Komisja nie ma jednak uprawnień 
do przeprowadzania własnych kontroli w zakresie stosowania unijnego prawa ochrony 
środowiska i opiera się w tym względzie na ustaleniach właściwych organów krajowych. 
Z publicznie dostępnych informacji wynika (zob. wyżej), że krajowe organy ds. ochrony 
środowiska w wystarczającym stopniu reagują na skargi obywateli związane 
z funkcjonowaniem biogazowni i podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić 
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W związku z tym Komisja nie ma 
podstaw, by oficjalnie zwrócić się do krajowych władz ds. ochrony środowiska o dodatkowe 
wyjaśnienia. 

Choć Komisja rozumie frustrację i niezadowolenie obywateli spowodowane emisją 
nieprzyjemnych woni, których źródłem jest biogazownia „Energy 2”, należy jasno podkreślić, 
że nie istnieją żadne normy unijne w odniesieniu do pomiaru takiej emisji. Dostępna techniczna 
wiedza ekspercka i dobre praktyki w UE w zakresie wytwarzania biogazu z odpadów, 
pozostałości i obornika w sposób przyjazny dla środowiska można również wziąć pod uwagę, 
ale leży to w gestii państw członkowskich i Komisja nie ma podstawy prawnej do nakładania 
jakichkolwiek środków w tym zakresie. 

Poza skargą dotyczącą utrzymujących się przykrych woni składający petycję nie przedstawia 
żadnych konkretnych dowodów związanych z naruszeniem/stosowaniem aktów prawnych 

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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wymienionych w petycji, np. dyrektywy 2008/50/WE (jakość powietrza)4; dyrektywy 
2012/18/UE (Seveso III)5; dyrektywy 2008/98/WE (odpady)6; dyrektywy 2010/75/UE (emisje 
przemysłowe)7; dyrektywy 2009/28/WE (odnawialne źródła energii)8; dyrektywy 2014/52/UE 
(ocena oddziaływania na środowisko)9. W związku z tym Komisja nie ma powodu, aby wątpić 
w ustalenia krajowych organów ds. ochrony środowiska, i nie ma podstaw prawnych do 
podjęcia działań przeciwko władzom bułgarskim.

Komisja otrzymała skargę dotyczącą sytuacji opisanej w petycji nr 1078/2018, która jest 
podobna do tej przedstawionej w petycji nr 1105/2018, odnoszącej się jednak do innego 
obiektu. Komisja będzie kontynuowała badanie tej skargi i poinformuje Komisję Petycji 
o wyniku swojego badania w komunikacie, który prześle w związku z petycją nr 1078/2018.

Podsumowanie

Komisja nie stwierdziła naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska i nie 
planuje dalej badać tej sprawy. 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca 
dyrektywę Rady 96/82/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1–37.
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119.
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62.
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 1–18.


