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Subiect: Petiția nr. 1105/2018, adresată de Kremena Petrova, de cetățenie bulgară, în 
numele asociației „Nova Zagora vrea să respire” („Нова Загора иска да 
диша”), însoțită de 1176 de semnături, privind construcția unei instalații de 
producere a biogazului în orașul Nova Zagora, Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că construcția instalației de producere a biogazului din orașul Nova 
Zagora nu respectă directivele și regulamentele UE privind sănătatea și protecția mediului. 
Petiționara subliniază că acest lucru a avut un impact negativ major asupra mediului, din 
cauza poluării, precum și asupra sănătății cetățenilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 martie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații, în 
conformitate cu articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură [noul articol 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 iunie 2020

Observațiile Comisiei

Instalația de biogaz din Nova Zagora a fost aprobată (autorizația Nr.: BG2017017) în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/20091 în vederea transformării în biogaz a 

1 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire 
a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate 
consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de 
origine animală), JO L 300, 14.11.2009, p. 1-33.
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subproduselor de origine animală de categoria 2 (de exemplu gunoi de grajd)2. 

Potrivit informațiilor disponibile public, inspectoratul regional competent pentru mediu și apă 
(Stara Zagora) a primit mai multe plângeri din cauza mirosurilor neplăcute cauzate de instalația 
în chestiune. Conform informațiilor disponibile, autoritățile din domeniul mediului efectuează 
inspecții lunare la această instalație, atât planificate, cât și în urma plângerilor primite, însă nu 
au putut constata o încălcare a legislației din domeniul mediului, inclusiv în ceea ce privește 
calitatea aerului. Unul dintre reclamanți chiar a participat la o inspecție, la 7 august 2017, însă 
nici de data aceasta nu s-a constatat nicio încălcare (alți reclamanți nu au participat la inspecție, 
deși au fost invitați). În 2017, au fost efectuate nouă inspecții la instalația de biogaz, au fost 
emise 15 recomandări și a fost întocmit un act administrativ de constatare a mirosurilor ce se 
răspândesc în afara limitelor sitului. În orașul Nova Zagora a fost efectuat un audit, a cărui 
concluzie a stabilit că nu există niciun risc pentru sănătatea umană. Instalația corespundea 
cerințelor legislației din domeniul mediului. Inspectoratul a propus o monitorizare programată 
a calității aerului în 2018 (patru perioade de măsurare de 14 zile fiecare). Monitorizarea a avut 
loc în 2018, perioadele de măsurare fiind distribuite uniform de-a lungul anului. Autoritățile au 
constat, pe baza monitorizării emisiilor și a măsurării concentrațiilor efective, că orașul 
beneficiază de o bună calitate a aerului înconjurător și nu au constatat nicio încălcare a 
legislației de mediu. Toate plângerile și rezultatele măsurărilor au fost transmise inspectoratului 
regional pentru sănătate. Inspecțiile planificate și cele neplanificate din 2019 au arătat că 
legislația de mediu aplicabilă este respectată3.

Potrivit articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, Comisia poate să efectueze 
inspecții în statele membre pentru a verifica dacă este aplicată corect legislația UE privind 
subprodusele animale, abordând subiecte precum sănătatea umană, sănătatea animalelor și 
protecția mediului. Comisia nu are însă competența de a efectua direct inspecții privind 
aplicarea legislației UE din domeniul mediului, bazându-se, pentru aceasta, pe constatările 
autorităților competente naționale. Din informațiile publice (a se vedea mai sus) decurge clar 
că autoritățile naționale din domeniul mediului sunt suficient de receptive la plângerile 
cetățenilor în legătură cu funcționarea instalației de biogaz și iau toate măsurile necesare pentru 
a asigura respectarea legislației din domeniul mediului. Prin urmare, Comisia nu are motive să 
se adreseze oficial autorităților naționale din domeniul mediului și să solicite explicații 
suplimentare. 

Deși Comisia înțelege frustrarea și nemulțumirea cetățenilor din cauza mirosurilor urâte ce 
provin, conform afirmațiilor acestora, de la instalația de biogaz „Energy 2”, trebuie precizat 
faptul că la nivelul UE nu există standarde pentru măsurarea emisiilor de mirosuri. Ar putea fi 
luate în considerare, de asemenea, cunoștințele tehnice și bunele practici existente în UE privind 
producerea în mod ecologic a biogazului din deșeuri, produse secundare și gunoi de grajd, însă 
acest lucru ține de competența statelor membre, Comisia neavând niciun temei juridic de a 
impune măsuri în acest sens. 

În afară de afirmația că persistă mirosuri urâte, petiționara nu prezintă probe materiale legate 
de încălcarea/aplicabilitatea actelor juridice menționate în petiție, mai exact a Directivei 

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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2008/50/CE (calitatea aerului)4, a Directivei 2012/18/UE (Seveso III)5, a Directivei 
2008/98/CE (deșeuri)6, a Directivei 2010/75/UE (emisiile industriale)7, a Directivei 
2009/28/CE (surse regenerabile)8, a Directivei 2014/52/CE (evaluarea impactului asupra 
mediului)9. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să pună la îndoială constatările 
autorităților naționale din domeniul mediului și nu are niciun temei juridic de a iniția acțiuni 
împotriva autorităților bulgare.

Comisia a primit o plângere privind situația descrisă în petiția nr. 1078/2018, care are unele 
puncte comune cu situația descrisă în petiția nr. 1105/2018, dar care vizează o altă instalație. 
Comisia va cerceta mai aprofundat plângerea respectivă și va informa Comisia pentru petiții cu 
privire la rezultat în cuprinsul comunicării pe care o va transmite în legătură cu petiția nr. 
1078/2018.

Concluzie

Comisia nu a constatat nicio încălcare a legislației UE în materie de mediu și nu intenționează 
să continue cercetarea acestei chestiuni. 

4 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, p. 1-44.
5 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 197, 24.7.2012, p. 1-37.
6 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30.
7 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 334, 17.12.2010, p. 
17-119.
8 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE 
(Text cu relevanță pentru SEE), JO L 140, 5.6.2009, p. 16-62.
9 Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Text cu relevanță 
pentru SEE), JO L 124, 25.4.2014, p. 1-18.


