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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1300/2008 af Angel Lashev, bulgarsk statsborger, for "Steering 
Committee for Environmental Protection of the Town of Novi Iskar", og 1920 
medunderskrivere, om katastrofal forurening af Sofia-forstaden Novi Iskar med 
farligt affald

1. Sammendrag

Andrageren redegør for den katastrofale forurening af Sofia-forstaden Novi Iskar, som 
skyldes dumpning af farligt affald i en nærliggende militærlufthavn. Andrageren påpeger, at 
det pågældende affald stammer fra en medicinalvirksomhed og indeholder giftstoffer som 
f.eks. formalin, anilin, dimethyl sulfid og phenylhydrazin. Andrageren påpeger, at påvirkning 
fra disse og de øvrige tilstedeværende forurenende stoffer har meget alvorlige følger for de 
lokale beboeres sundhed. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at foretage en 
tilbundsgående undersøgelse af sagen, herunder prøveudtagninger af den forurenede jord samt 
grund- og overfladevandet med henblik på, at der sættes en stopper for denne eklatante 
krænkelse af EU's miljøprincipper, og for at sikre, at de berørte borgere får mulighed for i 
fremtiden at leve i et rent og sundt miljø.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Kommissionen er blevet informeret om, at mellem 60 000 og 100 000 m3 opgravet jord i maj 
og juni 2008 blev transporteret gennem byen Novi Iskar og herefter dumpet ved Mecha 
Rovina. Jorden stammede fra den grund, som virksomheden Sopharma JSC er beliggende på i 
Iliantzi i Sofia. Ifølge andragerens oplysninger:
- var der tale om farligt affald på grund af koncentrationen af giftstoffer og på grund af den 
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gennemtrængende og ubehagelige lugt
- ophørte dumpningen af forurenet jord efter den 30. juni 2008, og i stedet blev stedet 

benyttet til bortskaffelse af bygge- og nedrivningsaffald samt husholdningsaffald med 
henblik på at skjule bortskaffelsen af den jord, der allerede var blevet dumpet på stedet.

Kommissionen indledte øjeblikkeligt en foreløbig undersøgelse og konstaterede, at der ganske 
rigtigt var blevet transporteret jord fra virksomheden Sopharma JSC til Mecha Rovina i Novi 
Iskar, hvor det var blevet dumpet. Efter Kommissionens undersøgelse foretog de kompetente 
nationale myndigheder gentagne gange kontrol, udtog prøver, som blev testet, og iværksatte 
administrative håndhævelsesforanstaltninger mod Sopharma JSC, som havde krænket de 
gældende bestemmelser. Ifølge de seneste oplysninger er Sopharma JSC på grundlag af den 
nationale kompetente myndigheds pålæg begyndt at transportere jorden fra Mecha Rovina til
det godkendte deponeringsanlæg for inert affald i Vrazhdebna. Transporten udføres af et 
selskab, der er godkendt til denne form for virksomhed i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning for affaldsforvaltning.

De prøver, de blev udtaget af den kompetente myndighed, blev testet, og resultaterne viste, at 
det pågældende affald bestod af udgravet jord samt bygge- og nedrivningsaffald, som ikke 
kunne karakteriseres som farligt affald. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen var i 
besiddelse af, kunne der på grundlag af resultaterne af de pågældende prøver ikke påvises 
rester af husholdningsaffald på stedet. 

Ifølge Kommissionen vil den omtalte krænkelse snarest blive afhjulpet. Kommissionen agter 
imidlertid fortsat at overvåge situationen for at sikre, at fællesskabsretten ikke krænkes 
fremover.


