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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1300/2008, του Angel Lashev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Συντονιστικής επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος της πόλης 
Novi Iskar», η οποία συνοδεύεται από 1 920 υπογραφές, σχετικά με την 
καταστροφική ρύπανση του προαστίου Novi Iskar της Σόφιας λόγω επικίνδυνων 
αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει την καταστροφική ρύπανση του προαστίου Novi Iskar της Σόφιας, η 
οποία οφείλεται στην απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων σε παρακείμενο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τα εν λόγω απόβλητα προέρχονται από ιατρική
εταιρεία και περιέχουν τοξικές ουσίες, όπως φορμαλίνη, ανιλίνη, θειούχο διμεθύλιο και 
φαινυλυδραζίνη. Ο αναφέρων σημειώνει ότι οι εν λόγω ρύποι και άλλοι ρύποι που υπάρχουν 
στην τοποθεσία έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Ως 
εκ τούτου, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει διεξοδικά το θέμα, 
μεταξύ άλλων λαμβάνοντας δείγματα του μολυσμένου εδάφους και των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων, με σκοπό να δοθεί τέλος στην κατάφωρη αυτή παραβίαση των 
περιβαλλοντικών αρχών της ΕΕ και να διασφαλισθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα 
μπορούν να ζήσουν σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι το Μάιο και τον Ιούνιο του 2008, ποσότητα χώματος 
κυμαινόμενη από 60000 έως 100 000 m3 μεταφέρθηκε στο Δήμο Novi Iskar και στη συνέχεια 
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αποτέθηκε στην περιοχή της Mecha Rovina.  Το χώμα αυτό προερχόταν από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας Sopharma JSC με έδρα την τοποθεσία Iliantzi στη Σόφια. 
Σύμφωνα με τις παρασχεθείσες πληροφορίες:
- Τα απόβλητα φάνηκε να έχουν επικίνδυνες ιδιότητες λόγω συγκέντρωσης τοξικών 

ουσιών καθώς και βαρειάς και δυσάρεστης οσμής·
- Μετά την 30η Ιουνίου 2008, η απόθεση του μολυσμένου χώματος σταμάτησε και 

άρχισε μια απόθεση μπάζων από κατασκευές και κατεδαφίσεις καθώς και με οικιακά 
απορρίμματα προκειμένου να καλυφθεί το χώμα που είχε ήδη αποτεθεί.

Η Επιτροπή άρχισε αμέσως προκαταρκτική έρευνα και διαπίστωσε ότι είχε πράγματι 
πραγματοποιηθεί παράνομη απόρριψη χώματος από εκσκαφές από τις εγκαταστάσεις της 
Sopharma JSC στην περιοχή Mecha Rovina στο Novi Iskar. Εν συνεχεία της έρευνας της 
Επιτροπής, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά επιθεωρήσεων, έλαβαν 
δείγματα, τα υπέβαλαν σε δοκιμές και επέβαλαν διοικητικές κυρώσεις στη Sopharma JSC για 
την παραβίαση αυτή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Sopharma JSC, βάσει των 
δεσμευτικών οδηγιών που έλαβε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές άρχισε τη μεταφορά των 
μπάζων από τη Mecha Rovina στον εγκεκριμένο ΧΥΤΑ αδρανών απορριμμάτων στη 
Vrazhdebna. Η μεταφορά πραγματοποιείται από μια εταιρεία διαθέτουσα τη δέουσα άδεια
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.

Τα δείγματα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές υπεβλήθησαν σε δοκιμές που έδειξαν ότι τα εν 
λόγω απόβλητα αποτελούνταν από χώμα προερχόμενο από εκσκαφές, μπάζα από κατασκευές 
και κατεδαφίσεις και δεν είχαν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες που 
έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν την οποιαδήποτε παρουσία 
οικιακών αποβλήτων.

 Επιτροπή θεωρεί ότι η παραβίαση θα αποκατασταθεί λίαν συντόμως, στο μεταξύ όμως θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα συνεχισθεί η παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.    


