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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1300/2008, Angel Lashev, Bulgarian kansalainen, (Novi Iskarin 
kaupungin ympäristönsuojelun ohjauskomitean puolesta,) (ja 
1 920 allekirjoittanutta) Sofian esikaupungin Novi Iskarin katastrofaalisesta 
pilaantumisesta, jonka vaaralliset jätteet ovat aiheuttaneet

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo Sofian esikaupungin Novi Iskarin katastrofaalisesta 
pilaantumisesta, joka johtuu vaarallisen jätteen kaatamisesta läheiselle sotilaslentoasemalle. 
Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että kyseiset jätteet ovat peräisin lääkealan yrityksestä ja 
että ne sisältävät myrkyllisiä aineita, kuten formaliinia, aniliinia, dimetyylisulfidia ja 
fenyylihydratsiinia. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että näillä ja muilla alueelle jätetyillä 
saasteilla on erittäin vakavia vaikutuksia paikallisten asukkaiden terveyteen. Siksi 
vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia teettämään asiasta perusteellisen 
tutkimuksen, johon sisältyy näytteiden ottaminen pilaantuneesta maaperästä sekä pohja- ja 
pintavedestä, jotta tämä räikeä EU:n ympäristöperiaatteiden rikkominen saataisiin loppumaan 
ja jotta varmistettaisiin, että asianosaiset kansalaiset voivat tulevaisuudessa elää puhtaassa ja 
terveellisessä ympäristössä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Komissiolle on ilmoitettu, että touko- ja kesäkuussa 2008 Novi Iskarin kaupungin halki 
kuljetettiin 60 000–100 000 m3 kaivettua maata ja sijoitettiin täyttömaaksi Mecha Rovinan 
alueelle. Maa-aines oli peräisin Iliantzissa Sofiassa sijaitsevan Sopharma JSC:n alueelta. 
Alustavasti annettujen tietojen mukaan todetaan seuraavaa:
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– jätteissä oli vaarallisia ominaisuuksia niiden sisältämien myrkyllisten aineiden pitoisuuksien 
sekä raskaan ja epämiellyttävän hajun vuoksi
– 30. kesäkuuta 2008 jälkeen saastuneen maa-aineksen hävittäminen lopetettiin, ja rakennus-
ja purkujätteiden sekä talousjätteiden hävittäminen aloitettiin, minkä tarkoituksena oli peitellä 
jo kaadetun maa-aineksen hävittämistä.

Komissio aloitti välittömästi alustavan tutkimuksen ja havaitsi, että Sopharma JSC:n alueelta 
peräisin olevaa kaivettua maa-ainesta todellakin kaadettiin Mecha Rovinan alueelle Novi 
Iskarissa. Komission tutkimuksen seurauksena toimivaltaiset viranomaiset tekivät lukuisia 
tarkastuksia, ottivat näytteitä, testasivat niitä ja määräsivät Sopharma JSC:lle hallinnollisia 
pakkotoimia tämän rikkomisen johdosta. Viimeisimpien tietojen mukaan Sopharma JSC on 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamien sitovien ohjeiden mukaisesti aloittanut 
kaivetun maa-aineksen kuljetuksen Mecha Rovinasta elottomalle jätteelle tarkoitetulle 
luvalliselle kaatopaikalle Vrazhdebnassa. Kuljetuksesta vastaa yritys, jolla on lupa tällaiseen 
toimintaan asiaa koskevan jätehuoltolainsäädännön mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten ottamat näytteet testattiin, ja tulokset osoittivat, että kyseiset 
jätteet koostuivat kaivetusta maa-aineksesta sekä rakennus- ja purkujätteistä, joissa ei 
ilmennyt vaarallisia ominaisuuksia. Komissiolle annettujen tietojen mukaan näiden testien 
tulokset eivät osoittaneet minkäänlaisten talousjätteiden olemassaoloa alueella.

Komissio katsoo, että rikkominen oikaistaan lähitulevaisuudessa. Sillä välin komissio aikoo 
kuitenkin seurata tilannetta varmistaakseen, että yhteisön lainsäädäntöä ei rikota.


