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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Angel Lashev, bolgár állampolgár által a Novi Iszkar városának 
környezetvédelmi irányítóbizottsága nevében benyújtott 1300/2008. számú, 
további 1920 aláírást tartalmazó petíció Szófia Novi Iszkar nevű elővárosának 
veszélyes hulladékkal történő katasztrofális szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti Szófia Novi Iszkar nevű elővárosának katasztrofális 
szennyezését, melynek oka egy közeli katonai repülőtéren történő veszélyes hulladéklerakás. 
A petíció benyújtója jelzi, hogy a szóban forgó hulladék egy gyógyszerészeti vállalattól 
származik, és olyan méreganyagokat tartalmaz, mint amilyen például a formalin, az anilin, a 
dimetil-szulfid és a fenilhidrazin. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy ezek és a többi 
jelenlévő szennyező anyag súlyosan veszélyezteti a helyi lakosság egészségét. Ezért arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy alaposan vizsgálja ki az ügyet, vegyen mintát a szennyezett 
talajból, valamint a talajvízből és a felszíni vizekből, a célból, hogy véget vessenek az uniós 
környezetvédelmi elvek nyilvánvaló megsértésének, és biztosítsák, hogy az érintett lakosság a 
jövőben egészséges, tiszta környezetben élhessen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy 2008 májusában és júniusában 60 000 és 100 000 m3

mennyiségű kitermelt talajt szállítottak keresztül Novi Iszkaron, amelyet aztán Mecsa Rovina 
térségében raktak le.  A talaj a Sopharma JSC Iliantziban (Szófia) található telepéről 
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származott. Az kezdeti tájékoztatás szerint:

- a hulladék veszélyes jellegű volt, amire a toxikus anyagok koncentrációja és a nehéz és 
kellemetlen szag utalt; 
- 2008. június 30-át követően leállt a szennyezett talaj lerakása, és azt építési és bontási, 
valamint háztartási hulladék lerakása váltotta fel, melynek célja a már lerakott talaj elfedése 
volt.

A Bizottság haladéktalanul előzetes vizsgálatot indított, és megállapította, hogy valóban a 
Sopharma JSC telepéről érkező kitermelt talaj illegális lerakásáról van szó a novi iszkari 
Mecsa Rovina térségében. A Bizottság vizsgálatát követően az illetékes nemzeti hatóságok 
számos ellenőrzést végeztek, mintákat vettek, ezeket megvizsgálták, majd a jogsértés miatt 
közigazgatási végrehajtási intézkedéseket foganatosítottak a Sopharma JSC-vel szemben. A 
legutóbbi információk szerint a Sopharma JSC az illetékes nemzeti hatóság kötelező erejű 
utasításai alapján megkezdte a kitermelt talaj elszállítását Mecsa Rovinából egy inert 
hulladékok számára engedélyezett lerakóhelyre Vrazsdebnában. A szállítást végző társaság 
engedéllyel rendelkezik a vonatkozó hulladékkezelési jogszabályok szerinti 
hulladékszállításra.

Az illetékes hatóságok által vett mintákat megvizsgálták, és az eredmények azt mutatták, 
hogy a kérdéses hulladék veszélyes tulajdonságokkal nem rendelkező kitermelt talajból, 
építési és bontási hulladékból áll.  A Bizottság rendelkezésére bocsátott információk szerint a 
teszteredmények nem mutatták ki háztartási hulladék jelenlétét a lerakóhelyen. 

A Bizottság úgy véli, hogy a jogsértést a közeljövőben orvosolni fogják. Addig azonban a 
Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy ne folytatódjon a közösségi 
jogszabályok megsértése.


