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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1300/2008, ko Novi Iskar pilsētas Vides aizsardzības 
koordinācijas komitejas vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Angel Lashev
un kam pievienoti 1920 parakstu, par katastrofālu Sofijas priekšpilsētas Novi Iskar
piesārņojumu ar bīstamiem atkritumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē par katastrofālo Sofijas priekšpilsētas Novi Iskar
piesārņojumu, pie kā vainojama bīstamo atkritumu izgāšana netālu esošajā militārajā lidostā. 
Viņš norāda, ka šie atkritumi ir no kāda zāļu ražošanas uzņēmuma un tie satur tādas toksiskas 
vielas kā formalīns, anilīns, dimetila sulfīds un fenilhidrazīns. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka iepriekš minētā piesārņojuma ietekmei uz vietējo iedzīvotāju veselību ir ļoti 
nopietnas sekas. Tādēļ viņš mudina Eiropas Parlamentu veikt padziļinātu lietas izpēti, tostarp 
ņemot paraugus no piesārņotās augsnes, gruntsūdeņiem un virszemes ūdeņiem, lai apturētu 
šos nopietnos ES vides principu pārkāpumus un nodrošinātu, ka iedzīvotāji nākotnē var dzīvot 
tīrā un nekaitīgā vidē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Komisija ir informēta, ka 2008. gada maijā un jūnijā cauri Novi Iskar pilsētai tika vesti 
60 000 līdz 100 000 m3 izraktas augsnes, kas pēc tam tika izgāzta atkritumos Mecha Rovina 
teritorijā.  Šī augsne bija no uzņēmuma Sopharma JSC teritorijas, kas atrodas Sofijas rajonā 
Iliantzi. Saskaņā ar sākotnēji sniegto informāciju:

– atkritumiem piemita bīstamas īpašības, jo tajos bija koncentrētas toksiskas vielas un tiem 



PE426.979v0 2/2 CM\785710LV.doc

LV

bija spēcīga nepatīkama smaka; 
– pēc 2008. gada 30. jūnija piesārņotās augsnes izgāšanu atkritumos pārtrauca, taču sāka 
izgāzt celtniecības atkritumus un būvgružus, kā arī sadzīves atkritumus, kā mērķis bija nosegt 
jau nogulsnējušos augsni. 

Komisija nekavējoties sāka iepriekšēju izmeklēšanu un noteica, ka no Sopharma JSC 
teritorijas patiešām notika izraktas augsnes nelegāla izvešana uz Mecha Rovina pilsētā 
Novi Iskar. Pēc Komisijas ierosinājuma kompetentās valsts iestādes veica vairākas pārbaudes, 
ņēma paraugus, pārbaudīja tos un piemēroja uzņēmumam Sopharma JSC par šo pārkāpumu 
administratīvus izpildes pasākumus. Saskaņā ar jaunāko informāciju Sopharma JSC, 
pamatojoties uz valsts kompetentās iestādes saistošiem norādījumiem, ir sākusi izvest izrakto 
augsni no Mecha Rovina uz atļauto inerto atkritumu poligonu Vrazgdebna ciematā. Pārvešanu 
veic uzņēmums, kam ir atļauja to darīt saskaņā ar attiecīgajiem atkritumu pārvaldības tiesību 
aktiem.

Kompetentās iestādes ņemtie paraugi tika pārbaudīti, un rezultāti parādīja, ka konkrētie 
atkritumi sastāvēja no izraktas augsnes, celtniecības atkritumiem un būvgružiem, kam nebija 
bīstamu īpašību.  Saskaņā ar Komisijai sniegto informāciju pārbaužu rezultāti neliecināja par 
sadzīves atkritumu klātbūtni attiecīgajā teritorijā. 

Komisija uzskata, ka pārkāpums ļoti drīz tiks novērsts. Tomēr tajā pašā laikā Komisija 
turpinās uzraudzīt situāciju, lai nodrošinātu, ka Kopienas tiesību akti vairs netiek pārkāpti.”


