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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1300/2008, imressqa minn Angel Lashev (ta' nazzjonalità Bulgara), 
f'isem il-'Kumitat Mexxej għall-Ħarsien tal-Ambjent fir-Raħal ta' Novi Iskar', 
b'1920 firma oħra, dwar it-tniġġis diżastruż tas-subborg ta' Novi Iskar f'Sofia mill-
iskart perikoluż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi t-tniġġis diżastruż tas-subborg ta' Novi Iskar f'Sofia, li huwa dovut 
għar-rimi ta' skart perikoluż f'ajruport militari viċin. Il-petizzjonant jirrimarka li l-iskart in 
kwistjoni joriġina minn kumpanija medika u fih sustanzi tossiċi bħall-formalina, l-anilina, is-
sulfidu dimetiliku u l-fenilidrażin. Il-petizzjonant isemmi li dawn u elementi oħra ta' tniġġis 
preżenti għandhom implikazzjonijiet serji ħafna fuq is-saħħa tar-residenti lokali. Il-
petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni fid-dettall, 
inkluż bit-teħid ta' kampjuni tal-ħamrija u tal-ilma tal-wiċċ u ta' taħt l-art imniġġsa, bl-għan li 
jintemm il-ksur sfaċċat tal-prinċipji ambjentali tal-UE u li jiġi żgurat li fil-ġejjieni ċ-ċittadini 
kkonċernati jkunu jistgħu jgħixu f'ambjent nadif u tajjeb għal saħħithom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni kienet infurmata li, f'Mejju u Ġunju 2008, bejn 60 000 u 
100 000 m3 ta' ħamrija maqluha kien ittrasportat mill-belt ta' Novi Iskar u mormi fiz-zona ta' 
Mecha Rovina. Dn il-ħamrija oriġinat mis-sit ta' Sopharma JSC li qiegħed f'Iliantzi – Sofia. 
Skont l-informazzjoni inizjali pprovduta:

- L-iskart kien qed juri proprjetajiet perikolużi minħabba l-konċentrazzjoni ta' sustanzi tossiċi 
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u minħabba r-riħa qawwija u spjaċevoli; 
- Wara t-30 Ġunju 2008, ir-rimi tal-ħamrija kkontaminata waqaf u beda r-rimi tal-iskart mill-
kostruzzjoni u d-demolizzjoni u tal-iskart domestiku, bl-għan li jinħeba r-rimi tal-ħamrija diġà 
mitfugħa hemmhekk.

Il-Kummissjoni immedjatament bdiet investigazzjoni preliminari u stabbiliet li fil-fatt kien sar 
rimi illegali ta' ħamrija imħaffra mis-sit ta' Sopharma JSC fiz-zona ta' Mecha Rovina f'Novi 
Iskar.  Wara l-inkjesta tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti wettqu numru ta' 
spezzjonijiet, ħadu kampjuni, ittestjawhom u imponew miżuri ta' infurzar amministrattivi għal 
dan il-ksur fuq Sopharma JSC. Skont l-aħħar informazzjoni, Sopharma JSC, fuq il-bażi tal-
istruzzjonijiet vinkolanti maħruġa mill-awtorità nazzjonali kompetenti, bdiet it-trasportazzjoni 
ta' din il-ħamrija minn Mecha Rovina għal-landfill bil-permess għal skart inerti fi 
Vrazhdebna.  It-trasport qed isir minn kumpanija li għandha l-liċenzja għal dan it-tip ta' 
xogħol skont il-leġiżlazzjoni rilevanti dwar l-immaniġġjar tal-iskart. 

Il-kampjuni meħuda mill-awtorità kompetenti kienu ttestjati u r-riżultati wrew li l-iskart in 
kwistjoni kien kompost minn ħamrija imħaffra, skart mill-kostruzzjoni u d-demolizzjoni u ma 
kienx jidher li fih karatteristiċi perikolużi. Skont l-informazzjoni li tqiegħdet għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ir-riżultati tat-testijiet ma wrew l-ebda preżenza ta' skart 
domestiku fis-sit. 

Il-Kummissjoni tqis li se jkun hemm rimedju għall-ksur fil-futur qrib ħafna. Sadanittant, 
madankollu, il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja s-sitwazzjoni biex tiżgura li l-ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità ma jkomplix isir.


