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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1300/2008, ingediend door Angel Lashev (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de "Stuurgroep milieubescherming gemeente Novi Iskar", gesteund door 
1920 medeondertekenaars, over de catastrofale vervuiling van Novi Iskar, een 
voorstad van Sofia, door gevaarlijk afval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de catastrofale vervuiling van Novi Iskar, een voorstad van Sofia, als 
gevolg van het storten van gevaarlijk afval op een nabijgelegen militair vliegveld. Indiener 
wijst erop dat het betreffende afval afkomstig is van een farmaceutisch bedrijf en giftige 
stoffen zoals formaline, aniline, dimethylsulfide en fenylhydrazine bevat. Rekwestrant merkt 
voorts op dat blootstelling aan deze en de overige aanwezige vervuilende stoffen zeer ernstige 
gevolgen heeft voor de gezondheid van de lokale bevolking. Indiener verzoekt derhalve het 
Europees Parlement een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze zaak, onder meer door 
monsters te nemen van de vervuilde grond en van het grond- en oppervlaktewater, teneinde 
deze flagrante schending van de communautaire milieubeginselen een halt toe te roepen en de 
getroffen burgers de mogelijkheid te bieden voortaan in een gezonde en schone omgeving te 
leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"Het is de Commissie ter kennis gebracht dat in de periode mei-juni 2008 via de stad Novi 
Iskar 60 000 à 100 000 m3 afgegraven grond is getransporteerd en dat deze vervolgens is 
gestort op het terrein dat bekend staat als Mecha Rovina. Deze grond was afkomstig van het 
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bedrijfsterrein van Sopharma JSC, dat zich bevindt in Iliantzi (Sofia). Volgens de in eerste 
instantie verstrekte informatie:

- bleek het om afval te gaan dat als gevaarlijk dient te worden beschouwd, gezien de hoge 
concentratie toxische stoffen en de doordringende en onaangename geur die het verspreidt; 
- zou het storten van de verontreinigde grond na 30 juni 2008 zijn gestaakt en een begin zijn 
gemaakt met het storten van bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval op het terrein, om de 
reeds gestorte vervuilde grond te camoufleren.

De Commissie is onmiddellijk begonnen met een vooronderzoek en heeft daarbij 
geconstateerd dat er op het Mecha Rovina-terrein in Novi Iskar inderdaad illegale stortingen 
zijn uitgevoerd van afgegraven grond die afkomstig was van het bedrijfsterrein van Sopharma 
JSC. Naar aanleiding van het door de Commissie ingestelde onderzoek hebben de bevoegde 
nationale instanties een aantal inspectiebezoeken uitgevoerd, hebben zij monsters genomen en 
onderzocht en hebben zij Sopharma JSC sanctiemaatregelen opgelegd wegens overtreding 
van de regels. Blijkens de meest recente informatie is Sopharma JSC, op basis van de 
bindende instructies van de bevoegde nationale instantie, begonnen met het transport van de 
afgegraven grond van het Mecha Rovina-terrein naar de toegestane stortplaats voor inert afval 
te Vrazhdebna. Het transport wordt uitgevoerd door een bedrijf dat daartoe over een 
vergunning beschikt uit hoofde van de relevante wetgeving inzake afvalstoffenbeheer.

De door de bevoegde instantie genomen monsters zijn onderzocht en uit de resultaten is 
gebleken dat het bewuste afval bestaat uit afgegraven grond en bouw- en sloopafval die geen 
gevaarlijke kenmerken vertonen. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, 
hebben de uitgevoerde tests de aanwezigheid van huishoudelijk afval op het terrein 
hoegenaamd niet aangetoond. 

De Commissie is van oordeel dat de inbreuk in de zeer nabije toekomst zal worden rechtgezet. 
In afwachting daarvan zal de Commissie de situatie echter van nabij blijven volgen om ervoor 
te zorgen dat er een einde komt aan de geconstateerde schending van de communautaire 
voorschriften."


