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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1300/2008, którą złożył Angel Lashev (Bułgaria), w imieniu Komitetu 
Sterującego na rzecz Ochrony Środowiska Miasta Novi Iskar, z 1920 podpisami, 
w sprawie katastrofalnego zanieczyszczenia Noviego Iskaru, podmiejskiej 
dzielnicy Sofii, odpadami niebezpiecznymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje katastrofalne zanieczyszczenie Noviego Iskaru, podmiejskiej 
dzielnicy Sofii, które jest skutkiem składowania odpadów niebezpiecznych na sąsiadującym 
lotnisku wojskowym. Składający petycję zaznacza, że przedmiotowe odpady pochodzą 
z przedsiębiorstwa medycznego i zawierają substancje toksyczne, takie jak formalina, anilina, 
siarczek metylu i fenylohydrazyna. Informuje on, że te i inne substancje zanieczyszczające 
mają bardzo poważne skutki dla zdrowia lokalnych mieszkańców. Dlatego składający petycję 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia dogłębnego dochodzenia w tej sprawie, w tym do 
pobrania próbek zanieczyszczonej gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych, w celu 
położenia kresu tak rażącemu naruszaniu zasad UE dotyczących ochrony środowiska 
i zapewnienia, by odnośni obywatele mogli w przyszłości żyć w czystym i zdrowym 
otoczeniu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 
zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Komisję poinformowano, że w maju i czerwcu 2008 roku przez miasto Novi Iskar 
przetransportowano pomiędzy 60 000 a 100 000 m3 ziemi kopnej, którą następnie 
pozostawiono w okolicach Mechy Roviny. Ziemia ta pochodziła z terenu Sopharma JSC 
położonego w Iliantzi (Sofia). Według przedstawionych informacji wstępnych:
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- odpady charakteryzowały się niebezpiecznym stężeniem substancji toksycznych, a także 
przenikliwym i nieprzyjemnym zapachem;
- po 30 czerwca 2008 roku zaprzestano składowania zanieczyszczonej ziemi, rozpoczęto 
natomiast składowanie odpadów konstrukcyjnych, rozbiórkowych i domowych, co miało na 
celu ukrycie uprzednio pozostawionej ziemi.

Komisja wszczęła w trybie natychmiastowym wstępne dochodzenie w sprawie i stwierdziła, 
że nielegalne składowanie ziemi przewożonej z terenu Sopharma JSC w okolice Mechy 
Roviny w mieście Novi Iskar miało rzeczywiście miejsce. W następstwie wspomnianego 
dochodzenia właściwe władze krajowe przeprowadziły serię inspekcji, pobioru próbek i 
analiz, a w dalszej kolejności nałożyły na Sopharma JSC ograniczenia administracyjne 
związane z opisanymi bezprawnymi działaniami. Ostatnio otrzymane informacje wskazują, że 
zgodnie z wiążącymi instrukcjami właściwych władz krajowych Sopharma JSC rozpoczęła 
transportowanie ziemi z Mechy Roviny na autoryzowane składowisko odpadów obojętnych 
we Vrazhdebnej. Transport prowadzony jest przez firmę upoważnioną do tego zgodnie z 
postanowieniami odnośnych uregulowań prawnych.

Próbki pobrane przez właściwe władze zostały poddane analizom, których wyniki wskazują 
na brak właściwości niebezpiecznych (skład: ziemia kopna, odpady konstrukcyjne i 
rozbiórkowe). Według przedstawionych Komisji informacji, wyniki analiz nie potwierdzają 
obecności jakichkolwiek odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Komisja uznaje; że skutki nielegalnych działań zostaną wkrótce naprawione. Podejmie ona 
jednakże dalsze kroki nadzorcze w celu zagwarantowania, że stan naruszenia uregulowań 
wspólnotowych nie będzie się utrzymywał.


