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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1300/2008, adresată de Angel Lashev, de naţionalitate bulgară, în 
numele „Steering Committee for Environmental Protection of the Town of Novi 
Iskar”, însoţită de 1920 de semnături, privind poluarea dezastruoasă cu deşeuri 
periculoase a suburbiei Novi Iskar din Sofia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul prezintă poluarea dezastruoasă a suburbiei Novi Iskar din Sofia, din cauza 
descărcării deşeurilor periculoase într-un aeroport militar din apropriere. Petiţionarul atrage 
atenţia asupra faptului că respectivele deşeuri provin din activitatea unei companii medicale şi 
conţin substanţe toxice precum formalină, anilină, sulfură de dimetil şi fenilhidrazină. 
Petiţionarul atrage atenţia asupra faptului că acţiunea acestora şi a celorlalte substanţe 
poluante prezente are urmări extrem de grave pentru sănătatea locuitorilor din zonă. Din acest 
motiv, petiţionarul solicită Parlamentului European să efectueze o cercetare foarte amănunţită 
în acest caz, inclusiv prelevarea de mostre din solul poluat, precum şi din apa de suprafaţă şi 
cea subterană pentru a pune capăt acestei grave încălcări a principiilor politicii de mediu a UE 
şi pentru a asigura că cetăţenii afectaţi vor avea în viitor posibilitatea să trăiască într-un mediu 
curat şi sănătos.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19.06.09.

Comisia a fost informată că, în mai şi iunie 2008, între 60 000 şi 
100 000 m3  de pământ excavat a fost transportat prin oraşul Novi Iskar, iar apoi descărcat în 
zona Mecha Rovina.  Acest pământ provenea de pe teritoriul Sopharma JSC, situat în Iliantzi, 
Sofia. Potrivit informaţiilor iniţiale furnizate:
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- Deşeurile prezentau proprietăţi periculoase datorită concentraţiei de substanţe toxice şi din 
cauza mirosului greoi şi neplăcut; 
- După 30 iunie 2008, eliminarea pământului contaminat a încetat, începând eliminarea 
deşeurilor de construcţie şi demolare şi a deşeurilor menajere, cu scopul de a se acoperi 
eliminarea pământului deja depozitat.

Comisia a iniţiat de îndată o anchetă preliminară şi a constatat că, într-adevăr, de pe situl 
Sopharma JSC se depozita ilegal în cartierul Mecha Rovina din Novi Iskar pământ excavat. În 
urma anchetei Comisiei, autorităţile naţionale competente au efectuat o serie de inspecţii, au 
prelevat probe, le-au testat şi au impus societăţii Sopharma JSC măsuri punitive de natură 
administrativă pentru această încălcare. Potrivit ultimelor informaţii, pe baza instrucţiilor cu 
caracter obligatoriu primite de Sopharma JSC din partea autorităţilor naţionale competente, 
această societate a început transportarea pământului excavat din Mecha Rovina la depozitul 
agreat pentru deşeuri inerte de la Vrajdebna. Transportul se efectuează de către o societate 
care deţine o licenţă în acest sens în conformitate cu dispoziţiile legislative relevante privind 
gestionarea deşeurilor.

Probele preluate de către autoritatea competentă au fost testate, iar rezultatele au arătat că 
deşeurile în cauză se compun din pământ excavat şi din deşeuri de construcţie şi demolare, 
care nu prezintă caracteristici periculoase.  Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, 
rezultatele testelor nu au indicat prezenţa pe sit niciunor deşeuri menajere. 

Comisia consideră că încălcarea ca fi corectată în viitorul foarte apropiat. Totuşi, între timp, 
Comisia va continua să monitorizeze situaţia pentru a se asigura că nu va persista o încălcare
a legislaţiei comunitare.


