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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1300/2008, ingiven av Angel Lashev (bulgarisk medborgare), för 
”Staden Novi Iskars ledningsgrupp för miljövård”, och undertecknad av 
ytterligare 1 920 personer, om katastrofala föroreningar i Sofiaförorten 
Novi Iskar på grund av farligt avfall

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren redogör för de katastrofala föroreningarna i Sofiaförorten Novi Iskar på grund 
av dumpningen av farligt avfall på en närliggande militärflygplats. Framställaren påpekar att 
det aktuella avfallet kommer från ett läkemedelsföretag och innehåller giftiga ämnen som 
exempelvis formalin, anilin, dimetylsulfid och fenylhydrazin. Framställaren påpekar att dessa 
och andra förorenande ämnen har mycket allvarliga följder för lokalbefolkningens hälsa.
Framställaren ber därför Europaparlamentet att göra en grundlig undersökning av frågan, 
däribland provtagningar av den förorenade jorden samt grund- och ytvattnet för att stoppa 
denna flagranta kränkning av EU:s miljöprinciper och för att se till att de berörda 
medborgarna i framtiden kan leva i en ren och hälsosam miljö.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Kommissionen har fått veta att mellan 60 000 och 100 000 m3 schaktmassor transporterats 
genom staden Novi Iskar och sedan deponerats i området kring Mecha Rovina.
Schaktmassorna kom från platsen där Sopharma JSC var beläget, i Iliantzi – Sofia. Av de 
upplysningar som inledningsvis tillställts framgick följande:

– Avfallet uppvisade farliga egenskaper eftersom det innehöll koncentrationer av giftiga 
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ämnen och var starkt illaluktande.
– Efter den 30 juni 2008 upphörde dumpningen av förorenade schaktmassor och då började 
man dumpa bygg- och rivningsavfall samt hushållsavfall för att på så sätt skyla över de 
schaktmassor som redan deponerats där.

Kommissionen inledde omedelbart en preliminär undersökning och kom fram till att det 
faktiskt inträffat att schaktmassor från Sopharma JSC olovligen dumpats i 
området Mecha Rovina i Novi Iskar. Efter det att kommissionen gjort sin undersökning 
företog de behöriga nationella myndigheterna ett antal inspektioner med provtagning på 
platsen, undersökte proverna och vidtog administrativa verkställighetsåtgärder mot 
Sopharma JSC i anledning av denna överträdelse. Enligt senaste uppgifter har Sopharma JSC, 
utgående från bindande anvisningar från den nationella behöriga myndigheten, börjat frakta 
bort schaktmassorna från Mecha Rovina till den tillåtna deponin för inert avfall i Vrazhdebna. 
Transporterna sköts av ett åkeri som fått tillstånd till detta enligt gällande 
avfallshanteringslagstiftning.

Proverna som tagits av den behöriga myndigheten undersöktes och då framgick det att avfallet 
i fråga bestod av schaktmassor samt bygg- och rivningsavfall, utan farliga egenskaper. Enligt 
vad kommissionen fått veta tydde provresultaten inte på att det fanns något hushållsavfall på 
platsen. 

Kommissionen anser att missförhållandet mycket snart kommer att rättas till. Under tiden 
kommer kommissionen dock att fortsätta övervaka situationen för att inga fortsatta 
överträdelser av gemenskapslagstiftningen ska inträffa.


