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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1155/2007, внесена от Monika Orzechowska, с полско гражданство, 
от името на група за действие „Fosfi“, подкрепена от 1 подпис, относно 
замърсяването, произтичащо от дейността на предприятието „Fosfory“ в 
Гданск

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с високото ниво на 
замърсяване, причинено от дейността на предприятието за производство на торове 
„Fosfory“, разположено на територията на Wislinka в близост до Гданск, и по-конкретно 
от образуването на отпадъчния продукт фосфогипс. Тя твърди, че това не само създава 
заплаха за здравето на местните жители, но също така оказва неблагоприятно 
въздействие върху близките местности Ujscie Wisly (PLB 220004) и Zatoka Pucka (PLB 
220005), които са защитени зони по „Натура 2000“. Тя счита, че процедурите за 
складиране и депониране на отпадъци, които се прилагат в дадения случай, не са в 
съответствие със законодателството на ЕС в тази област и съответно моли Европейския 
парламент да се намеси с цел прекратяване на дейността на въпросното предприятие, 
която представлява източник на замърсяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

I. Петицията

Вносителите на петицията изразяват загриженост във връзка с високото ниво на 
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замърсяване, причинено от депото за фосфогипс, което принадлежи на предприятието за 
производство на торове „Fosfory“, разположено на територията на Wislinka в близост до 
Гданск. Те твърдят, че депото на предприятието „Fosfory“ създава заплаха за здравето на 
местните жители и също така може да предизвика неблагоприятно въздействие върху 
близките местности Ujscie Wisly (PLB 220004) и Zatoka Pucka (PLB 220005), които са 
защитени зони по „Натура 2000“. В допълнение, вносителите също така твърдят, че 
местните органи на управление (Voivodeship of Gdańsk) пренебрегват социалните 
интереси. Следователно те призовават Европейския парламент да се намеси в този случай.

II. Коментари на Комисията относно петицията

Директива за КПКЗ 

Директива 96/61/ЕИО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(наричана оттук нататък Директива за КПКЗ)1 задължава държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването. Имайки 
предвид тази цел, всички нови инсталации, изброени в приложение I, е необходимо да 
получат т.нар. „комплексно разрешително“ (член 4 от директивата). Що се отнася до 
съществуващите инсталации, в член 5 от директивата се предвижда преходен период до 
30 октомври 2007 г. Депата, приемащи над 10 т. отпадъци дневно или с общ капацитет 
над 25 000 т., с изключение на депата за инертни отпадъци, са посочени в точка 5.4 от 
приложение I към Директивата за КПКЗ. 

Депото за фосфогипс попада в обхвата на точка 5.4 от приложение I към Директивата за 
КПКЗ: депонираното вещество (фосфогипс) не е инертен отпадък и депото е с капацитет 
16 млн. т.  Тъй като то е съществуваща инсталация, трябва да е получило разрешително за 
КПКЗ до 30 октомври 2007 г. От предоставената от вносителката информация може да се 
заключи, че тази инсталация трябва да бъде затворена до края на 2009 г. Ясно е обаче, че в 
момента тя не притежава необходимото разрешително. 

Що се отнася до въпроса за общественото участие в процедурата по издаване на 
разрешителното за КПКЗ на основната инсталация (напр. предприятието за производство 
на торове „Fosfory“), трябва да се отбележи, че член 15, параграф 1 от Директивата за 
КПКЗ предвижда своевременно и ефективно предоставяне на възможности за участие на 
въпросната общественост в процедурата, освен всичко друго, по издаване на 
разрешително на съществуваща инсталация. Самата процедура е изложена в приложение 
V, чиято точка 3 гласи: „Заинтересованата общественост има право да изрази 
коментари и мнения пред компетентния орган преди да е взето решение“, а точка 4 
предвижда: „Резултатите от направените консултации съгласно настоящото 
приложение трябва да бъдат взети под внимание при вземането на решение“.

От предоставената от вносителката информация може да се заключи, че е имало 
консултации със заинтересованата общественост.  Разрешителното за основната 
инсталация обаче е издадено преди обществеността да има възможност да изрази 
своите коментари и мнения. Следователно резултатите от консултациите не биха могли 
да бъдат взети предвид.

                                               
1 OВ L 257, 10.10.1996 г.
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Натура 2000

Що се отнася до „Натура 2000“, Комисията подчертава, че съгласно член 6, параграфи 3 и 
4 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна1, „планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти 
могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази 
територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху 
територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални 
органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има 
отрицателно влияние върху съответната територия, и ако е подходящо, след като са 
получили мнението на обществеността. 

Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на 
въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и поради липсата 
на алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки.“

Горните разпоредби са приложими не само за териториите от значение за Общността, но 
и за специалните защитени зони въз основа на член 7 от посочената по-горе Директива за 
местообитанията. 

Въз основа на предоставената от вносителката информация обаче Комисията не може да 
установи дали дейностите, извършвани в депото от Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych „Fosfory“, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху намиращите се 
в този район територии от мрежата „Натура 2000“. 

III. Заключения

Комисията има причини да смята, че дейностите в депото на Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Fosfory“ се извършват без необходимото разрешително 
съгласно член 5, параграф 1 от Директивата за КПКЗ. Освен това е възможно да са 
нарушени разпоредбите на член 15 от Директивата за КПКЗ във връзка с приложение V 
относно издаденото разрешително за КПКЗ за дейността на основното предприятие. 
Комисията ще поиска разяснения от полските органи и ще информира комисията по 
петиции за резултата от това искане.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

По отношение на евентуалното нарушение на разпоредбите на член 15 от Директива 
2008/1/ЕО (Директивата за КПКЗ)2 във връзка с приложение V, вследствие на 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр.8-29.
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предоставената информация трябва да се отбележи, че макар и вносителите на 
петицията да са имали статут на „заинтересована” общественост, те не са подали своите 
коментари и мнения в рамките на срока, определен от полското законодателство и по 
тази причина разрешителното за основната инсталация е било издадено, без да се 
вземат предвид техните мнения. Фактът обаче, че вносителите са пропуснали крайния 
срок за подаване на коментари, не означава, че е нарушен член 15 от Директивата за 
КПКЗ. 

Освен това, по отношение на евентуалното нарушение на член 5, параграф 1 от 
Директивата за КПКЗ, на 1 декември 2008 г. Комисията изпрати официално 
уведомително писмо до Полша относно дейностите по депониране на територията на 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 'Fosfory'. Полша отговори на писмото на 
Комисията на 4 февруари 2009 г. В своя отговор тя посочва, че към 1 май 2007 г. депото 
не е функционирало и следователно за въпросната инсталация не се е изисквало 
съответното комплексно разрешително. Тъй като в Полша задължението за издаване на 
разрешителни за КПКЗ по член 5, параграф 1 от Директивата за КПКЗ е влязло в сила 
от 30 октомври 2007 г., Комисията прие нейното обяснение. Освен това, в своя отговор 
Полша посочва, че депото ще бъде затворено до края на 2009 г., както и че е издадено 
необходимото разрешително за затваряне. 

В момента Комисията извършва анализ на условията на разрешителното за затваряне, 
за да осигури пълното спазване на разпоредбите на Директивата за депата за отпадъци1.

5. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Както беше посочено в предишните съобщения, в своя отговор на официалното 
уведомително писмо Полша посочи, че въпросното депо за отпадъци (собственост на 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 'Forsfory') ще бъде закрито до края на 2009 г., 
като вече са издадени необходимите разрешителни за закриването му. 

Условията, залегнали в разрешителното за закриване, бяха анализирани от Комисията, 
за да се осигури цялостното спазване на разпоредбите на Директивата за депата за
отпадъци 2 В тази връзка Комисията изпрати до Полша две писма с искане за 
разяснения. Впоследствие Комисията установи, че:

 фосфогипсът, депониран в депото за отпадъци в Wiślanka, се счита за безопасен 
отпадък. Това беше потвърдено от независима лабораторна експертиза и

 в депото са били приемани единствено стабилизирани битови отпадъци като 
мярка, свързана с неговото последващото управление, и по този начин не са 
създадени проблеми, касаещи контрола на газови емисии. 

Освен това полските органи уточниха, че депото за отпадъци е било изградено в 
периода преди присъединяването към ЕС и следователно Директивата за депата за 
отпадъци не е била приложима към момента на това изграждане. При все това, в 
момента на присъединяването депото е функционирало. Това означава, че, съгласно 

                                               
1 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19.
2 OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19.
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член 14 от Директивата за депата за отпадъци, операторът на съоръжението е бил 
задължен да представи за одобрение от компетентните органи план за подобряване на 
условията в него. Този план трябва да включва мерки за привеждане на депото за 
отпадъци в състояние, съответстващо на изискванията на директивата, или за 
закриването му. Всъщност полските органи са решили да закрият депото (решение от 5 
декември 2008 г., закриването е в сила от 31 декември 2009 г.) и следователно не може 
да бъде установено наличие на нарушение на разпоредбите съгласно член 14 от 
Директивата за депата за отпадъци. 

Въпреки гореизложеното, Комисията ще проучи какви конкретни мерки, свързани с 
последващото управление, са били предприети от полските органи, за да гарантират, че 
депото не представлява (и няма да представлява) опасност за околната среда и/или за 
човешкото здраве. В случай че бъде установена някаква опасност, полските органи ще 
трябва да решат проблема съгласно разпоредбите на член 4 от Директива 2006/12/ЕО 
относно отпадъците1. В него е указано, че отпадъците трябва да бъдат обезвредени, без 
да застрашават здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които 
биха могли да навредят на околната среда. 

6. Допълнителен отговор Комисията (REV.III), получен на 6 май 2011 г.

Както беше посочено в предишните съобщения, Комисията е проучила какви 
конкретни мерки, свързани с последващото управление, са били предприети от 
полските органи, за да гарантират, че депото не представлява (и няма да представлява) 
опасност за околната среда и/или за човешкото здраве.

Предприетите мерки могат да бъдат обобщени, както следва:

 Що се отнася до стабилността, беше изграден насип, който подобрява 
стабилността на депото за отпадъци, като прави възможен един по-лек наклон от 
страната, разположена срещу река Висла. Освен това по време на своето 
закриване депото беше подложено на геотехническо наблюдение, обхващащо 
инклинометрични измервания в основата на насипа и геодезични измервания с 
използване на нови конкретни маркери, разположени във всички части на 
депото;

 Беше запълнен канал на в рамките на депото;
 Беше изведена от експлоатация поточната линия;
 Върху плоската повърхност на депото бяха направени три клетки, оборудвани 

със система за отводняване; Върху тях беше поставено покритие с дълбочина 
един метър. Намиращите се в непосредствена близост растителни видове са 
колонизирали депото за отпадъци. Продължава събирането на инфилтрираните 
води;

 Около депото беше направено насаждение от върби с площ около 20 хектара.

В допълнение към горепосоченото, продължава провеждането на операции за контрол 
и наблюдение в съответствие с приложение 3 от Директивата за депата за отпадъци 

                                               
1 ОВ L 114/9, 27.4.2006 г.



PE415.067v04-00 6/6 CM\866753BG.doc

BG

(1999/31/ЕО)1. 

В контекста на горепосоченото и въз основа на информацията, получена от полските
компетентни органи, Комисията счита, че не съществуват основания да се предполага, 
че изискванията на Директивата за депата за отпадъци и Рамковата директива за 
отпадъците2 са били нарушени. 

                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1, с допълнителни изменения..
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


