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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1155/2007 af Monika Orzechowska, polsk statsborger, for
aktionsgruppen "Fosfi", og én medunderskriver, om den forurening, som 
virksomheden "Fosfory" har forårsaget i Gdansk

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over den store forurening, som forårsages af 
gødningsvirksomheden "Fosfory" i Wislinka i nærheden af Gdansk, navnlig som følge af det 
frembragte affald med fosforholdigt gips. Hun gør gældende, at dette ikke blot udgør en 
sundhedsfare for de lokale borgere, men også har en negative indvirkning på de nærtliggende 
Natura 2000-områder Ujscie Wisly (PLB 220004) og Zatoka Pucka (PLB 220005). Hun 
mener ikke, at affaldsopbevarings- og bortskaffelsesprocedurerne i dette tilfælde opfylder den 
relevante EU-lovgivning, og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe 
foranstaltninger til at stoppe virksomhedens forurenende aktiviteter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

I. Andragendet

Andragerne udtrykker bekymring over den store forurening, som forårsages af lossepladsen for 
fosforholdigt gips, som tilhører gødningsvirksomheden "Fosfory" i Wislinka i nærheden af 
Gdansk. De hævder, at "Fosforys" losseplads udgør en sundhedsrisiko for de lokale beboere, og 
at den også kan have en negativ indvirkning på de nærtliggende Natura 2000-områder Ujscie 
Wisly (PLB 220004) og Zatoka Pucka (PLB 220005). Andrageren hævder også, at de lokale 
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myndigheder (Gdánsk voivodship) lader hånt om sociale hensyn. De opfordrer derfor Europa-
Parlamentet til at gå ind i sagen.

II. Kommissionens bemærkninger

Direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 

Direktiv 96/61/EØF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (i det følgende 
benævnt IPPC-direktivet)1 forpligter medlemsstaterne til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre forurening. Med henblik på dette mål skal alle nye anlæg, 
som er opført i bilag I, have en såkaldt "integreret godkendelse" (direktivets artikel 4). Hvad 
angår eksisterende installationer fastsattes der i direktivets artikel 5 en overgangsperiode frem 
til den 30. oktober 2007. Lossepladser, som modtager mere end 10 t dagligt eller med en 
samlet kapacitet på over 25.000 t, undtagen lossepladser for inert affald, er opført under pkt. 
5(4) i bilag I til IPPC-direktivet. 

Lossepladsen med fosforholdigt gips falder under pkt. 5/4) i bilag I i IPPC-direktivet. Det stof 
(fosforholdigt gips), som fyldes på lossepladsen, er ikke inert affald, og lossepladsen har en 
kapacitet på 16 mio. t. Eftersom det er et eksisterende anlæg, skulle det have opnået en IPPC-
godkendelse senest den 30. oktober 2007. Det fremgår af de oplysninger, som andrageren har 
fremsendt, at anlægget skal lukkes med udgangen af 2009. Det er imidlertid klart, at det i 
øjeblikket ikke er i besiddelse af den krævede godkendelse. 

Med hensyn til spørgsmålet om proceduren for høring af offentligheden vedrørende 
spørgsmålet om IPPC-godkendelsen for det primære anlæg (dvs. gødningsvirksomheden 
"Fosfory") skal det bemærkes, at artikel 15, stk. 1, i IPPC-direktivet fastslår, at den berørte 
offentlighed skal have tidlig og effektiv mulighed for at deltage i proceduren, bl.a. proceduren 
til udstedelse af en godkendelse til et eksisterende anlæg. Selve proceduren er fastsat i bilag 
V, hvor det i pkt. 3 fastsættes: "Den berørte offentlighed har ret til at komme med 
kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, før der træffes en beslutning", og i 
pkt. 4 fastslås det, at "der skal tages behørigt hensyn til resultaterne af høringerne i henhold til 
dette bilag, når beslutningen træffes."

De oplysninger, som andrageren har fremsendt, viser, at den berørte offentlighed er blevet 
hørt. Imidlertid blev godkendelsen til det primære anlæg udstedt, før offentligheden fik 
lejlighed til at komme med sine kommentarer og holdninger. Det har derfor ikke været muligt 
at tage hensyn til resultaterne af høringen.

Natura 2000

Med hensyn til Natura 2000 understreger Kommissionen, at ifølge habitatdirektivets artikel 6, 
stk. 3 og 4 (direktiv 92/43/EØF)2 skal "alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet 
med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til 
deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På 

                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996.
2 EFT L 206 af 22.07.92.
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baggrund af konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne på lokaliteten, og med forbehold 
af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et 
projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det 
anses for nødvendigt - har hørt offentligheden. 
  
Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel 
skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 
social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten 
alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 
2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes."

De ovennævnte bestemmelser er ikke kun gældende for lokaliteter af fællesskabsbetydning, men 
også for særligt beskyttede områder i medfør af artikel 7 i habitatdirektivet. 

Imidlertid kan Kommissionen ikke på grundlag af de oplysninger, som andrageren har 
fremsendt, afgøre, om de aktiviteter, som Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" 
udfører på lossepladsen, vurderes at have en negativ indvirkning på Natura 2000-lokaliteterne i 
denne region. 

III. Konklusion

Kommissionen har grund til at antage, at de aktiviteter, som udføres på Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych "Fosforys" losseplads, sker uden den godkendelse, som er påkrævet i 
henhold til artikel 5, stk. 1, i IPPC-direktivet. Det er desuden muligt, at bestemmelserne i 
artikel 15 i IPPC-direktivet sammenholdt med bilag V er blevet overtrådt med hensyn til den 
udstedte IPPC-godkendelse for den primære fabriks aktiviteter. Kommissionen vil anmode de 
polske myndigheder om redegørelser og holde Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 
underrettet om resultatet af denne anmodning."  

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

"Hvad angår en eventuel overtrædelse af artikel 15 i direktiv 2008/1/EF (IPPC-direktivet)1  
sammenholdt med bilag V, er det værd at bemærke ud fra de fremsendte oplysninger, at selv 
om andragerne havde fået tillagt status af "berørt" offentlighed, fremsendte de ikke deres 
kommentarer og bemærkninger inden for den tidsfrist, som er fastsat i polsk lovgivning, og 
godkendelsen for det primære anlæg blev følgelig givet, uden at der blev taget hensyn til 
deres synspunkter. Det, at andragerne har overskredet fristen for fremsendelse af 
bemærkninger, udgør imidlertid ikke et brud på IPPC-direktivets artikel 15. 

Med hensyn til en eventuel overtrædelse af artikel 5, stk. 1, i IPPC-direktivet sendte 
Kommissionen den 1. december 2008 Polen en åbningsskrivelse vedrørende deponeringen af 
affald på ejendommen tilhørende Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory". Polen 
svarede Kommissionen den 4. februar 2008. I svaret oplyste Polen, at affaldsdepotet først var 
operationelt den 1. maj 2007, og at den relevante integrerede godkendelse derfor ikke var 
påkrævet for det pågældende anlæg. Eftersom forpligtelsen til at udstede IPPC-godkendelser i 

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29.
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medfør af IPPC-direktivets artikel 5, stk. 1, trådte i kraft i Polen den 30. oktober 2007, har 
Kommissionen accepteret den polske forklaring. Polen oplyste desuden i sit svar, at 
affaldsdepotet ville blive lukket ved udgangen af 2009, og at den påkrævede 
nedlukningstilladelse allerede var blevet udstedt. 

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at analysere betingelserne i nedlukningstilladelsen 
for at sikre, at bestemmelserne i affaldsdirektivet1 til fulde overholdes.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Som det fremgår af tidligere meddelelser, oplyste Polen i sit svar på åbningsskrivelsen, at det 
pågældende affaldsdepot (ejendommen tilhørende Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
"Forsfory") ville blive lukket ved udgangen af 2009, og at den påkrævede 
nedlukningstilladelse var blevet udstedt. 

Kommissionen har analyseret betingelserne i nedlukningstilladelsen for at sikre, at 
bestemmelserne i affaldsdirektivet2 overholdes fuldt ud.. I den forbindelse sendte 
Kommissionen to breve til Polen, hvori den anmodede om yderligere oplysninger. 
Efterfølgende fastsatte Kommissionen, at:

 den fosforholdige gips, som deponeres i affaldsdepotet i Wiœlanka, betragtes som 
ufarligt affald, hvilket er bekræftet af uafhængige laboratorieeksperter, og

 kun stabiliseret kommunalt affald var godkendt til affaldsdepotet som led i 
efterbehandlingsforanstaltningerne, og at der således ikke ville blive rejst spørgsmål 
om kontrol af gasemissioner. 

Endvidere præciserede de polske myndigheder, at affaldsdepotet var opført i perioden før 
tiltrædelsen, og at affaldsdirektivet derfor ikke var gældende på tidspunktet for dets opførelse. 
Ved tiltrædelsen var affaldsdepotet imidlertid taget i drift. Det betyder, at anlægsoperatøren i 
henhold til affaldsdirektivets artikel 14 var forpligtet til at fremlægge en behandlingsplan for 
de kompetente myndigheder med henblik på godkendelse. Denne skulle indeholde 
foranstaltninger med henblik på at opgradere affaldsdepotet til direktivets krav eller at lukke 
det helt. De polske myndigheder besluttede rent faktisk at lukke det (beslutning af 5. 
december 2008 og nedlukning pr. 31. december 2009), hvorved der ikke er tale om 
overtrædelse af affaldsdirektivets artikel 14. 

Uanset ovenstående vil Kommissionen undersøge, hvilke konkrete 
efterbehandlingsforanstaltninger der er iværksat af de polske myndigheder, for at sikre, at 
affaldsdepotet ikke udgør og ikke kommer til at udgøre en risiko for miljøet og/eller 
menneskers sundhed. Hvis der fastsættes en risiko, skal de polske myndigheder håndtere 
situationen i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2006/12/EF om affald3. Ifølge 
direktivet skal affald bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og uden at der 
anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet." 

6. Kommissionens supplerende svar (REV.III), modtaget den 6. maj 2011
                                               
1 EUT L 182 af 16.07.1999, s. 1-19.
2 EUT L 182 af 16.07.1999, s. 1-19.
3 EUT L 114/9 af 27.4.2006.
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Som angivet i de tidligere meddelelser har Kommissionen undersøgt, hvilke konkrete 
efterbehandlingsforanstaltninger, de polske myndigheder har iværksat for at sikre, at 
affaldsdepotet ikke udgør og ikke kommer til at udgøre en risiko for miljøet og/eller 
menneskers sundhed.

De iværksatte foranstaltninger kan opsummeres som følger:

 For så vidt angår stabilitet, er der blevet opført en vold, der øger affaldsdyngens 
stabilitet ved at give den en lavere hældningsgrad på den side, der vender ud mod 
Vistula-floden. Desuden blev affaldsdyngen i forbindelse med nedlukningen 
underkastet geoteknisk kontrol, der bl.a. omfattede inklinometermålinger ved voldens 
nederste del og geodætiske målinger under anvendelse af nye betonmarkører, der er 
placeret rundt omkring i dyngen

 En regnkløft inde i dyngen er blevet fyldt op.
 Transportbåndet er taget ud af drift.
 Der er blevet lavet tre celler udstyret med et afløbssystem på affaldsdyngens flade top. 

Der er lavet en afdækning af en meters dybde på toppen. Plantearter, som findes i de 
umiddelbare omgivelser har koloniseret affaldsdyngen. Der opsamles fortsat perkolat.

 Der er blevet etableret en plantage af piletræer på omkring 20 ha rundt om dyngen.

Ud over ovenstående gennemføres der kontrol- og overvågningsoperationer i 
overensstemmelse med bilag III i direktivet om deponering af affald (1999/31/EF)1. 

I betragtning af ovenstående og på grundlag af de oplysninger, den har modtaget fra de polske 
myndigheder, er det Kommissionens opfattelse, at der ikke er grund til at tro, at kravene i 
direktivet om deponering af affald og i affaldsrammedirektivet (direktiv 2006/12/EF2) er 
blevet overtrådt. 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1 med senere ændringer.
2 EFT L 114 af 27.4.2006, s. 9. 


