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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1155/2007 της Monika Orzechowska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης «Fosfi», η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, 
σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από την επιχείρηση «Fosfory» στο 
Gdansk

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τη μεγάλη ρύπανση που προκαλείται από την 
εταιρεία λιπασμάτων «Fosfory» στον οικισμό Wislinka πλησίον του Gdansk, ιδιαίτερα λόγω 
της παραγωγής αποβλήτων με φωσφογύψο. Υποστηρίζει ότι αυτό δεν προκαλεί μόνο 
προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει δυσμενώς 
και τις γειτονικές περιοχές Ujście Wisły (PLB 220004) και Zatoka Pucka (PLB 220005) του 
δικτύου Natura 2000. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι οι διαδικασίες αποθήκευσης και διάθεσης 
αποβλήτων που ακολουθούνται στην προκειμένη περίπτωση δεν συνάδουν με τη σχετική 
κοινοτική νομοθεσία και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προκειμένου να τερματιστούν οι ρυπογόνες δραστηριότητες της εν λόγω 
επιχείρησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχία για το υψηλό επίπεδο ρύπανσης που προκλήθηκε από τον 
χώρο υγειονομικής ταφής φωσφογύψου, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία λιπασμάτων «Fosfory» 
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και βρίσκεται στον οικισμό Wislinka πλησίον του Gdansk. Ισχυρίζονται ότι ο χώρος 
υγειονομικής ταφής της εταιρείας «Fosfory» εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των τοπικών 
κατοίκων και ότι μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις παρακείμενες τοποθεσίες του Natura 
2000, δηλ. τις Ujście Wisły (PLB 220004) και Zatoka Pucka (PLB 220005). Επιπλέον, οι 
αναφέροντες ισχυρίζονται ότι οι τοπικές αρχές (επαρχία του Gdansk) παραβλέπουν τα 
κοινωνικά συμφέροντα. Συνεπώς, ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στην 
υπόθεση.

ΙΙ. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Οδηγία ΟΠΕΡ

Η οδηγία 96/61/EΟΚ, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(εφεξής οδηγία ΟΠΕΡ)1, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης. Για τον λόγο αυτόν, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι πρέπει να διαθέτουν «ολοκληρωμένη 
άδεια» (άρθρο 4 της οδηγίας). Όσον αφορά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, το άρθρο 5 της 
οδηγίας προέβλεπε μεταβατική περίοδο ως τις 30 Οκτωβρίου 2007. Οι χώροι υγειονομικής 
ταφής που δέχονται άνω των 10 τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των
25.000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων, εμπίπτουν στο σημείο
5, στοιχείο 4, του Παραρτήματος Ι της οδηγίας ΟΠΕΡ. 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής φωσφογύψου εμπίπτει στο σημείο 5, στοιχείο 4 του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας ΟΠΕΡ: η ουσία που απορρίπτεται στον χώρο υγειονομικής ταφής 
(φωσφογύψος) δεν είναι αδρανές απόρριμμα, ενώ ο χώρος υγειονομικής ταφής διαθέτει 
χωρητικότητα 16 εκατ. τόνων. Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη εγκατάσταση, θα έπρεπε να 
είχε λάβει άδεια ΟΠΕΡ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007. Από τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι 
αναφέροντες προκύπτει ότι η εγκατάσταση πρόκειται να κλείσει περί τα τέλη του 2009. Είναι 
ωστόσο σαφές ότι ο εν λόγω χώρος δεν διαθέτει επί του παρόντος την απαιτούμενη άδεια.

Όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης της άδειας 
ΟΠΕΡ για την κύρια εγκατάσταση (π.χ. εταιρεία λιπασμάτων «Fosfory»), πρέπει να 
σημειωθεί ότι το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας ΟΠΕΡ ορίζει ότι παρέχεται έγκαιρα 
και πραγματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία, μεταξύ 
άλλων για την έκδοση άδειας για υφιστάμενη εγκατάσταση. Η ίδια η διαδικασία προβλέπεται 
στο Παράρτημα V, το οποίο στο σημείο 3 ορίζει: «Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα 
να απευθύνει παρατηρήσεις και γνώμες στην αρμόδια αρχή, πριν από τη λήψη της 
απόφασης», ενώ στο σημείο 4 προβλέπει ότι «τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που 
διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
κατά τη λήψη της απόφασης».

Από τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι αναφέροντες μπορεί να συναχθεί ότι υπήρξε 
διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.  Ωστόσο, η άδεια για την κύρια εγκατάσταση 
εκδόθηκε πριν δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να εκφράσει τις παρατηρήσεις και τις απόψεις 
του. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δεν μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη.

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.96.
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Natura 2000

Όσον αφορά το δίκτυο Natura 2000, η Επιτροπή τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/EΟΚ1, «κάθε σχέδιο, μη άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει 
σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως 
προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει 
των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο, και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον 
αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται 
και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
  
»Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής 
φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να 
εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε».

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν μόνο για τόπους κοινοτικής σημασίας αλλά και για ζώνες 
ειδικής προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας για τους οικοτόπους, η οποία αναφέρθηκε 
ανωτέρω.

Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τους αναφέροντες, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να διαπιστώσει αν οι δραστηριότητες που διεξάγονται στον χώρο υγειονομικής 
ταφής από την Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych «Fosfory» ευθύνονται για τον 
αρνητικό αντίκτυπο στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται στην εν λόγω 
περιοχή.

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται στον χώρο 
υγειονομικής ταφής από την Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych «Fosfory» 
πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια που απαιτείται από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της 
οδηγίας ΟΠΕΡ. Επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας ΟΠΕΡ, σε συνδυασμό με 
το Παράρτημα V, έχουν ενδεχομένως παραβιαστεί σε σχέση με την άδεια ΟΠΕΡ που 
εκδίδεται για τη δραστηριότητα της κύριας εγκατάστασης. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις 
πολωνικές αρχές επεξηγηματικές πληροφορίες και θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών 
ενήμερη για την έκβαση του συγκεκριμένου αιτήματος.  

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Σε ό,τι αφορά πιθανή παραβίαση του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/1/ΕΚ (οδηγία ΟΠΕΡ)2 σε 
σχέση με το Παράρτημα V, πρέπει να σημειωθεί με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν 
ότι, αν και στους αναφέροντες έχει χορηγηθεί το καθεστώς του «ενδιαφερόμενου» κοινού, οι 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 ΕΕ L 24 της 29.01.08, σ. 8-29.
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τελευταίοι δεν υπέβαλαν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται από την πολωνική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, η άδεια για την κύρια 
εγκατάσταση εκδόθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις τους. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι
αναφέροντες έχασαν την προθεσμία για την υποβολή σχολίων δεν ισοδυναμεί με παραβίαση 
του άρθρου 15 της οδηγίας ΟΠΕΡ. 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την παραβίαση του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας ΟΠΕΡ, η 
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία την 1η Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον χώρο υγειονομικής ταφής στην 
ιδιοκτησία της Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych «Fosfory». Η Πολωνία απάντησε 
στην Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2008. Στην απάντησή της η Πολωνία επεσήμανε ότι ο 
χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργούσε από την 1η Μαΐου 2007 και, κατά συνέπεια, η 
αντίστοιχη ολοκληρωμένη άδεια δεν ήταν απαραίτητη για την εν λόγω εγκατάσταση. 
Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις για την έκδοση αδειών ΟΠΕΡ βάσει του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, της οδηγίας τέθηκαν σε ισχύ στην Πολωνία στις 30 Οκτωβρίου 2007, η 
Επιτροπή αποδέχθηκε την εξήγηση των πολωνικών αρχών. Επιπλέον, στην απάντησή της, η 
Πολωνία ανέφερε ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής θα κλείσει μέχρι το τέλος του 2009 και ότι 
έχει εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια σφράγισης του χώρου. 

Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τους όρους της άδειας σφράγισης ώστε να διασφαλίσει 
ότι οι διατάξεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1 τηρούνται στο 
ακέραιο.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στην απάντησή της προς την 
προειδοποιητική επιστολή, η Πολωνία επεσήμανε ότι ο ενεχόμενος χώρος υγειονομικής 
ταφής (ιδιοκτησία της Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych «Forsfory») επρόκειτο να 
κλείσει μέχρι το τέλος του 2009 και ότι είχαν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες σφράγισης του 
χώρου. 

Οι όροι της άδειας σφράγισης του χώρου αναλύθηκαν από την Επιτροπή, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2
τηρούνται στο ακέραιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία δύο 
επιστολές, ζητώντας διευκρινίσεις. Συνακολούθως, η Επιτροπή αποφάσισε ότι:

 ο φωσφογύψος που διατίθεται στον χώρο υγειονομικής ταφής του οικισμού Wiślanka 
θεωρείται μη επικίνδυνο απόβλητο. Τούτο επιβεβαιώθηκε από εμπειρογνώμονες 
ανεξάρτητου εργαστηρίου, και

 στον χώρο υγειονομικής ταφής γίνονταν δεκτά μόνο σταθεροποιημένα αστικά 
απόβλητα στο πλαίσιο των μέτρων μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας, 
γεγονός το οποίο δεν εγείρει, επομένως, ζητήματα ελέγχου εκπομπών αερίων. 

Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές διευκρίνισαν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής κατασκευάσθηκε 
κατά την προενταξιακή περίοδο και, κατά συνέπεια, η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των 

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.

2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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αποβλήτων δεν ήταν εφαρμοστέα κατά το χρονικό διάστημα της κατασκευής του. Κατά την 
ημερομηνία ένταξης, ωστόσο, ο χώρος υγειονομικής ταφής λειτουργούσε. Τούτο σημαίνει 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ο φορέας 
εκμετάλλευσης του χώρου ταφής ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει προς έγκριση στην 
αρμόδια αρχή σχέδιο διευθέτησης του χώρου. Σε αυτό θα έπρεπε να καθορίζονται μέτρα 
αναβάθμισης του χώρου υγειονομικής ταφής προκειμένου να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις τις οδηγίας, διαφορετικά θα έπρεπε να διακοπεί συνολικά η λειτουργία του. Στην 
πραγματικότητα, οι πολωνικές αρχές έλαβαν την απόφαση να παύσουν οριστικά τη 
λειτουργία του (απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2008 και σφράγιση του χώρου από την 
31η Δεκεμβρίου 2009)· ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση του 
άρθρου 14 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. 

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή θα διερευνήσει τα συγκεκριμένα μέτρα που 
ελήφθησαν από τις πολωνικές αρχές για τη μετέπειτα διαχείριση του χώρου, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν θέτει (και δεν πρόκειται να θέσει) σε 
κίνδυνο το περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
οιοσδήποτε κίνδυνος, οι πολωνικές αρχές θα κληθούν να διορθώσουν την κατάσταση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1. Το εν 
λόγω άρθρο προβλέπει ότι η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που 
ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. 

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 
2011

Όπως προκύπτει από την προηγηθείσα αλληλογραφία, η Επιτροπή διερεύνησε τα 
συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις πολωνικές αρχές για τη μετέπειτα διαχείριση 
του χώρου, ώστε να διασφαλισθεί ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν θέτει (και δεν 
πρόκειται να θέσει) σε κίνδυνο το περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία.

Τα μέτρα που ελήφθησαν συνοψίζονται ως εξής:

 Σε ό,τι αφορά την ευστάθεια του χώρου υγειονομικής ταφής, κατασκευάστηκε 
ανάχωμα το οποίο βελτιώνει την ευστάθεια του σωρού αμβλύνοντας την κλίση του 
πρανούς προς τον ποταμό Βιστούλα. Επίσης, κατά τη διακοπή λειτουργίας της 
χωματερής, ο σωρός τέθηκε υπό γεωτεχνική παρακολούθηση, η οποία περιελάμβανε 
κλισιομετρικές μελέτες στη βάση του αναχώματος και γεωδετικές μετρήσεις με τη 
χρήση νέων σαφώς ορισμένων δεικτών οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε όλη την έκταση 
του σωρού.

 Αποκαταστήθηκε δια πληρώσεως χαράδρωση που είχε δημιουργηθεί στο σωρό.
 Τέθηκε οριστικά εκτός λειτουργίας ο ταινιόδρομος.
 Στην επίπεδη κορυφή του σωρού διαμορφώθηκαν τρεις κυψέλες με σύστημα 

απορροής των ομβρίων. Ο σωρός καλύφθηκε με επιχωμάτωση πάχους ενός μέτρου. 
Τα φυτικά είδη που βρίσκονταν στο άμεσο περιβάλλον του χώρου ταφής αποίκισαν το 
σωρό. Εξακολουθούν να συλλέγονται τα στραγγίσματα του σωρού.

 Σε έκταση 20 εκταρίων περιμετρικά του σωρού φυτεύτηκαν ιτιές.
                                               
1 ΕΕ L 114/9 της 27/4/2006.
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Πέραν των ανωτέρω, ο χώρος ελέγχεται και παρακολουθείται σύμφωνα με τις επιταγές του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ)1. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και βάσει των πληροφοριών που εστάλησαν από τις 
πολωνικές αρχές, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι έχουν 
παραβιαστεί οι απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και της 
οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)2. 

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1 με συμπληρωματικές τροπολογίες.
2 ΕΕ L 114, 27.04.2006, σ. 9.


