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Tárgy: Monika Orzechowska lengyel állampolgár által a „Fosfi” akciócsoport 
nevében benyújtott 1155/2007 számú, egy aláírást tartalmazó petíció a 
„Fosfory” vállalkozás által Gdanskban okozott szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot azon jelentős szennyezés miatt, amelyet a 
„Fosfory” műtrágyagyártó vállalkozás okoz a Gdansk közelében fekvő Wislinkában az ott 
keletkező foszfogipszhulladék eredményeként. Véleménye szerint ez nem csak a helyi 
lakosok egészségét fenyegeti, hanem károsan érinti a közeli Ujscie Wisly (PLB 220004) és 
Zatoka Pucka (PLB 220005) Natura 2000 területeket is. Úgy véli, hogy a hulladéktároló és az 
ez esetben alkalmazott hulladékártalmatlanítási eljárások nem felelnek meg a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri a szóban forgó vállalkozás 
szennyező tevékenységeinek megszüntetése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

I. A petíció

A petíció benyújtói aggodalmuknak adnak hangot azon jelentős szennyezés miatt, amelyet a 
„Fosfory” műtrágyagyártó vállalkozáshoz tartozó és a Gdansk közelében fekvő Wislinkában 
elhelyezkedő foszfogipszhulladék-lerakó okoz. Véleményük szerint a „Fosfory” vállalat 
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hulladéklerakója veszélyezteti a helyi lakosok egészségét, és károsan érintheti a közeli Natura 
2000 területet, azaz az Ujscie Wisly-t (PLB 220004) és Zatoka Pucka-t (PLB 220005). Emellett 
a petíció benyújtói azt állítják, hogy a helyi hatóságok (a gdañski vajdaság) figyelmen kívül 
hagyja a társadalmi érdekeket. Ezért felkéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be az 
ügybe.

II. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az IPPC-irányelv

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EGK irányelv 
(a továbbiakban: az IPPC-irányelv)1 kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a szennyezés megelőzése érdekében. Ezt a célt szem előtt tartva az I. 
mellékletben felsorolt minden új létesítménynek úgynevezett „integrált engedélyt” kell 
beszereznie (az irányelv 4. cikke). A meglévő létesítmények tekintetében az 5. cikk egy 2007. 
október 30-ig tartó átmeneti időszakot írt elő. Az IPPC-irányelv I. mellékletének 5.4. 
pontjában vannak felsorolva azok a hulladéklerakók, amelyek naponta több mint 10 tonna 
hulladékot fogadnak be, vagy amelyek teljes kapacitása meghaladja a 25 000 tonnát, kivéve 
az inert hulladékok lerakóit. 

A foszfogipszhulladék lerakói az IPPC-irányelv I. mellékletének 5.4. pontja alá tartoznak: a 
hulladéklerakóban elhelyezett anyag (foszfogipsz) nem inert hulladék, a hulladéklerakó 
kapacitása pedig 16 millió tonna. Mivel meglévő létesítményről van szó, 2007. október 30-ig 
meg kellett szereznie az IPPC-engedélyt. A petíció benyújtói által adott információkból az 
vezethető le, hogy a létesítményt 2009 végéig be kell zárni. Nyilvánvaló azonban, hogy az 
jelenleg nem rendelkezik az előírt engedéllyel. 

A fő létesítmény (azaz a „Fosfory” műtrágyagyártó vállalkozás) IPPC-engedélyének 
kiadásával kapcsolatos eljárásban a nyilvánosság részvételét illetően megemlítendő, hogy az 
IPPC-irányelv 15. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az érintett nyilvánosságnak már korán 
és ténylegesen lehetőséget kell adni az eljárásban való részvételre, többek között a meglévő 
létesítményekre vonatkozó engedélyek kiadásával kapcsolatban. Magát az eljárást az V. 
melléklet szabályozza, amelynek 3. pontja úgy rendelkezik, hogy „Az érintett 
nyilvánosságnak jogában áll észrevételeit és véleményét a határozat meghozatala előtt a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felé eljuttatni”, miközben a 4. pont előírja, hogy „A 
határozatok meghozatalakor az e melléklet értelmében folytatott konzultációk eredményeit 
kellő mértékben figyelembe veszik”.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás szerint az a következtetés vonható le, hogy 
konzultáltak az érintett nyilvánossággal.  A fő létesítmény engedélyét azonban azt 
megelőzően állították ki, hogy a nyilvánosság közölhette volna megjegyzéseit vagy 
véleményét. Következésképpen a konzultáció eredményeit nem vehették figyelembe.

Natura 2000

A Natura 2000 területekkel kapcsolatban a Bizottság hangsúlyozza, hogy a természetes 
                                               
1 HL L 257., 1996.10.10.
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élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv1 6. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint „Figyelembe 
véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, 
illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig 
más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A természeti területre 
gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett 
tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni 
az érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét 
is”. 
  
Amennyiben a természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye 
ellenére valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre 
figyelemmel – alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani egy tervet vagy 
programot, a tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 
általános egységességének megóvása érdekében. A tagállam az elfogadott kiegyenlítő 
intézkedésekről értesíti a Bizottságot.”

A fenti rendelkezések nem csak a közösségi jelentőségű területekre alkalmazandók, hanem a 
természetes élőhelyekről szóló irányelv 7. cikke szerinti különleges madárvédelmi területekre is. 

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján azonban a Bizottság nem tudja megállapítani, 
hogy a Gdañskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” hulladéklerakó által végzett 
tevékenységek felelősek-e az e régióban elhelyezkedő Natura 2000 területeket érő káros 
hatásokért. 

III. Következtetések

A Bizottság okkal feltételezi, hogy a Gdañskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” 
hulladéklerakó az IPPC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt engedély nélkül végzi 
tevékenységét. Emellett feltételezhetően megsértették az IPPC-irányelv 15. cikkének 
rendelkezéseit az V. melléklettel összefüggésben, mégpedig a fő üzem tevékenységeire 
kiadott IPPC-engedély tekintetében. A Bizottság magyarázatot fog kérni a lengyel 
hatóságoktól, és tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot e kérés eredményéről.  

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 25.

A 2008/1/EK irányelv (IPPC-irányelv)2 15. cikkének az V. melléklet tekintetében történt 
esetleges megsértését illetően az adott tájékoztatás alapján megemlítendő, hogy bár a petíció 
benyújtói megkapták az „érintett nyilvánosság” jogállást, a lengyel jogban előírt határidőn 
belül nem nyújtották be megjegyzéseiket és észrevételeiket, így a fő létesítményre vonatkozó 
engedélyt véleményük mérlegelése nélkül adták ki. Azonban önmagában az, hogy a petíció 
benyújtói túllépték az észrevételek előterjesztésére megadott határidőt, nem jelenti az IPPC-
irányelv 15. cikkének megsértését. 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
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Emellett az IPPC-irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megsértését illetően a Bizottság 2008. 
december 1-jén hivatalos értesítést küldött Lengyelországnak a Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych „Fosfory” telephelyén folyó hulladéklerakásról. Lengyelország 2008. február 4-
én válaszolt a Bizottságnak. Válaszában Lengyelország jelezte, hogy a hulladéklerakó 2007. 
május 1-je óta nem működik, így a szóban forgó létesítmény esetében nem szükséges a 
megfelelő integrált engedély. Mivel az IPPC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
IPPC-engedély kiadására vonatkozó követelmények Lengyelországban 2007. október 30-tól 
alkalmazandók, a Bizottság elfogadta a lengyel választ. Továbbá válaszukban a lengyel 
hatóságok jelezték, hogy a hulladéklerakót 2009 végéig bezárják, és a szükséges bezárási 
engedélyt kiadták. 

A Bizottság jelenleg elemzi a bezárási engedély feltételeit, hogy biztosítsa a 
hulladéklerakókról szóló irányelv1 rendelkezéseinek betartását.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. október 8.

Amint azt a korábbi közleményekben is kifejtettük, a felszólító levélre válaszul 
Lengyelország jelezte, hogy a szóban forgó hulladéklerakót (amely a Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Forsfory” tulajdona) 2009 végére bezárják, és már megtörtént a 
szükséges bezárási engedélyek kiadása. 

A Bizottság elemezte a bezárási engedély feltételeit annak biztosítása érdekében, hogy teljes 
mértékben tiszteletben tartsák a hulladéklerakókról szóló irányelvet2. Ezzel kapcsolatban a 
Bizottság két levelet is intézett Lengyelországhoz, amelyben felkérte az ügy további 
tisztázására. Ezt követően a Bizottság az alábbi megállapításokat tette:

 A wiślankai hulladéklerakóban ártalmatlanított foszforos gipsz nem minősül veszélyes 
hulladéknak. Ezt független laboratóriumi szakértők is megerősítették, és

 az utógondozási intézkedések keretében a hulladéklerakóba csak stabilizált települési 
hulladék kerülhetett, így nem merülnek fel a gázkibocsátások ellenőrzéséhez 
kapcsolódó kérdések. 

A lengyel hatóságok azt is tisztázták, hogy a hulladéklerakót még a csatlakozást megelőző 
időszakban létesítették, következésképpen a hulladéklerakókról szóló irányelv nem volt 
alkalmazandó annak létrehozása idején. A csatlakozás időpontjában azonban a hulladéklerakó 
már üzemelt. Ez azt jelenti, hogy a hulladéklerakókról szóló irányelv 14. cikke értelmében a 
hulladéklerakó üzemeltetője jóváhagyás céljából köteles benyújtani az illetékes hatóságoknak 
a telep felülvizsgálati tervét. Ennek elő kell irányoznia azon intézkedéseket, amelyek a 
hulladéklerakónak az irányelvben foglalt követelmények szerinti korszerűsítését célozzák, 
vagy ellenkező esetben a hulladéklerakó teljes körű bezárását. A lengyel hatóságok 
tulajdonképpen a hulladéklerakó bezárása mellett döntöttek (2008. december 5-i határozat, 
bezárás 2009. december 31-i hatállyal), így nem állapítható meg a hulladéklerakókról szóló 
irányelv 14. cikkének megsértése. 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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A fentiek ellenére a Bizottság a továbbiakban megvizsgálja, hogy a lengyel hatóságok milyen 
konkrét utógondozási intézkedéseket tettek annak biztosítása érdekében, hogy a 
hulladéklerakó se pillanatnyilag, se pedig a jövőben ne jelentsen kockázatot a környezetre 
és/vagy emberi egészségre nézve. Amennyiben lehetséges kockázatok merülnek fel, a lengyel 
hatóságok kötelesek a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1 4. cikkével összhangban 
kezelni a helyzetet. Az említett cikk előírja, hogy a hulladék ártalmatlanításának az emberi 
egészség veszélyeztetése nélkül, valamint anélkül kell történnie, hogy az alkalmazott 
eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a környezetet. 

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. III): 2011. május 6.

Amint azt a korábbi közleményekben is kifejtettük, a Bizottság megvizsgálta, hogy a lengyel 
hatóságok milyen konkrét utógondozási intézkedéseket tettek annak biztosítása érdekében, 
hogy a hulladéklerakó se pillanatnyilag, se pedig a jövőben ne jelentsen kockázatot a 
környezetre és/vagy az emberi egészségre nézve.

A végrehajtott intézkedéseket az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

 Ami a stabilitást illeti, felépítettek egy töltést, amely oly módon javítja a 
hulladékdomb stabilitását, hogy a Visztula folyó felé néző oldalon kevésbé meredek 
dőlésszöget biztosít. A hulladékdombot ezen kívül bezárásakor geotechnikai 
ellenőrzésnek vetették alá, melynek során a töltésalapnál dőlésszögméréseket, 
valamint a lerakó teljes területén elhelyezett új beton jelzőoszlopok segítségével 
geodéziai megfigyeléseket végeztek.

 A hulladékdombon keletkezett csatornát feltöltötték.
 A szállítószalagot leszerelték.
 A hulladékdomb sík felső részén három, vízelvezető rendszerrel felszerelt szektort 

alakítottak ki. A lerakót egy méter magas fedőréteggel látták el. A lerakó közvetlen 
környezetében elő növényfajok megtelepedtek a hulladékdombon. A csurgalékvizet 
továbbra is gyűjtik.

 A hulladékdomb körül körülbelül 20 hektárnyi területre fűzfákat telepítettek.

A fentieken kívül a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 III. mellékletének 
megfelelően ellenőrzési és nyomon követési műveleteket is végeznek. 

A fentiek figyelembevételével és a lengyel hatóságoktól kapott információk alapján a 
Bizottság úgy véli, semmi sem indokolja azt a feltételezést, hogy a hulladéklerakókról szóló 
irányelv vagy a 2008/98/EK hulladékokról szóló keretirányelv3 előírásait megsértették volna. 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o., további módosításokkal
3 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


