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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1155/2007 dėl įmonės „Fosfory“ keliamos taršos Gdanske, kurią 
pateikė Lenkijos pilietė Monika Orzechowska iniciatyvinės grupės „Fosfi“ 
vardu, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą didele tarša, kurią kelia Vislinkoje prie Gdansko 
esanti trąšų gamybos bendrovė „Fosfory“, visų pirma dėl joje susidarančių fosfogipso atliekų. 
Ji aiškina, kad ši tarša ne tik kelia pavojų vietos gyventojų sveikatai, bet ir neigiamai veikia 
netoli esančias tinklui „Natura 2000“ priklausančias Vyslos žiočių (PLB 220004) ir Pucko 
įlankos (PLB 220005) teritorijas. Ji mano, kad šiuo atveju taikomos atliekų saugojimo ir 
šalinimo procedūros neatitinka reikiamų ES teisės aktų, ir todėl siekia, kad Europos 
Parlamentas imtųsi veiksmų taršiai aptariamos bendrovės veiklai sustabdyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą didele tarša, kurią kelia fosfogipso sąvartynas, 
priklausantis trąšų gamybos bendrovei „Fosfory“ ir esantis Vislinkoje prie Gdansko. Peticijos 
pateikėjai teigia, kad bendrovės „Fosfory“ sąvartynas kelia pavojų vietos gyventojų sveikatai ir 
gali turėti neigiamą poveikį netoli esančioms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, pvz., Vyslos 
žiotims (PLB 220004) ir Pucko įlankai (PLB 220005). Be to, peticijos pateikėjai taip pat teigia, 
kad vietos valdžios institucijos (Gdansko vaivadija) nepaiso socialinių interesų. Todėl jie ragina 
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Europos Parlamentą įsikišti į šio atvejo nagrinėjimą.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos

TIPK direktyva 

Direktyvoje 96/61/EEB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK 
direktyva)1 valstybės narės įpareigojamos imtis reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 
taršai. Nepamirštant šio tikslo, visiems I priede išvardytiems naujiems įrenginiams būtina 
gauti vadinamąjį „integruotą leidimą“ (direktyvos 4 straipsnis). Esamiems įrenginiams 
direktyvos 5 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2007 m. spalio 30 d. 
Sąvartynai, priimantys daugiau kaip 10 tonų per dieną arba turintys didesnį negu 25 000 tonų 
bendrą pajėgumą, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus, išvardyti TIPK direktyvos I priedo 
5 punkto 4 papunktyje. 

TIPK direktyvos I priedo 5 punkto 4 papunktis taikomas ir fosfogipso sąvartynui: sąvartyne 
šalinama medžiaga (fosfogipsas) nėra inertinės atliekos, o sąvartyno pajėgumas yra 16 mln. tonų. 
Kadangi šis sąvartynas yra „esamas įrenginys“, jam iki 2007 m. spalio 30 d. turėjo būti gautas 
TIPK direktyvoje numatytas leidimas. Iš peticijos pateikėjos suteiktos informacijos galima daryti 
išvadą, kad įrenginį iki 2009 m. pabaigos numatoma uždaryti. Vis dėlto aišku, kad dabar jis 
reikiamo leidimo neturi. 

Apie visuomenės dalyvavimą išduodant TIPK direktyvoje nurodytą leidimą pagrindiniam 
įrenginiui (pvz., trąšų gamybos bendrovei „Fosfory“) pažymėtina, jog TIPK direktyvos 
15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad suinteresuotai visuomenei turi būti sudarytos išankstinės 
ir veiksmingos sąlygos dalyvauti procedūroje, be kitų dalykų, išduodant leidimą naujiems 
įrenginiams. Pati procedūra išdėstyta V priede, kurio 3 punkte nurodyta: „suinteresuota 
visuomenė turi teisę, kol sprendimas nepriimtas, kompetentingai institucijai pareikšti pastabas 
ir nuomones“, o 4 punkte numatyta, kad „priimant sprendimą turi būti atsižvelgiama į šiame 
priede nustatyto konsultavimosi rezultatus“.

Iš peticijos pateikėjos suteiktos informacijos galima daryti išvadą, kad su suinteresuota 
visuomene buvo konsultuojamasi.  Vis dėlto leidimas pagrindiniam įrenginiui buvo išduotas 
dar prieš visuomenei įgyjant galimybę pareikšti pastabas ir nuomones. Todėl į konsultavimosi 
rezultatus nebuvo galima atsižvelgti.

Tinklas „Natura 2000“

„Natura 2000“ teritorijų klausimu Komisija pabrėžia, kad remiantis Buveinių direktyvos 
(Direktyvos 92/43/EEB)2 6 straipsnio 3–4 dalimis, „bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 
4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik 
įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo, ir, jei reikia, 

                                               
1 OL L 257, 1996 10 10.
2 OL L 206, 1992 7 22.
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išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę. 

Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis 
planas ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir 
socialinio ar ekonominio pobūdžio, valstybė narė imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų 
bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas kompensacines priemones ji 
praneša Komisijai.“

Remiantis minėtosios Buveinių direktyvos 7 straipsniu, pirmiau pateiktos nuostatos taikomos ne 
tik Bendrijos svarbos teritorijoms, bet ir specialios apsaugos teritorijoms. 

Vis dėlto remdamasi peticijos pateikėjos suteikta informacija, Komisija negali nustatyti, ar 
sąvartyne Gdansko fosforo trąšų gamyklos „Fosfory“ atliekama veikla turi neigiamą poveikį 
šiame regione esančioms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. 

III. Išvados

Komisija turi priežasčių manyti, kad Gdansko fosforo trąšų gamykla „Fosfory“ veiklą savo 
sąvartyne vykdo be TIPK direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje reikalaujamo leidimo. Be to, gali 
būti pažeistos kartu su V priedu taikomos TIPK direktyvos 15 straipsnio nuostatos, susijusios 
su TIPK leidimu, išduodamu pagrindinio įrenginio veiklai. Komisija prašys Lenkijos valdžios 
institucijų pateikti paaiškinimus ir Peticijų komitetą informuos apie šio prašymo rezultatus.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Galimo Direktyvos 2008/1/EB (TIPK direktyvos)1 15 straipsnio, taikomo kartu su V priedu, 
pažeidimo klausimu, remiantis suteikta informacija, reikia pažymėti, kad nors peticijos 
pateikėjams suteiktas „suinteresuotos“ visuomenės statusas, jie pastabų ir nuomonių per
Lenkijos teisės aktuose nustatytą laiką nepateikė ir todėl leidimas pagrindiniam įrenginiui 
išduotas neatsižvelgiant į jų nuomones. Vis dėlto tai, kad peticijos pateikėjai praleido 
pastaboms pateikti skirtą terminą, nėra TIPK direktyvos 15 straipsnio pažeidimas. 

Be to, TIPK direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo klausimu Komisija 2008 m. gruodžio 
1 d. Lenkijai išsiuntė oficialų pranešimą dėl Gdansko fosforo trąšų gamyklos „Fosfory“ 
teritorijoje veikiančio sąvartyno. Lenkija Komisijai atsakė 2008 m. vasario 4 d. Atsakyme 
Lenkija nurodė, kad sąvartynas nuo 2007 m. gegužės 1 d. neveikia ir todėl aptariamam 
įrenginiui atitinkamo integruoto leidimo nereikia. Kadangi įsipareigojimas išduoti TIPK 
direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatytus leidimus Lenkijai pradėtas taikyti nuo 2007 m. 
spalio 30 d., Komisija su Lenkijos paaiškinimu sutiko. Be to, atsakydama Lenkija nurodė, kad 
sąvartynas iki 2009 m. pabaigos bus uždarytas ir kad reikiamas leidimas jį uždaryti yra 
išduotas. 

Komisija dabar nagrinėja leidimo uždaryti sąvartyną sąlygas siekdama užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi Sąvartynų direktyvos2 nuostatų.“

                                               
1 OJ L 24, 2008 29 1, p. 8-29.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1-19.
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5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, atsakydama į oficialų pranešimą Lenkija nurodė, 
kad aptariamas sąvartynas (Gdansko fosforo trąšų gamyklos „Forsfory“ nuosavybė) iki 
2009 m. pabaigos bus uždarytas ir kad reikiami leidimai jį uždaryti išduoti. 

Komisija nagrinėjo leidimo uždaryti sąvartyną sąlygas siekdama užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi Sąvartynų direktyvos1 nuostatų. Šiuo klausimu Komisija nusiuntė 
Lenkijai du raštus, kuriuose prašoma paaiškinimų. Vėliau Komisija nustatė, kad:

 Vislinkoje esančiame sąvartyne šalinamas fosfogipsas laikomas nepavojingomis 
atliekomis. Tai patvirtinta nepriklausomai laboratorijai atlikus ekspertizę.

 Į sąvartyną priimamos tik stabilizuotos komunalinės atliekos – imamasi vėlesnės 
priežiūros priemonių, todėl nekyla jokių išmetamųjų dujų kontrolės problemų. 

Be to, Lenkijos valdžios institucijos paaiškino, kad sąvartynas pastatytas pasirengimo narystei 
laikotarpiu, todėl jo statymo metu Sąvartynų direktyva nebuvo taikytina. Tačiau Lenkijai 
tapus ES nare sąvartynas veikė. Tai reiškia, kad pagal Sąvartynų direktyvos 14 straipsnį 
sąvartyno operatorius privalėjo kompetentingoms valdžios institucijoms pateikti tvirtinti 
sąvartyno sutvarkymo planą. Jame turėtų būti numatytos sąvartyno atnaujinimo priemonės, 
kad jis atitiktų direktyvos reikalavimus, arba numatyta jį apskritai uždaryti. Iš tiesų Lenkijos
valdžios institucijos nusprendė sąvartyną uždaryti (2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu 
sąvartynas uždaromas nuo 2009 m. gruodžio 31 d.), ir todėl negalima nustatyti Sąvartynų 
direktyvos 14 straipsnio pažeidimo. 

Neatsižvelgdama į pirmiau pateiktus faktus, Komisija tirs, kokių konkrečių vėlesnės 
priežiūros priemonių ėmėsi Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad 
sąvartynas nekeltų (ir nekels) jokio pavojaus aplinkai ir (arba) žmonių sveikatai. Jeigu bus 
nustatytas bet koks pavojus, Lenkijos valdžios institucijos turės išnagrinėti padėtį laikydamosi 
Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 4 straipsnio2. Jame nustatyta, kad atliekamos šalinamos 
nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti 
aplinkai.“ 

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV.III), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose, Komisija ištyrė, kokių konkrečių vėlesnės 
priežiūros priemonių ėmėsi Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad 
sąvartynas nekeltų (ir nekels) jokio pavojaus aplinkai ir (arba) žmonių sveikatai.

Apibendrinant pateikiamos priemonės, kurių buvo imtasi:

 Siekiant užtikrinti didesnį sąvartyno sąvartos stabilumą, buvo supiltas pylimas, 
sudarantis mažesnį nuolydį iš Vyslos upės pusės. Be to, sąvartos uždarymo metu joje 
buvo atliekami inžineriniai geologiniai tyrimai, apimantys inklinometrijos matavimus 

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
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pylimo papėdėje ir geodezinius matavimus naudojant naujus po visą sąvartą išdėstytus 
betoninius geodezinius ženklus;

 Užpilta sąvartoje esanti griova;
 Sustabdyta konvejerio juosta;
 Sąvartos viršuje ant plokštumos įrengtos trys kameros su drenažo sistema. Virš 

sąvartos sumontuota vieno metro storio danga. Ant sąvartos paplito greta augantys 
augalai. Toliau surenkama salva;

 Aplink sąvartą pasodinta maždaug 20 ha dydžio gluosnių giraitė.

Be to, remiantis Sąvartynų direktyvos III priedu (1999/31/EB)1 , vykdoma kontrolė ir 
stebėsena. 

Atsižvelgdama į minėtus faktus ir remdamasi informacija, gauta iš Lenkijos valdžios 
institucijų, Komisija mano, jog nėra pagrindo manyti, kad buvo pažeisti Sąvartynų direktyvos 
ir Atliekų pagrindų direktyvos (Direktyva 2008/98/EB)2 reikalavimai.” 

                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1 su vėlesniais pakeitimais.
2 OL L 114, 2006 04 27, p. 9.


