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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1155/2007, ko rīcības grupas „Fosfi” vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgā Monika Orzechowska un kam pievienots 1 paraksts, 
par piesārņojumu, kuru radījis „Fosfory” uzņēmums Gdaņskā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par „Fosfory” uzņēmuma radītā piesārņojuma augsto 
līmeni Wislinka apdzīvotajā vietā, netālu no Gdaņskas; jo īpaši šo piesārņojumu radījuši 
atkritumi no fosforģipša ražošanas. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tas ne vien rada 
veselības apdraudējumu vietējiem iedzīvotājiem, bet arī negatīvi ietekmē tuvumā esošo Ujscie 
Wisly (PLB 220004) un Zatoka Pucka (PLB 220005), kas ir Natura 2000 teritorijas. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka atkritumu uzglabāšana un apglabāšana, kas veikta šajā 
gadījumā, neatbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem, tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties, lai apturētu attiecīgā uzņēmuma darbību, kas izraisa piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 21. oktobrī

"I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par augsto piesārņojuma līmeni, ko rada “Fosfory” 
mēslojuma ražotnei piederošā fosforģipša izgāztuve Wislinka apdzīvotajā vietā netālu no 
Gdaņskas. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka uzņēmums “Fosfory” rada vietējo iedzīvotāju 
veselības apdraudējumu, kā arī tas var kaitīgi ietekmēt tuvējās Natura 2000 teritorijas, t.i., Ujście 
Wisły (PLB 220004) un Zatoka Pucka (PLB 220005). Lūgumraksta iesniedzēja turklāt apgalvo, 
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ka vietējās varas iestādes (Gdaņskas vojevodiste) neievēro sabiedrības intereses. Tādēļ viņa 
aicina Eiropas Parlamentu iejaukties sājā lietā.

II. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

IPPC Direktīva 

Direktīva 96/61/EEK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk — IPPC
Direktīva)1 liek Dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus piesārņojuma novēršanai. Lai 
šis mērķis tiktu sasniegts, visām 1. pantā uzskaitītajām iekārtām ir jāiegūst tā sauktā “integrētā 
atļauja" (IPPC Direktīvas 4. pants). Esošajām iekārtām IPPC Direktīvas 5. pantā ir noteikts 
pārejas periods līdz 2007. gada 30. oktobrim. Atkritumu poligoni, kuros dienā apglabā vairāk 
par 10 tonnām vai kuru kopējā ietilpība ir lielāka par 25 000 tonnām, izņemot inerto atkritumu 
poligonus ir minēti IPPC Direktīvas I pielikuma 5. punkta 4. apakšpunktā. 

Uz fosforģipša izgāztuvi attiecas IPPC Direktīvas I pielikuma 5. punkta 4. apakšpunkts, jo 
poligonā apglabājamā viela (fosforģipsis) nav inertie atkritumi un izgāztuves ietilpība ir 
16 miljoni tonnu. Tā kā šī izgāztuve ir esoša iekārta, tai līdz 2007. gada 30. oktobrim bija 
jāiegūst IPPC atļauja. Lūgumrakstā ietvertā informācija ļauj secināt, ka iekārtu 2009. gada 
beigās plānots slēgt. Tomēr ir skaidrs, ka šobrīd tai nav nepieciešamās atļaujas. 

Saistībā ar sabiedrības līdzdalības procedūru galvenās iekārtas IPPC atļaujas iegūšanai 
(piemēram, “Fosfory” mēslojuma ražotne), jāņem vērā, ka IPPC Direktīvas 15. panta 
1. punkts nosaka, ka iesaistītajai sabiedrībai jādod laicīga un efektīva iespēja piedalīties 
procedūrā, tajā skaitā arī atļaujas izdošanā esošai iekārtai. Pati procedūra ir aprakstīta 
V pielikumā, kura 3. punktā noteikts: “iesaistītajai sabiedrībai ir tiesības izteikt kompetentajai 
iestādei komentārus un viedokli vēl pirms ir pieņemts lēmums”, bet 4. punkts nosaka, ka 
“apspriedes, kas veikta saskaņā ar šo pielikumu, rezultāti ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu”.

Spriežot pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas, apspriede ar iesaistīto sabiedrību 
ir notikusi.  Tomēr atļauja galvenajai iekārtai tika izsniegta jau pirms tam, kad sabiedrība 
varēja izteikt komentārus un viedokli. Šā iemesla dēļ netika ņemti vērā apspriedes rezultāti.

Natura 2000

Attiecībā uz Natura 2000 Komisija uzsver, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas (Direktīva 
92/43/EEK)2 6. panta 3. un 4. punktu, „visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar 
konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem 
plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz 
minēto teritoriju, un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna 
vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 
  
Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
                                               
1 OV L 257, 10.10.96
2 OV L 206, 22.7.1992.
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trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu tīkla Natura 2000 kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.

Šie noteikumi attiecas ne tikai uz Kopienas nozīmes teritorijām, bet arī uz Sevišķi aizsargājamām 
teritorijām, kā to nosaka Dzīvotņu direktīvas 7. pants. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju, Komisija tomēr nespēj noteikt, 
vai Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" izgāztuvē veiktās darbības var negatīvi 
ietekmēt šajā apkaimē esošās Natura 2000 teritorijas. 

III. Secinājumi

Komisijai ir iemesli uzskatīt, ka Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" 
atkritumu poligonā veiktās darbības notikušas bez IPPC Direktīvas 5. panta 1. punktā prasītās 
atļaujas. Papildus tam, iespējams, ir pārkāpti IPPC Direktīvas 15. panta un V pielikuma 
prasības attiecībā uz galvenās ražotnes darbībai izsniegto atļauju. Komisija pieprasīs 
paskaidrojumus Polijas valsts iestādēm un informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs prasības 
rezultātu. 

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 25. decembrī

Attiecībā uz iespējamo Direktīvas 2008/1/EK (IPPC Direktīva)1 15. panta pārkāpumu saistībā 
ar V pielikumu, no sniegtās informācijas jāņem vērā, ka, lai gan lūgumrakstu iesniedzējiem ir 
piešķirts ar sabiedrību saistīts statuss, tie nav iesnieguši savus komentārus un piezīmes Polijas 
tiesību aktos paredzētajos termiņos, un rezultātā galvenās ražotnes darbības atļauja tika 
izsniegta, neņemot vērā viņu viedokļus. Tomēr fakts, ka lūgumrakstu iesniedzēji ir nokavējuši 
komentāru iesniegšanas termiņu, nenozīmē IPPC Direktīvas 15. panta pārkāpumu. 

Turklāt attiecībā uz IPPC Direktīvas 5. panta 1. punkta pārkāpumu 2008. gada 1. decembrī 
Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli Polijai attiecībā uz atkritumu poligona 
pasākumiem Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” īpašumā. Polija atbildēja 
Komisijai 2008. gada 4. februārī. Polija savā atbildē norādīja, ka atkritumu poligons no 
2007. gada maija nestrādā un tādēļ minētajai ražotnei nav nepieciešama attiecīga integrēta 
atļauja. Tā kā noteikums izsniegt IPPC atļaujas saskaņā ar IPPC Direktīvas 5. panta 1. punktu 
Polijā stājās spēkā kopš 2007. gada oktobra, Komisija pieņēma Polijas paskaidrojumu. 
Turklāt savā atbildē Polija norādīja, ka atkritumu poligonu slēgs līdz 2009. gada beigām un ka 
nepieciešamā slēgšanas atļauja ir izsniegta. 

Komisija pašlaik analizē slēgšanas atļaujas nosacījumus, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek 
ievēroti Atkritumu poligonu direktīvā2 minētie noteikumi.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 8. oktobrī

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8.-29. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.
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Kā teikts iepriekšējos paziņojumos, atbildot uz oficiālo paziņojuma vēstuli, Polija norādīja, ka 
minēto atkritumu poligonu (uzņēmuma Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Forsfory” 
īpašums) paredzēts slēgt līdz 2009. gada beigām un ka nepieciešamā slēgšanas atļauja ir 
izsniegta. 

Komisija ir izvērtējusi slēgšanas atļaujas nosacījumus, lai pārliecinātos, ka pilnībā ievēroti 
Atkritumu poligonu direktīvas1 noteikumi. Šajā saistībā Komisija nosūtīja Polijai divas 
vēstules, kurās lūdza paskaidrojumus. Pamatojoties uz šiem paskaidrojumiem, Komisija 
konstatēja, ka:

 Wiślanka poligonā apglabātais fosforģipsis nav iekļauts bīstamo atkritumu kategorijā, 
to apstiprinājusi neatkarīgā laboratorijā veikta ekspertīze; un

 saistībā ar rekultivāciju atkritumu poligonā tiek apglabāti tikai cietie sadzīves 
atkritumi, tādēļ nav nepieciešams veikt gāzu emisiju kontroles pasākumus. 

Polijas iestādes paskaidroja arī, ka šis poligons būvēts pirms Polijas pievienošanās ES un ka 
tāpēc tā būvniecības procesā netika piemērota Atkritumu poligonu direktīva. Taču, Polijai 
iestājoties ES, minētais poligons tika izmantots. Tāpēc saskaņā ar Atkritumu poligonu 
direktīvas 14. panta prasībām atkritumu poligona apsaimniekotājam bija jāiesniedz 
kompetentajām iestādēm apstiprināšanai darbības uzlabošanas plāns. Tajā bija jāparedz vai nu 
pasākumi atkritumu poligona pielāgošanai Direktīvā noteiktajām prasībām, vai arī pilnīga tā 
ekspluatācijas izbeigšana. Polijas iestādes nolēma šo poligonu slēgt (2008. gada 5. decembra 
lēmums, slēgšana 2009. gada 31. decembrī), un tāpēc nav konstatējams, ka būtu pārkāptas 
Atkritumu poligonu direktīvas 24. panta prasības. 

Neraugoties uz iepriekš minētajiem faktiem, Komisija tomēr pārbaudīs, kādus rekultivācijas 
pasākumus veikušas Polijas iestādes, lai nodrošinātu, ka poligons neapdraud (un neapdraudēs) 
vidi un/vai cilvēku veselības stāvokli. Ja šāds apdraudējums tiks konstatēts, Polijas iestādēm 
situācija būs jārisina atbilstīgi Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem2 4. panta prasībām. 
Šajā pantā noteikts, ka atkritumi jāapglabā, neapdraudot cilvēku veselību un neizmantojot 
metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi. 

6. Komisijas papildu atbilde (REV.III), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Kā norādīts iepriekšējos paziņojumos, Komisija ir pārbaudījusi to, kādus īpašos rekultivācijas 
pasākumus Polijas iestādes ir veikušas, lai nodrošinātu, ka poligons neapdraud (un 
neapdraudēs) vidi un/vai cilvēku veselību.

Veikto pasākumu apkopojums ir šāds:

 attiecībā uz stabilitāti tika uzbūvēts dambis, kas palielina atkritumu kaudzes stabilitāti 
un nodrošina lēzenāku nogāzi tajā pusē, kas pāriet Vislas krastā. Turklāt poligona 
slēgšanas laikā atkritumu kaudzei piemēroja ģeotehnisku monitoringu, tostarp veica 
slīpnes metriskos novērojumus dambja pamatnē un ģeodēziskos novērojumus, 
izmantojot jaunus betona marķierus, kurus izvietoja visapkārt kaudzei;

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.
2 OV L 114/9, 27.4.2006.
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 novadgrāvi ap atkritumu kaudzi aizbēra;
 transportiera lente tika norakstīta;
 kaudzes plakanajā virsotnē ierīkoja trīs drenāžas sistēmas elementus. Virsotnē ierīkoja 

pārsegu viena metra dziļumā. Kaudze ir apaugusi ar tuvīnās apkārtnes augu sugām. 
Infiltrāts joprojām tiek savākts;

 ap kaudzi izveidoja vītolu plantāciju 20 ha platībā.

Turklāt kontroles un monitoringa darbības tiek veiktas saskaņā ar Atkritumu poligonu 
direktīvas III pielikumu (1999/31/EK)1. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Polijas iestāžu sniegto informāciju, Komisija 
uzskata, ka nav pamata pieņemt, ka tikušas pārkāptas Atkritumu poligonu direktīvas un 
Atkritumu pamatdirektīvas (Direktīva 2008/98/EK)2 prasības. 

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp. un turpmākie grozījumi.
2 OV L 114, 27.04.2006., 9. lpp.


