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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1155/2007, imressqa minn Monika Orzechowska, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem il-grupp ta’ azzjoni “Fosfi”, flimien ma’ ko-firmatarju 
wieħed, dwar it-tniġġis ikkawżat mill-impriża “Fosfory” f’Gdansk

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta turi tħassib dwar il-livell għoli ta’ tniġġis ikkawżat mill-kumpanija tal-
fertilizzant “Fosfory” f’Wislinka ħdejn Gdansk, b’mod partikolari bħala riżultat tal-iskart tat-
tip phosphogypsum prodott. Hija tgħid li dan mhux biss qed joħloq periklu għas-saħħa tar-
residenti tal-lokal iżda qed jaffettwa wkoll b’mod negattiv lill-inħawi li jinsabu viċin, l-inħawi 
ta’ Ujscie Wisly (PLB 220004) u Zatoka Pucka (PLB 220005) Natura 2000. Hija tal-opinjoni 
li l-ħażna tal-iskart u l-proċeduri tar-rimi tal-iskart li qed jiġu segwiti f’dan il-każ mhux qed 
josservaw il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea u għalhekk qed titlob li tittieħed 
azzjoni mill-Parlament Ewropew biex iwaqqaf l-attivitajiet tal-impriża msemmija li qed 
iniġġsu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont Regola 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 21 Ottubru 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti juri tħassib dwar il-livell għoli ta’ tniġġis ikkawżat mill-miżbliet ta’ 
phosphogypsum, li jappartieni lill- “Fosfory” Fertilizer Company u hija allokata f’Wislinka 
ħdejn Gdańsk. Huma jargumentaw li l-miżbliet tal-kumpanija “Fosfory” joħolqu periklu għas-
saħħa tar-residenti lokali u li jistgħu jagħu lok għal dannu fis-siti Natura 2000, e.ż. Ujście Wisły 
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(PLB 220004) u Zatoka Pucka (PLB 220005). Barra minn hekk, il-petizzjonanti jiddikjaraw 
ukoll li l-awtoritajiet lokali (Voivodeship of Gdańsk) ma jagħtux każ l-interessi soċjali. 
Konsekwentement, jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jintervieni f’dan il-każ.

II. Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Direttiva IPPC

Id-Direttiva 96/61/KEE, dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (minn issa ’l 
quddiem id-Direttiva IPPC), 1 tqiegħed obbligazzjoni fuq l-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jipprevienu t-tniġġis. Minħabba dak l-għan, l-installazzjonijiet il-ġodda 
kollha mniżżla fl-Anness I huma meħtieġa li jiksbu hekk imsemmi “permess 
integrat”(Artikolu 4 tad-direttiva). Fir-rigward tal-installazzjonijiet eżistenti, l-Artikolu 5 tad-
Diretttiva pprevediet perjodu ta’ transizzjoni għat-30 ta’ Ottubru 2007. Miżbliet li jaċċettaw 
iktar minn 10 tunnellati kuljum jew b’kapaċità totali ta’ iktar minn 25 000 tunnellati, minbarra 
miżbliet ta’ skart inerti, huma mniżżla taħt il-punt 5(4) tal-Anness I tad-Direttiva IPPC. 

Il-miżbla ta’ phosphogypsum taqa’ taħt il-punt 5(4) tal-Anness I tad-Direttiva IPPC: is-sustanza 
mimlija fil-miżbla (phosphogypsum) mhux skart inerti u l-miżbla għandha kapaċità ta’ 16-il 
miljun tunnellata. Peress li hija installazzjoni eżistenti, kellha tikseb permess IPPC sat-30 ta’ 
Ottubru 2007. Jista’ jkun dedott mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta li l-installazzjoni 
għandha tkun magħluqa sa qabel it-tmiem tal-2009. Huwa ċar, madankollu, li preżentement 
m’għandhiex il-permess meħtieġ. 

Fir-rigward tas-suġġett tal-proċedura ta’ parteċipazzjoni pubblika rigward s-suġġett tal-
permess IPPC għall-installazzjoni ewlenija (e.ż. il-kumpanija “Fosfory” Fertilizer Company) 
għandu jkun osservat li l-Artikolu 15 (1) tad-Direttiva IPPC jipprovdi li l-pubbliku kkonċernat 
għandu jkun mogħti opportunitajiet kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-proċedura, fost 
affarijiet oħra sabiex joħroġ permess għal installazzjoni eżistenti. Il-proċedura nnifisha hija 
stabbilita fl-Anness V, li fil-punt 3 tistipula: “Il-pubbliku kkonċernat għandu jkun intitolat 
biex jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tkun meħudha 
deċiżjoni”, filwaqt li punt 4 jipprovdi li “Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet magħmula skont 
dan l-anness għandhom ikunu kkunsidrati kif xieraq fit-teħid ta’ deċiżjoni."

Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta, jista’ jkun konkluż li kien hemm 
konsultazzjoni tal-pubbliku kkonċernat.  Madankollu, il-permess għall-installazzjoni ewlenija 
kien maħruġ qabel ma l-pubbliku seta’ jesprimi l-kummenti u l-opinjonijiet tiegħu. 
Konsekwentement, ir-riżultati tal-konsultazzjoni ma setgħux ikunu kkunsidrati.

Natura 2000

Fir-rigward tan-Natura 2000, il-Kummissjoni tisħaq li skont l-Artikolu 6(3) u (4) tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats, Direttiva 92/43/KEE, 2 “kwalunkwe pjan jew proġett li mhux direttament 
konness ma’ jew neċessarju għall-ġestjoni tas-sit iżda huwa probabbli li jkollu effett fuqu, jew 
individwalment jew flimkien ma’ pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għall-
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valutazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sir skont l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-
sit. Skont il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jaqblu mal-pjan 
jew proġett biss wara li jiżguraw li dan ma jistax joħloq dannu fuq l-integrità tas-sit ikkonċernat 
u, jekk xieraq, wara li jiksbu l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali. 
  
Jekk, minkejja valutazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet 
alternattivi, pjan jew proġett għandu madankollu jkun imwettaq għal raġunijiet imperattivi ta’ 
interess pubbliku, inkluż dawk ta’ natura soċjali jew ekonomika, l-Istat Membru għandu jieħu l-
miżuri kompensatorji kollha sabiex jiżgura li l-koerenza ġenerali ta’ Natura 2000 hija protetta. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-miżuri kompensatorji adottati."

Id-dispożizzjonijiet fuq imsemmija huma applikabbli mhux biss għal Siti ta’ Importanza 
Komunitarja iżda wkoll għal Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar 
Ħabitats fuq imsemmija. 

Madankollu, skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni mhix kapaċi 
tistabbilixxi jekk l-attivitajiet imwettqa fil-miżbla minn Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych “Fosfory”  jistgħux ikollhom impatt negattiv fuq is-siti ta’ Natura 2000 allokati 
f’dan ir-reġjun. 

III. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni għandha raġunijiet biex taħseb li l-attivitajiet imwettqa fil-miżbla ta’ 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" huma mwettqa mingħajr il-permess 
meħtieġ mill-Artikolu 5(1) tad-Direttiva IPPC. Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 15 tad-Direttiva IPPC Directive flimkien mal-Anness V kienu possibbilment miksura
fir-rigward tal-permess IPPC maħruġ għall-attività tal-fabbrika ewlenija. Il-Kummissjoni 
għandha titlob lill-awtoritajiet Pollakki għal spjegazzjonijiet u għandha żżomm lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet infurmat rigward ir-riżultat ta’ din it-talba.  

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009

Fir-rigward ta’ possibilità ta’ ksur tal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/1/KE (Direttiva IPPC)1 li 
għandu x’jaqsam mal-Anness V, l-informazzjoni provduta turi li, għalkemm il-petizzjonanti 
ngħataw l-istejtus ta’ pubbliku “imħasseb”, huma ma ssottomettewx il-kummenti u l-
osservazzjonijiet tagħhom fil-limitu ta’ żmien previst mil-liġi Pollakka u, konsegwentement, 
il-permess għall-installazzjoni ewlenija inħareġ mingħajr konsiderazzjoni tal-opinjonijiet 
tagħhom. Madankollu, il-fatt li l-petizzjonanti qabżu d-data ta’ skadenza biex jissottomettu l-
kummenti tagħhom ma jfissirx li huma kisru l-Artikolu 15 tad-Direttiva IPPC. 

Barra minn hekk, rigward il-ksur tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva IPPC, il-Kummissjoni bagħtet 
ittra ta’ avviż formali lill-Polonja fl-1 ta’ Diċembru 2008 dwar it-tfigħ ta’ skart fil-miżbliet fil-
proprjetà ta’ Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ‘Fosfory’. Il-Polonja wieġbet lill-
Kummissjoni fl-4 ta’ Frar 2008. Fit-tweġiba tagħha, il-Polonja indikat li l-miżbla kellha 
tingħalaq mill-1 ta’ Mejju 2007 u, konsegwentement, il-permess integrat xieraq ma kienx 
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meħtieġ għall-installazzjoni msemmija. Minħabba li l-obligazzjonijiet għall-ħruġ ta’ permessi 
IPPC skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva IPPC bdew japplikaw fil-Polonja mit-30 ta’ Ottubru 
2007, il-Kummissjoni aċċettat l-ispjegazzjoni tal-Polonja. Barra minn hekk, fit-tweġiba 
tagħha, il-Polonja indikat li l-miżbla għandha tingħalaq sal-aħħar tal-2009 u li l-permess 
meħtieġ għall-għeluq kien inħareġ. 

Bħalissa, il-Kummissjoni qiegħda tanalizza l-kundizzjonijiet tal-permess tal-għeluq biex 
tiżgura li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Terraferma1 jitħarsu bi sħiħ.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010

Kif indikat fil-komunikazzjoni preċedenti, fir-risposta tagħha għall-ittra tal-avviż formali, il-
Polonja indikat li l-miżbla kkonċernata (proprjetà ta’ Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych ‘Forsfory’) se tingħalaq sal-aħħar tal-2009 u li nħarġu l-permessi meħtieġa 
għall-għeluq tagħha. 

Il-kundizzjonijiet tal-permess tal-għeluq ġew soġġetti għall-analiżi tal-Kummissjoni biex jiġi 
żgurat li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Terraferma2 jiġu ssodisfati bis-sħiħ F’dan ir-
rigward, il-Kummissjoni bagħtet żewġ ittri lill-Polonja fejn talbitha xi kjarifiki. 
Sussegwentement, il-Kummissjoni sabet li:

 il-phosphogypsum mormi fil-miżbla f’Wislinka hu meqjus bħala skart mhux 
perikoluż. Dan ġie kkonfermat minn esperti ta’ laboratorju indipendenti, u

 skart muniċipali stabbilizzat biss ġie aċċettat fil-miżbla bħala parti mill-miżuri ta’ 
wara t-trattatment u għalhekk ma qajjem l-ebda kwistjoni ta’ kontroll tal-emissjonijiet 
tal-gass. 

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Pollakki ċċaraw li l-miżbla nbniet fil-perjodu ta’ qabel l-
adeżjoni u għalhekk id-Direttiva dwar it-Terraferma ma kinitx applikabbli fiż-żmien li fih 
inbniet. Madankollu, waqt l-adeżjoni, il-miżbla kienet qed topera. Dan ifisser li, skont l-
Artikolu 14 tad-Direttiva dwar it-Terraferma, l-operatur tal-miżbla kellu l-obbligu li 
jippreżenta pjan ta’ kundizzjoni lill-awtoritajiet kompetenti għall-approvazzjoni. Dan il-pjan 
għandu jipprevedi l-miżuri biex il-miżbla tiġi mtejba skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva jew 
inkella biex tingħalaq għalkollox. Fil-fatt, l-awtoritajiet Pollakki ddeċidew li jagħlquha 
(deċiżjoni tal-5 ta’ Diċembru 2008 ta’ għeluq li kellu jsir sal-31 ta’ Diċembru 2009) u 
għalhekk, ma kien hemm l-ebda ksur tal-Artikolu 14 tad-Direttiva dwar it-Terraferma. 

Minkejja dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni se tinvestiga x’miżuri ta’ wara t-trattament 
ħadu l-awtoritajiet Pollakki biex jiżguraw li l-miżbla mhix (ma tkunx) ta’ periklu għall-
ambjent u/jew għas-saħħa umana.  Jekk jinstab li hemm xi periklu, l-awtoritajiet Pollakki se
jkollhom jirranġaw is-sitwazzjoni biex jikkonformaw mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2006/12/KE dwar l-iskart3. Din id-Direttiva tistipula li l-iskart għandu jintrema mingħajr ma 
jinħoloq periklu għas-saħħa umana u mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu 
jikkawżaw ħsara lill-ambjent. 
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2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1–19
3 ĠU L 114/9, 27.4.2006
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6. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

Kif indikat fil-komunikazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni investigat x’miżuri ta’ wara t-
trattament ħadu l-awtoritajiet Pollakki biex jiżguraw li l-miżbla mhix (u mhux se tkun) ta’ 
periklu għall-ambjent u/jew għas-saħħa tal-bniedem.

Il-miżuri li diġà twettqu jistgħu jiġu riassunti kif ġej:

 Fir-rigward tal-istabbiltà, ġie mibni moll li jtejjeb l-istabbiltà tal-miżbla billi jipprovdi 
inklinazzjoni  fuq in-naħa li qed tiffaċċja x-Xmara Vistula.  Barra minn hekk, il-
miżbla kienet suġġetta għal sorveljanza ġeoteknika matul l-għeluq tagħha li tinkludi 
osservazzjonijiet inklinometriċi fil-bażi tal-moll, u osservazzjonijiet ġeodetiċi permezz 
ta' indikaturi konkreti ġodda li ġew pożizzjonati madwar il-miżbla kollha;

 Kanal fil-miżbla ġie mimli;
 Il-conveyor belt ġie dekommissjonat;
 Tliet ċelloli mgħammra b'sistema tad-dranaġġ ġew kreati fuq il-quċċata ċatta tal-

miżbla. Kopertura fonda metru ġiet ipprovduta fuq il-quċċata. Speċji ta' pjanti li 
jinsabu fil-viċinanza immedjata kkolonizzaw il-miżbla. Il-lissati għadhom qed 
jinġabru;

 Pjantazzjoni taż-żafżafa, li tkopri madwar 20 ettaru, ġiet stabbilita madwar il-miżbla.

Minbarra dak li hu msemmi hawn fuq, qed jitwettqu kontrolli u operazzjonijiet ta' monitoraġġ 
skont l-Anness III tad-Direttiva tat-Terraferma Artifiċjali (1999/31/KE)1. 

B'kont meħud ta' dan ta' hawn fuq u abbażi tal-informazzjoni riċevuta mill-awtoritajiet 
Pollakki, il-Kummissjoni hija tal-fehma li m'hemmx raġunijiet sabiex wieħed jemmen li r-
rekwiżiti tad-Direttiva tat-Terraferma Artifiċjali u tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (Direttiva 
2008/98/KE)2 inkisru. 
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