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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1155/2007, ingediend door Monika Orzechowska (Poolse
nationaliteit), namens de actiegroep "Fosfi", gesteund door een 
medeondertekenaar, over de vervuiling die wordt veroorzaakt door de 
onderneming "Fosfory" in Gdansk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster spreekt haar bezorgdheid uit over de hoge mate van verontreiniging die wordt 
veroorzaakt door het meststoffenbedrijf "Fosfory" in Wislinka in de buurt van Gdansk, in het 
bijzonder als gevolg van het fosforzuurgips dat hierbij wordt geproduceerd. Ze stelt dat dit 
niet alleen gevaar oplevert voor de gezondheid van de omwonenden, maar ook schadelijke 
gevolgen heeft voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Ujscie Wisly (PLB 220004) en 
Zatoka Pucka (PLB 220005). Ze is van mening dat de procedures voor de opslag en 
verwerking van afval die in dit geval worden gehanteerd, niet voldoen aan de relevante 
EU-wetgeving en verzoekt daarom het Europees Parlement maatregelen te nemen om een 
einde te maken aan de vervuilende activiteiten van de betreffende onderneming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

I. Het verzoekschrift

Indienster spreekt haar bezorgdheid uit over de hoge mate van verontreiniging die wordt 
veroorzaakt door de stortplaats van fosforzuurgips die hoort bij het meststoffenbedrijf "Fosfory" 
en die gelegen is in Wislinka in de buurt van Gdansk. Ze stelt dat de stortplaats van het 
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meststoffenbedrijf "Fosfory" niet alleen gevaar oplevert voor de gezondheid van de 
omwonenden, maar ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden, onder andere Ujscie Wisly (PLB 220004) en Zatoka Pucka (PLB 220005). 
Daarnaast houdt indienster staande dat de plaatselijke autoriteiten (de "Woiwodschap" van 
Gdansk) de maatschappelijke belangen veronachtzamen. Dientengevolge doet zij een beroep op 
het Europees Parlement om in te grijpen in deze zaak.

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De IPPC-richtlijn 

Ingevolge Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(in het hiernavolgende de IPPC-richtlijn)1 zijn de lidstaten verplicht alle nodige maatregelen te 
nemen om vervuiling te voorkomen. In verband met deze doelstelling dient voor alle in bijlage I 
opgesomde nieuwe installaties een zogezegde "integrale vergunning" te worden verkregen. Ten 
aanzien van bestaande installaties voorziet de richtlijn in een overgangsperiode die loopt tot 30 
oktober 2007. Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van 
meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen, vallen 
onder punt 5.4. van bijlage I van de IPPC-richtlijn. 

Voornoemde stortplaats van fosforzuurgips valt onder punt 5.4. van bijlage I van de IPPC-
richtlijn: de stof die op de stortplaats wordt gestort (fosforzuurgips) is geen inerte afvalstof en de 
stortplaats heeft een totale capaciteit van 16 miljoen ton. Aangezien het een bestaande installatie 
betreft, zou hiervoor vóór 30 oktober 2007 een IPPC-vergunning moeten zijn verkregen. Uit de 
door indienster verstrekte gegevens kan worden afgeleid dat de installatie eind 2009 wordt 
gesloten. Het is echter duidelijk dat de installatie op het moment niet over de vereiste vergunning 
beschikt. 

Ten aanzien van het instellen van een inspraakprocedure met betrekking tot de afgifte van een 
IPPC-vergunning voor de hoofdinstallatie (bijvoorbeeld meststoffenbedrijf "Fosfory") moet 
worden opgemerkt dat artikel 15, lid 1 van Richtlijn 2008/1/EG bepaalt dat het betrokken 
publiek in een vroeg stadium reële mogelijkheden moet krijgen om deel te nemen aan de 
procedure, onder andere met betrekking tot de afgifte van een vergunning voor een bestaande 
installatie. De procedure zelf wordt uiteengezet in bijlage V van deze richtlijn. Punt 3 daarvan 
luidt als volgt: "Het betrokken publiek heeft het recht opmerkingen en meningen kenbaar te 
maken aan de bevoegde autoriteit voordat een besluit wordt genomen," en punt 4 als volgt: "De 
resultaten van de raadplegingen uit hoofde van deze bijlage moeten naar behoren in aanmerking 
worden genomen bij de besluitvorming."

Uit de door indienster verstrekte gegevens kan worden geconcludeerd dat het betrokken publiek 
geraadpleegd is. De vergunning voor de hoofdinstallatie was echter al afgegeven voordat het 
publiek gelegenheid had uiting te geven aan zijn bezwaren en opvattingen. Bijgevolg kan de 
uitkomst van de raadpleging niet in aanmerking zijn genomen bij de besluitvorming omtrent het 
afgeven van de vergunning.

Natura 2000

                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996.
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Met betrekking tot Natura 2000 wil de Commissie benadrukken dat er in artikel 6, lid 3 en lid 4 
van de Richtlijn 92/43/EEG (de Habitatrichtlijn)1 het volgende wordt bepaald: "Voor elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een dergelijk gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de 
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het 
bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of 
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden 
hebben geboden. 

Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden 
gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte 
van de genomen compenserende maatregelen."

Ingevolge artikel 7 van voornoemde habitatrichtlijn zijn de hier geciteerde bepalingen niet alleen 
van toepassing op gebieden van communautair belang, maar ook op speciale beschermingszones. 

Op basis van de door indienster verstrekte gegevens kan de Commissie echter niet goed 
vaststellen of de op de stortplaats door Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" 
verrichte activiteiten het risico met zich meebrengen van een negatief effect op de Natura 2000-
gebieden die zich in deze regio bevinden.

III. Conclusies

De Commissie heeft redenen om aan te nemen dat de door Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych "Fosfory" op de stortplaats verrichte activiteiten worden uitgevoerd zonder de 
ingevolge artikel 5, lid 1 van de IPPC-richtlijn verplichte vergunning. Bovendien is mogelijk 
inbreuk gepleegd op de bepalingen van artikel 15 van de Richtlijn 2008/1/EG in samenhang met 
bijlage V met betrekking tot de IPPC-vergunning die voor de activiteiten van de hoofdinstallatie 
is afgegeven. De Commissie zal de Poolse autoriteiten om opheldering vragen en de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden van de uitkomst van dit verzoek.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Ten aanzien van een mogelijke inbreuk op artikel 15 van Richtlijn 2008/1/EG 
(IPPC-richtlijn)2 in samenhang met bijlage V moet worden opgemerkt dat uit de verstrekte 
informatie blijkt dat indieners weliswaar de status van "betrokken" burgers hebben gekregen, 
maar dat zij hun commentaar en opmerkingen niet hebben ingediend binnen de termijn waarin 
de Poolse wet voorziet. Bijgevolg is de vergunning voor de hoofdinstallatie afgegeven zonder 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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dat hun mening is gehoord. Het feit dat indieners de deadline voor het insturen van 
commentaar hebben gemist vormt echter geen inbreuk op artikel 15 van de IPPC-richtlijn. 

Verder heeft de Commissie met betrekking tot een inbreuk op artikel 5, lid 1 van de 
IPPC-richtlijn op 1 december 2008 een schriftelijke aanmaning aan Polen gezonden over de 
activiteiten op de stortplaats op het terrein van Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, 
"Fosfory". Polen heeft de Commissie een antwoord gestuurd op 4 februari 2008. Het land gaf 
daarin aan dat de vuilstortplaats sinds 1 mei 2007 niet in bedrijf is en dat de toepasselijke 
integrale vergunning voor de installatie in kwestie dus geen vereiste is. Aangezien de 
verplichting om IPPC-vergunningen af te geven uit hoofde van artikel 5, lid 1 van de IPPC-
richtlijn in Polen op 30 oktober 2007 van kracht werd, heeft de Commissie de Poolse uitleg 
geaccepteerd. Bovendien heeft Polen aangegeven dat de vuilstortplaats eind 2009 zal worden 
gesloten en dat de noodzakelijke sluitingsvergunning is afgegeven. 

De Commissie onderzoekt momenteel de vereisten van de sluitingsvergunning om zeker te 
stellen dat de bepalingen van de afvalstoffenrichtlijn1 volledig worden gerespecteerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

Zoals reeds genoemd in de eerdere mededelingen, liet Polen in antwoord op de schriftelijke 
aanmaning weten dat de desbetreffende vuilstortplaats (eigendom van Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych "Forsfory") eind 2009 zou worden gesloten en dat de noodzakelijke 
sluitingsvergunning reeds was afgegeven. 

De voorwaarden van de sluitingsvergunning zijn onderworpen aan een onderzoek van de 
Commissie om te zorgen dat de bepalingen van de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen2 volledig worden nageleefd. In dat kader heeft de Commissie twee brieven aan 
Polen gestuurd met een verzoek om opheldering. Vervolgens heeft de Commissie het 
volgende vastgesteld:

 het fosforzuurgips dat wordt gestort op de vuilstortplaats te Wiślanka kan worden 
beschouwd als niet-gevaarlijk afval, hetgeen is bevestigd door onafhankelijke 
laboratoriumexpertise; en

 als onderdeel van de nazorgmaatregelen wordt er op de vuilstortplaats alleen 
gestabiliseerd gemeenteafval geaccepteerd, zodat er geen problemen kunnen ontstaan 
met het beheer van gasemissies. 

Bovendien hebben de Poolse autoriteiten duidelijk gemaakt dat de vuilstortplaats is aangelegd 
in de periode voorafgaand aan de toetreding en dat de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen op dat moment nog niet gold. Op het moment van toetreden was de 
vuilstortplaats echter nog in bedrijf. Dit betekent dat de beheerder van de vuilstortplaats 
ingevolge artikel 14 van voornoemde richtlijn verplicht was ter goedkeuring een 
aanpassingsplan in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. Hierin zouden maatregelen moeten 
zijn opgenomen om de vuilstortplaats aan te passen aan de vereisten van de richtlijn, dan wel 
deze in zijn geheel te sluiten. De Poolse autoriteiten hebben echter besloten de vuilstortplaats 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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te sluiten (per besluit van 5 december 2008, met als sluitingsdatum 31 december 2009). Om 
die reden kan er geen schending van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen 
worden geconstateerd. 

Ondanks het voorgaande zal de Commissie toch de specifieke nazorgmaatregelen 
onderzoeken die door de Poolse autoriteiten zijn getroffen om te zorgen dat de vuilstortplaats 
geen gevaar vormt (en zal vormen) voor het milieu en/of de menselijke gezondheid. Mochten 
er toch gevaren worden geconstateerd, dan zullen de Poolse autoriteiten deze moeten 
aanpakken overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen1. 
Hierin wordt bepaald dat afval moet worden verwijderd zonder gevaar voor de gezondheid 
van de mens en zonder processen of methoden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 6 mei 2011.

Zoals aangegeven in vorige mededelingen heeft de Commissie onderzocht welke specifieke 
nazorgmaatregelen door de Poolse autoriteiten zijn genomen om te garanderen dat de 
vuilstortplaats geen gevaar vormt (en zal vormen) voor het milieu en/of de menselijke 
gezondheid.

De genomen maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

 Wat betreft de stabiliteit is er een wal gebouwd die de stabiliteit van de vuilstortplaats 
verbetert door te zorgen voor een minder steile helling aan de kant van de rivier 
Vistula. Ook was de vuilstortplaats gedurende de sluiting onderworpen aan 
geotechnische controles die bestonden uit hellingmetingen aan de voet van de wal en 
geodetische waarnemingen waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe betonnen 
markeerpalen die over de gehele vuilstortplaats zijn verdeeld;

 Een geul op de stortplaats is gedicht;
 De transportband is uit bedrijf genomen;
 Op de vlakke bovenkant van de stortplaats zijn drie cellen met een drainagesysteem

gemaakt. Hierop is een bedekking van een meter dik aangebracht. Plantensoorten in de 
onmiddellijke nabijheid hebben de stortplaats in bezit genomen. Er wordt nog steeds 
percolaat opgevangen.

 Rondom de stortplaats zijn over een oppervlakte van ongeveer 20 hectare wilgen 
geplant.

Daarnaast worden controle- en toezichtsmaatregelen uitgevoerd in overeenstemming met 
Bijlage III van Richtlijn 1999/31/EG  betreffende het storten van afvalstoffen2.

In het licht van het bovenstaande en op basis van de informatie van de Poolse autoriteiten is 
de Commissie van mening dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de eisen van de 
Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen en de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1 met verdere wijzigingen
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(Richtlijn 2008/98/EG)1 geschonden zijn. 

                                               
1 PB L 114 van 27.04.2006, blz. 9


