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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1155/2007, adresată de Monika Orzechowska, de cetățenie
poloneză, în numele grupului de acțiune „Fosfi”, însoțită de o semnătură, 
privind poluarea provocată de compania „Fosfory” din Gdansk

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelul ridicat de poluare provocat de 
compania producătoare de îngrășăminte „Fosfory” din Wislinka, în apropiere de Gdansk, în 
special din cauza deșeurilor de fosfogips rezultate. Petiționara susține că acest lucru nu 
reprezintă numai un pericol pentru sănătatea locuitorilor, dar poate afecta, de asemenea, 
zonele Natura 2000 învecinate, și anume Ujscie Wisly (PLB 220004) și Zatoka Pucka (PLB 
220005). Petiționara este de părere că procedurile de stocare și de eliminare a deșeurilor în 
acest caz nu sunt în conformitate cu legislația UE în domeniu și solicită, în consecință, 
Parlamentului European să intervină pentru a opri activitățile poluante ale companiei în cauză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

I. Petiția

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelul ridicat de poluare provocat de 
compania producătoare de îngrășăminte „Fosfory” din Wislinka, în apropiere de Gdansk, în 
special din cauza deșeurilor de fosfogips rezultate. Aceștia susțin că acest lucru nu reprezintă 
numai un pericol pentru sănătatea locuitorilor, ci poate afecta, de asemenea, zonele Natura 
2000 învecinate, și anume Ujscie Wisly (PLB 220004) și Zatoka Pucka (PLB 220005). În plus, 
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petiționarii susțin că autoritățile locale (Voivodatul Gdańsk) desconsideră interesele sociale. 
În consecință, aceștia solicită Parlamentului European să intervină în acest caz.

II. Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Directiva IPPC 

Directiva 96/61/CEE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită în 
continuare Directiva IPPC)1 obligă statele membre să adopte măsurile necesare pentru a 
preveni poluarea. În acest scop, tuturor instalațiilor noi enumerate în anexa I li se solicită să 
obțină un așa-numit „permis integrat” (articolul 4 din directivă). În ceea ce privește instalațiile 
existente, articolul 5 din directivă a prevăzut o perioadă de tranziție până la 30 octombrie 
2007. Depozitele de deșeuri care primesc mai mult de10 tone pe zi sau cu o capacitate totală 
care depășește 25 000 tone, exclusiv depozitele de deșeuri inerte, sunt enumerate la punctul 5 
alineatul (4) din anexa I la Directiva IPPC. 

Depozitarea de fosfogips se încadrează la punctul 5 alineatul (4) din anexa I la Directiva 
IPPC: substanța depozitată (fosfogips) nu este un deșeu inert, iar depozitul de deșeuri are o 
capacitate de 16 milioane de tone. Întrucât este o instalație existentă, aceasta ar fi trebuit să 
obțină un permis IPPC până la data de 30 octombrie 2007. Din informațiile furnizate de către 
petiționar se poate deduce că instalația va fi închisă până la sfârșitul anului 2009. Cu toate 
acestea, este clar că, în prezent, aceasta nu deține un astfel de permis. 

În ceea ce privește desfășurarea procedurii de participare publică privind eliberarea permisului 
IPPC pentru instalația principală (și anume compania producătoare de îngrășăminte 
„Fosfory”), trebuie notat faptul că articolul 15 alineatul (1) din Directiva IPPC prevede că 
publicului vizat ar trebui să i se ofere posibilități oportune și efective pentru a participa la 
procedură, printre altele pentru eliberarea unui permis pentru o instalație existentă. Procedura 
este stabilită în anexa V, unde la punctul 3 se stipulează: „Publicul vizat are dreptul de a 
exprima observații și opinii către autoritatea competentă înainte de adoptarea unei decizii”, în 
timp ce punctul 4 prevede că „Rezultatele consultărilor ținute în conformitate cu prezenta 
anexă trebuie să fie luate în considerare în adoptarea unei decizii.”.

Din informațiile furnizate de către petiționar, se poate concluziona că a existat o consultare a 
publicului vizat.  Cu toate acestea, permisul pentru instalația principală a fost eliberat înainte 
ca publicul să-și poată exprima observațiile și opiniile. În consecință, rezultatele consultării nu 
au putut fi luate în considerare.

Natura 2000

Cu privire la Natura 2000, Comisia subliniază că, în conformitate cu articolul 6 alineatele 
(3) și (4) din Directiva privind habitatele, Directiva 92/43/CEE2, „Orice plan sau proiect 
care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar 
putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, 
trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție 

                                               
1 JO L 257, 10.10.96.
2 JO L 206, 22.7.1992.
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de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării 
respective și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente 
aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că acesta nu are efecte negative 
asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică. 
  
Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei 
soluții alternative, planul sau proiectul trebuie totuși realizat, din motive cruciale de interes 
public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 
măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 
2000. Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.”

Dispozițiile menționate anterior nu sunt aplicabile doar siturilor de importanță 
comunitară, ci și zonelor speciale de protecție în temeiul articolului 7 din Directiva privind 
habitatele menționată anterior. 

Cu toate acestea, în baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu este în măsură 
să stabilească dacă activitățile derulate în depozit de către Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych „Fosfory” pot avea un impact negativ asupra siturilor Natura 2000 localizate 
în regiune. 

III. Concluzii

Comisia are motive să creadă că activitățile derulate în depozit de către Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Fosfory” sunt desfășurate fără permisul prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) din Directiva IPPC. În plus, este posibil ca dispozițiile articolului 15 din 
Directiva IPPC, coroborate cu anexa V, să fi fost încălcate în ceea ce privește permisul IPPC 
eliberat pentru activitatea fabricii principale. Comisia va solicita explicații autorităților 
poloneze și va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul acestei solicitări.  

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

În ceea ce privește posibila încălcare a articolului 15 din Directiva 2008/1/CE (Directiva 
IPPC)1 coroborată cu anexa V, pe baza informațiilor furnizate, trebuie notat faptul că, deși 
petiționarii au primit statutul de public „vizat”, aceștia nu și-au prezentat comentariile și 
observațiile în limita de timp prevăzută de legislația poloneză și, în consecință, permisul 
pentru instalația principală a fost emis fără a ține cont de opiniile acestora. Cu toate acestea, 
faptul că petiționarii au depășit termenul limită de prezentare a comentariilor nu echivalează 
cu o încălcare a articolului 15 din Directiva IPPC. 

De asemenea, referitor la o încălcare a articolului 5 alineatul (1) din Directiva IPPC, Comisia 
a trimis Poloniei, la 1 decembrie 2008, o scrisoare de punere în întârziere referitoare la 
activitățile de depozitare desfășurate la compania Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
„Fosfory”. Polonia a răspuns Comisiei la 4 februarie 2008. În răspunsul acesteia, Polonia a 
precizat că depozitul de deșeuri nu a fost funcțional după data de 1 mai 2007 și că, în 
consecință, permisul integrat corespunzător nu a fost necesar pentru instalația în cauză. 
Întrucât obligațiile privind eliberarea de permise IPPC în temeiul articolului 5 alineatul (1) din 

                                               
1 JO L 24, 29.01.08, p. 8-29.
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Directiva IPPC au devenit aplicabile începând cu 30 octombrie 2007, Comisia a acceptat 
explicația autorităților poloneze. În plus, Polonia a explicat în răspunsul acesteia că depozitul 
va fi închis până la sfârșitul anului 2009 și că permisul de închidere necesar fusese eliberat. 

Comisia analizează în prezent condițiile eliberării permisului de închidere pentru a se asigura 
că dispozițiile Directivei privind depozitele de deșeuri sunt pe deplin respectate.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

După cum s-a indicat în comunicările anterioare, în răspunsul la scrisoarea de punere în 
întârziere, Polonia a precizat că depozitul de deșeuri vizat (compania Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Forsfory”) va fi închis până la sfârșitul anului 2009 și că permisele 
de închidere necesare fuseseră eliberate. 

Condițiile eliberării permisului de închidere au fost supuse unei analize a Comisiei pentru a se 
asigura că dispozițiile Directivei privind depozitele de deșeuri1 sunt pe deplin respectate. În 
acest sens, Comisia a transmis Poloniei două scrisori în care solicită clarificări. Ulterior, 
Comisia a stabilit că:

 fosfogipsul eliminat în depozitul de deșeuri din Wiślanka este considerat deșeu 
nepericulos. Acest lucru a fost confirmat de o expertiză de laborator independentă; și

 au fost acceptate la depozitul de deșeuri doar deșeuri municipale stabilizate, în cadrul 
măsurilor de posttratare, neexistând așadar probleme legate de controlul emisiilor de 
gaze. 

În plus, autoritățile poloneze au explicat faptul că depozitul de deșeuri a fost construit în 
perioada de preaderare și, prin urmare, Directiva privind depozitele de deșeuri nu era 
aplicabilă la momentul construcției acestuia. În schimb, la momentul aderării, depozitul de 
deșeuri era operațional. Acest lucru înseamnă că, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 
privind depozitele de deșeuri, operatorul depozitului de deșeuri era obligat să prezinte spre 
aprobare autorităților competente un plan de amenajare. Aceasta ar trebui să prevadă măsuri 
de modernizare a depozitului de deșeuri pentru a răspunde cerințelor directivei; sau de 
închidere totală a acestuia. De fapt, autoritățile poloneze au decis închiderea sa (decizie din 5 
decembrie 2008 și închidere cu efect începând cu data de 31 decembrie 2009), prin urmare, nu 
se poate stabili o încălcare a articolului 14 din Directiva privind deșeurile. 

În ciuda argumentelor prezentate mai sus, Comisia va investiga măsurile specifice de 
posttratare care au fost întreprinse de autoritățile poloneze pentru a se asigura că depozitul de 
deșeuri nu prezintă (și nu va prezenta) niciun risc pentru mediu și/sau sănătatea umană. În 
eventualitatea în care se stabilește existența vreunui risc, autoritățile poloneze vor trebui să 
remedieze situația în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2006/12/CE privind deșeurile2. 
Aceasta prevede că deșeurile sunt eliminate fără a periclita sănătatea oamenilor și fără a 
utiliza procedee sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu. 

6. Răspunsul Comisiei (REV.III), primit la 06 mai 2011

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1–19.
2 JO L 114/9, 27.4.2006.
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După cum a afirmat în comunicate anterioare, Comisia a investigat măsurile specifice de 
posttratare care au fost întreprinse de autoritățile poloneze pentru a se asigura că depozitul de 
deșeuri nu prezintă (și nu va prezenta) niciun risc pentru mediu și/sau sănătatea umană.

Măsurile întreprinse pot fi rezumate astfel:

 în ceea ce privește stabilitatea, a fost construit dig care îmbunătățește stabilitatea 
depozitului de deșeuri prin construirea unei pante mai puțin abrupte pe partea cu râul 
Vistula. totodată, pe perioada închiderii, halda a fost monitorizată geotehnic, cu 
observații inclinometrice la baza digului și observații geodezice, folosind indicatori 
noi, de ciment, plasați pe întreaga haldă.

 a fost astupată o gură de scurgere din haldă;
 a fost schimbată banda transportoare;
 în partea de sus a haldei au fost create trei celule echipate cu sisteme de scurgere. în 

vârf a fost amplasat un capac de un metru grosime  speciile de plante găsite în 
vecinătatea imediată au fost amplasate pe haldă. continuă să fie colectate levigatele;

 în jurul haldei a fost amplasată o plantație de sălcii de 20 de hectare.

În afară de aceste măsuri, se desfășoară operațiuni de control și monitorizare în conformitate 
cu Anexa III din Directiva privind depozitele de deșeuri 1999/31/WE) 1.  

Având în vedere toate acestea, precum și informațiile primite de la autoritățile poloneze, 
Comisia consideră că nu are motive să creadă că au existat încălcări ale dispozițiilor din 
Directiva privind depozitele de deșeuri și Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva  
2008/98/CE)2.
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