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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1634/2008 внесена от Domingo Trujillo Guedes, с испанско 
гражданство, относно депо за изхвърляне на отпадъци в San Bartolomé 
de Tirajana (Канарски острови, Испания), за което се твърди, че е в 
нарушение на европейското законодателство, свързано с твърдите 
отпадъци.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че депото за отпадъци в San Bartolomé de Tirajana 
(Канарски острови) не отговаря на изискванията на европейското законодателство, 
свързано с твърдите отпадъци (Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г.
относно депонирането на отпадъци и Решение 2003/33/ЕО на Съвета от 19 декември 
2002 г. за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа).
Според твърденията, този общински орган е получил европейско финансиране за 
подобряване на рециклирането на отпадъци, което обаче не е било осъществено.
Твърди се също, че депото е причинило замърсяване на водите и, според вносителя на 
петицията, на това място са регистрирани повече случаи на рак, отколкото в други 
части на Испания. В тази връзка той желае закриването на депото.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

На Комисията са известни въпросите, повдигнати в петицията, които са предмет и на 
въпрос с искане за писмен отговор WQ E-2588/08 относно възможно нарушение на 
правото на Общността в сметището Juan Grande (в San Bartolomé de Tirajana) на остров 
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Gran Canaria поради открити нередности в управлението на газа, събиран в депото, за 
които е възможно да противоречат на Директивата относно депонирането на отпадъци.

В допълнение към проучването, започнато от Комисията, изглежда, че депото (за което 
през май 2005 г. е одобрен план за подобряване на условията) е съществуваща 
инсталация по смисъла на член 2, параграф 4 от Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (кодифицирана версия)1.
Съгласно член 5 от Директивата за КПКЗ „Без да се засяга съответното 
законодателство на Общността, държавите-членки предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че компетентните органи осигуряват в срок до 30 октомври 
2007 г. привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации в 
съответствие с изискванията на членове 3, 7, 9, 10 и 13, член 14, букви а) и б) и член 
15, параграф 2, посредством предоставяне на разрешителни в съответствие с 
членове 6 и 8 или — в случаите, когато това е необходимо — посредством 
преразглеждане и актуализиране на условията.“
Като има предвид, че условията за експлоатация на тази инсталация следва да подлежат 
на разрешително съгласно Директивата за КПКЗ (определящо наред с другото норми за 
допустими емисии, параметри или еквивалентни технически мерки, основани на най-
добрите налични техники) и като взе предвид признаването от страна на Испания, че 
такова разрешително все още няма, Комисията реши да разгледа въпросите, повдигнати 
от настоящата петиция, в обхвата на предишна процедура за хоризонтално 
неизпълнение, започната срещу Испания относно спазването на задълженията по член 5 
от Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 
2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

Заключения
Следователно положението на сметището Juan Grande (в San Bartolomé de Tirajana) в 
момента се разглежда в рамките на по-широката процедура за хоризонтално 
неизпълнение.

По тази хоризонтална процедура на 1 декември 2008 г. Комисията изпрати на Испания 
мотивирано становище. В момента Комисията прави оценка на съдържанието на 
отговорите на Испания на мотивираното становище.
Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от това проучване.

4. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

В предишното си съобщение Комисията обясни, че положението с Juan Grande в San 
Bartolomé de Tirajana (една „съществуваща инсталация“ по смисъла на член 2, параграф 
4 от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)2) 
е било разгледано съгласно по-широката процедура за хоризонтално неизпълнение, 
образувана срещу Испания относно изпълнението на задълженията съгласно член 5 от 
Директивата за КПКЗ.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г.
2 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) ОВ L 24, 29.1.2008 г.
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Оценката на отговорите, предоставени от испанските органи на мотивираното 
становище, потвърди, че значителен брой от съществуващите инсталации в Испания са 
все още действащи без валидни разрешителни съгласно директивата за КПКЗ.
Тъй като това положение нарушава задължението съгласно член 5, параграф 1 от 
Директивата за КПКЗ, на 29 октомври 2009 г. Комисията се съгласи да сезира Съда на 
Европейския съюз за неизпълнение от страна на Испания на задълженията й съгласно 
тази директива. В момента случаят се разглежда от Съда на Европейския съюз.

5. (REV II) Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.
Както беше заявено преди от Комисията, положението на сметището Juan Grande в San 
Bartolomé de Tirajana (една „съществуваща инсталация“ по смисъла на член 2, параграф 
4 от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)1) 
се разглежда съгласно по-широката процедура за хоризонтално неизпълнение, 
образувана срещу Испания във връзка с изпълнението на задълженията съгласно член 5 
от тази директивата.

На 18 ноември 2010 г. Съдът на Европейския съюз заяви2, че Испания е нарушила член 
5, параграф 1 от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ). Испания не е предприела необходимите мерки, за да се 
гарантира, че компетентните органи осигуряват в срок до 30 октомври 2007 г.
привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации в съответствие с 
изискванията на членове 3, 7, 9, 10 и 13, член 14, букви а) и б) и член 15, параграф 2 от 
директивата, посредством предоставяне на разрешителни в съответствие с членове 6 и 
8 от гореспоменатата директива или — в случаите, когато това е необходимо —
посредством преразглеждане и актуализиране на условията.

Оценката на информацията, предоставена от Испания, показва, че значителен брой 
съществуващи инсталации продължават да функционират без разрешителното, 
изисквано в съответствие с член 5, параграф 1 от директивата. В тази обстановка на 7 
април 2011 г. Комисията изпрати на Испания официално уведомително писмо, в което 
се изисква цялостното прилагане на решението на Съда от 18 ноември 2010 г.
Отговорът на испанската страна е все още предмет на вътрешна оценка от страна на 
Комисията.

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 30 август 2012 г.

Както беше заявено преди от Комисията, положението на сметището Juan Grande в San 
Bartolomé de Tirajana (една „съществуваща инсталация“ по смисъла на член 2, параграф 
4 от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ))3

                                               
1 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) ОВ L 24, 29.1.2008 г.
2 Решение на Съда (шести състав) от 18 ноември 2010 г. — Европейска комисия срещу Кралство 

Испания (C-48/10). ОВ C 13/15, 15.1.2011 г.
3 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) ОВ L 24, 29.1.2008 г.
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се разглежда съгласно по-широката процедура за хоризонтално неизпълнение, 
образувана срещу Испания във връзка с изпълнението на задълженията съгласно член 5 
от тази директивата.

На 18 ноември 2010 г. Съдът на Европейския съюз заяви1, че Испания е нарушила член 
5, параграф 1 от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ). Испания не е предприела необходимите мерки, за да се 
гарантира, че компетентните органи осигуряват в срок до 30 октомври 2007 г. 
привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации в съответствие с 
изискванията на членове 3, 7, 9, 10 и 13, член 14, букви а) и б) и член 15, параграф 2 от 
директивата, посредством предоставяне на разрешителни в съответствие с членове 6 и 
8 от гореспоменатата директива или — в случаите, когато това е необходимо —
посредством преразглеждане и актуализиране на условията.

Оценката на информацията, предоставена от Испания, показва, че значителен брой 
съществуващи инсталации продължават да функционират без разрешителното, 
изисквано в съответствие с член 5, параграф 1 от директивата. В тази обстановка на 7 
април 2011 г. Комисията изпрати на Испания официално уведомително писмо, в което 
се изисква цялостното прилагане на решението на Съда от 18 ноември 2010 г., и от този 
момент тя следи отблизо мерките, предприемани от Кралство Испания, за гарантиране 
на цялостно съответствие с решението. 

В този контекст и по отношение на конкретното сметище Juan Grande испанските 
органи наскоро уведомиха Комисията, че на 22 декември 2011 г. екологичните органи 
на Канарските острови са издали интегрирано екологично разрешително в съответствие 
с горепосочената директива и са публикували това в официалния вестник на 
Канарските острови2.

Самото разрешително може да бъде намерено на следната уебстраница:   

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.
html

При тези условия Комисията счита, че сметището Juan Grande в San Bartolomé de 
Tirajana вече отговаря на приложимото екологично право на ЕС. 

                                               
1 Решение на Съда (Шести състав) от 18 ноември 2010 г. – Европейска комисия/Кралство Испания
(C-48/10). OВ C 13/15, 15.1.2011 г.
2 Resolución nº 896,  Viceconsejería de Medio Ambiente,  22 December 2011. BOC nº 60 от  26.3.2012 г., стр. 
5445.


