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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1634/2008 af Domingo Trujillo Guedes, spansk statsborger, om 
et deponeringsanlæg i San Bartolomé de Tirajana (De Kanariske Øer, 
Spanien), der ikke overholder EU-lovgivningen om affald

1. Sammendrag

Andrageren klager over situationen i kommunen San Bartolomé de Tirajana (De Kanariske 
Øer), hvor et deponeringsanlæg ikke overholder den europæiske lovgivning om affald (Rådets 
direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald og Rådets beslutning 
2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af 
affald på deponeringsanlæg). Kommunen har modtaget EU-midler med henblik på at forbedre 
genanvendelsen af affald, som ikke blev foretaget. Deponeringsanlægget har forurenet 
grundvandet, og ifølge andrageren er der registreret et større antal kræftsygdomme her end i
resten af Spanien. Han anmoder derfor om en nedlukning af deponeringsanlægget.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, der rejses i andragendet, og som også var 
emnet for forespørgsel til skriftlig besvarelse E-2588/08 om en mulig overtrædelse af
fællesskabslovgivningen på deponeringsanlægget Juan Grande (i San Bartolomé de Tirajana) 
på Gran Canaria som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med håndteringen af gas på 
anlægget, som kunne være i strid med direktivet om deponering af affald. 
En undersøgelse, som Kommissionen iværksatte, viste, at deponeringsanlægget (for hvilket en 
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behandlingsplan blev godkendt i maj 2005) er et bestående anlæg i henhold til artikel 2, stk. 4, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave)1.
I henhold til artikel 5 i ovennævnte direktiv træffer medlemsstaterne "de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder ved hjælp af godkendelser i 
overensstemmelse med artikel 6 og 8 eller på passende måde ved at revurdere og om 
nødvendigt ajourføre vilkårene sørger for, at bestående anlæg senest 30. oktober 2007 drives i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3, 7, 9, 10 og 13, artikel 14, litra a) og b), og artikel 
15, stk. 2, dog uden at anden særlig fællesskabslovgivning berøres heraf". 
I betragtning af at betingelserne for driften af dette anlæg skal godkendes (bl.a. i forhold til 
grænseværdier for emission, parametre eller tilsvarende tekniske foranstaltninger baseret på 
den bedste tilgængelige teknik), samt af at Spanien har anerkendt, at denne godkendelse 
endnu ikke er udstedt, besluttede Kommissionen at behandle spørgsmålene i dette andragende 
inden for rammerne af en tidligere horisontal overtrædelsesprocedure, som blev indledt mod 
Spanien vedrørende opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening. 

Konklusioner
Situationen på deponeringsanlægget Juan Grande (i San Bartolomé de Tirajana) bliver derfor 
nu undersøgt inden for rammerne af den bredere horisontale overtrædelsesprocedure.
I forbindelse med den horisontale procedure fremsendte Kommissionen den 1. december 2008 
en begrundet udtalelse til Spanien. Kommissionen er nu i færd med at gennemgå Spaniens 
svar på den begrundede udtalelse.

Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om resultatet af denne undersøgelse."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"I sin tidligere meddelelse forklarede Kommissionen, at man var i færd med at undersøge 
situationen på deponeringsanlægget Juan Grande i San Bartolomé de Tirajana (et 
"eksisterende anlæg" i henhold til artikel 2, stk. 4, i IPPC-direktivet2) inden for rammerne af 
den bredere horisontale overtrædelsesprocedure, der er indledt imod Spanien vedrørende 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 i IPPC-direktivet.
Vurderingen af de spanske myndigheders svar på den begrundede udtalelse bekræftede, at et 
betydeligt antal eksisterende anlæg i Spanien fortsat er i drift uden gyldige IPPC-
godkendelser.

Eftersom denne situation udgør en overtrædelse af bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, i IPPC-
direktivet, besluttede Kommissionen den 29. oktober 2009 at anlægge sag mod Spanien ved 
De Europæiske Fællesskabers Domstol for manglende overholdelse af forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv. Sagen vil nu blive behandlet af EF-Domstolen."

5. (REV II) Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011.
                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
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"I sin tidligere meddelelse forklarede Kommissionen, at man var i færd med at undersøge 
situationen på deponeringsanlægget Juan Grande i San Bartolomé de Tirajana (et 
"eksisterende anlæg" i henhold til artikel 2, stk. 4, i IPPC-direktivet1) inden for rammerne af
den bredere horisontale overtrædelsesprocedure, der er indledt imod Spanien vedrørende 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 i IPPC-direktivet.

Den. 18. november 2010 stadfæstede de Europæiske Fællesskabers Domstol2 at Spanien 
havde overtrådt artikel 5, stk. 1, i IPPC-direktivet. Spanien havde undladt at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder sørger for, ved hjælp 
af tilladelser i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 6 og 8 eller, alt efter 
omstædighederne, ved at tage op til fornyet overvejelse og, om nødvendigt, ved at ajourføre 
betingelserne, at de eksisterende anlæg fungerer i overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
7, 9, 10 og 13, artikel 14, litra a) og b) samt artikel 15, stk. 2, i direktivet senest den 30. 
oktober 2007. Vurderingen af oplysningerne indsendt af Spanien viste, at et betydeligt antal 
eksisterende anlæg stadig fungerer uden den tilladelse, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 1 
i direktivet. Under disse omstændigheder sendte Kommissionen den 7. april 2011 en 
åbningsskrivelse, hvori den anmodede om fuldstædig gennemførelse af domstolens afgørelse 
af 18. november 2010.
Spaniens svar er for øjeblikket genstand for en intern evaluering i Kommissionen

6. REV Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012.

"I sin tidligere meddelelse forklarede Kommissionen, at man var i færd med at undersøge 
situationen på deponeringsanlægget Juan Grande i San Bartolomé de Tirajana (et 
"eksisterende anlæg" i henhold til artikel 2, stk. 4, i IPPC-direktivet3) inden for rammerne af 
den bredere horisontale overtrædelsesprocedure, der er indledt imod Spanien vedrørende 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 i IPPC-direktivet.
Den. 18. november 2010 stadfæstede de Europæiske Fællesskabers Domstol4, at Spanien 
havde overtrådt artikel 5, stk. 1, i IPPC-direktivet. Spanien havde undladt at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder sørger for, ved hjælp 
af tilladelser i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 6 og 8 eller, alt efter 
omstædighederne, ved at tage op til fornyet overvejelse og, om nødvendigt, ved at ajourføre 
betingelserne, at de eksisterende anlæg fungerer i overensstemmelse med kravene i artikel 3, 
7, 9, 10 og 13, artikel 14, litra a) og b) samt artikel 15, stk. 2, i direktivet senest den 30. 
oktober 2007.
Vurderingen af oplysningerne indsendt af Spanien viste, at et betydeligt antal eksisterende 
anlæg stadig fungerer uden den tilladelse, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 1 i direktivet. 
Under disse omstændigheder sendte Kommissionen den 7. april 2011 en åbningsskrivelse, 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 Domstolens afgørelse (6. afdeling) af 18. november 2010 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien 
(C-48/10), EUT C 13 af 15.1.2011, s. 15.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave), EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
4 Domstolens afgørelse (6. afdeling) af 18. november 2010 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien 
(C-48/10), EUT C 13 af 15.1.2011, s. 15.
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hvori den anmodede om fuldstædig gennemførelse af domstolens afgørelse af 18. november 
2010. 

I denne sammenhæng, og med specifikt hensyn til deponeringsanlægget Juan Grande, har de 
spanske myndigheder for nylig meddelt Kommissionen, at en integreret miljøtilladelse i 
overensstemmelse med ovennævnte direktiv blev givet den 22. december 2011 af 
miljømyndighederne på De Kanariske Øer og offentliggjort i De Kanariske Øers Tidende1.

Selve tilladelsen kan ses på følgende webside:

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

Under disse omstændigheder mener Kommissionen, at deponeringsanlægget Juan Grande i 
San Bartolomé de Tirajana nu er i overensstemmelse med gældende EU-miljølovgivning. 

                                               
1 Resolución nº 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 22. december 2011. BOC nº 60 af 26.3.2012, s. 5445.


