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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1634/2008, του Domingo Trujillo Guedes, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο San Bartolomé de 
Tirajana (Κανάριες Νήσοι, Ισπανία) ο οποίος φέρεται να μη συνάδει με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες για τα στερεά απόβλητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων στον 
δήμο του San Bartolomé de Tirajana (Κανάριες Νήσοι) δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία σχετικά με τα στερεά απόβλητα (οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης 
Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και της απόφασης 2003/33/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής). Ο εν λόγω δήμος φέρεται ότι 
έλαβε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση της ανακύκλωσης αποβλήτων την οποία 
εικάζεται ότι δεν υλοποίησε· επίσης, ο χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων φέρεται ότι 
μόλυνε τους υδατορρεύματα και, σύμφωνα με τον αναφέροντα, στην περιοχή καταγράφονται 
περισσότερα κρούσματα καρκίνου από ό,τι στην υπόλοιπη Ισπανία. Ως εκ τούτου ζητεί τη 
διακοπή λειτουργίας του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά, τα οποία 
αποτέλεσαν επίσης το αντικείμενο της γραπτής ερώτησης E-2588/08 σχετικά με ενδεχόμενη 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στη χωματερή του Juan Grande (στον δήμο του San 
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Bartolomé de Tirajana) στη Μεγάλη Κανάρια λόγω των παρατυπιών που εντοπίστηκαν κατά 
τη διαχείριση του αερίου που συγκεντρώνεται στον χώρο υγειονομικής ταφής και ενδέχεται 
να αντιβαίνει στην οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. 
Από την έρευνα που ξεκίνησε η Επιτροπή προέκυψε ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής (για τον 
οποίο εγκρίθηκε σχέδιο διευθέτησης τον Μάιο του 2005) αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση 
κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση)1.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας ΟΠΕΡ, «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους θα επιτύχουν, με τις άδειες που δίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 ή με επανεξέταση, οσάκις ενδείκνυται, και εκσυγχρονισμό, 
οσάκις απαιτείται, των όρων αδείας, να λειτουργούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των άρθρων 3, 7, 9, 10 και 13, του άρθρου 14 στοιχεία α) και β) και του 
άρθρου 15 παράγραφος 2, το αργότερο την 30ή Οκτωβρίου 2007, με την επιφύλαξη ειδικών 
κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων». 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης πρέπει να 
υπόκεινται σε άδεια ΟΠΕΡ (καθορισμός, μεταξύ άλλων, οριακών τιμών εκπομπών, 
παραμέτρων ή ισοδύναμων τεχνικών μέτρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών), 
καθώς και ότι η Ισπανία δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την εν λόγω άδεια, η Επιτροπή 
αποφάσισε να εξετάσει τα ζητήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
αναφοράς υπό το πρίσμα προηγούμενης οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει κατά της 
Ισπανίας αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 

Συμπεράσματα
Κατά συνέπεια, η κατάσταση της χωματερής του Juan Grande (στο San Bartolomé de 
Tirajana) εξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο ευρύτερης, οριζόντιας διαδικασίας επί 
παραβάσει.

Στο πλαίσιο της εν λόγω οριζόντιας διαδικασίας, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη 
στην Ισπανία την 1η Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή αξιολογεί τώρα το περιεχόμενο των 
απαντήσεων της Ισπανίας στην αιτιολογημένη γνώμη.
Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της έρευνας.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή εξηγούσε ότι η κατάσταση στη χωματερή 
του Juan Grande στον δήμο του San Bartolomé de Tirajana (μια «υφιστάμενη εγκατάσταση» 
κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 4, της οδηγίας ΟΠΕΡ 2) εξετάστηκε στο πλαίσιο 
της ευρύτερης οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει, η οποία κινήθηκε κατά της Ισπανίας 
σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων που έδωσαν οι ισπανικές αρχές στην αιτιολογημένη 
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008.
2 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση) ΕΕ L 24 της 29.1.2008
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γνώμη, επιβεβαιώθηκε ότι μεγάλος αριθμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ισπανία 
εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς έγκυρες άδειες βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Εφόσον η κατάσταση αυτή παραβιάζει την υποχρέωση βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1, 
της οδηγίας ΟΠΕΡ, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 29 Οκτωβρίου 2009, να παραπέμψει την 
Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
της δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Η υπόθεση εξετάζεται επί του παρόντος από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. (ΑΝΑΘ. ΙΙ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011

Όπως είχε προηγουμένως αναφέρει η Επιτροπή, η κατάσταση στη χωματερή του Juan Grande
στον δήμο του San Bartolomé de Tirajana (μια «υφιστάμενη εγκατάσταση» κατά την έννοια 
του άρθρου 2, παράγραφος 4, της οδηγίας ΟΠΕΡ1) εξετάστηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης 
οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει, η οποία κινήθηκε κατά της Ισπανίας σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Στις 18 Νοεμβρίου 2010, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε 2ότι η Ισπανία 
είχε παραβιάσει το άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η Ισπανία δεν κατόρθωσε να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές της θα επιτύχουν, με τις 
άδειες που δίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της προαναφερθείσας οδηγίας ή, με 
επανεξέταση, οσάκις ενδείκνυται, και εκσυγχρονισμό, οσάκις απαιτείται, των όρων αδείας, 
να λειτουργούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των άρθρων 3, 
7, 9, 10 και 13, του άρθρου 14, στοιχεία α) και β) και του άρθρου 15, παράγραφος 2, το 
αργότερο την 30ή Οκτωβρίου 2007.

Κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την Ισπανία διαπιστώθηκε 
ότι σημαντικός αριθμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ισπανία εξακολουθούσαν να 
λειτουργούν χωρίς τις αναγκαίες βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1 της οδηγίας άδειες. Υπό 
τις συνθήκες αυτές, την 7η Απριλίου 2011, η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία 
προειδοποιητική επιστολή αιτούμενη την πλήρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης της
18ης Νοεμβρίου 2010.
Επί του παρόντος, η απάντηση της Ισπανίας υπόκειται σε εσωτερική αξιολόγηση της 
Επιτροπής.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.ΙII), η οποία ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Όπως προαναφέρθη από την Επιτροπή, η κατάσταση στη χωματερή του Juan Grande στον 
δήμο του San Bartolomé de Tirajana (μια «υφιστάμενη εγκατάσταση» σύμφωνα με την 
έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 4, της οδηγίας ΟΠΕΡ3) έχει εξετασθεί στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης οριζόντιας διαδικασίας παράβασης που έχει κινήσει κατά της Ισπανίας σε ό,τι 

                                               
1 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση) ΕΕ L 24 της 29.1.2008
2 Απόφαση του Δικαστηρίου (Έκτο Τμήμα) της 18ης Νοεμβρίου 2010 –– Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του 
Βασιλείου της Ισπανίας
(C-48/10). ΕΕ C 13/15 της 15.01.2011.
3 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση) ΕΕ L 24 της 29.1.2008.
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αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 5 της ανωτέρω 
οδηγίας .

Στις 18 Νοεμβρίου 2010, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη 1 ότι η Ισπανία 
παραβίασε το άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η Ισπανία παράλειψε να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, 
το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2007, μέσω αδειών σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της 
προαναφερθείσας οδηγίας ή, όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο, επανεξετάζοντας και εν 
ανάγκη, επικαιροποιώντας τους όρους, ώστε οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις να λειτουργούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 3, 7, 9, 10 και 13, του άρθρου 14, στοιχεία α) και β) 
και του άρθρου 15, παράγραφος 2 της οδηγίας.

Κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την Ισπανία διαπιστώθηκε 
ότι σημαντικός αριθμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Ισπανία εξακολουθούσαν να 
λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της 
οδηγίας . Υπό τις συνθήκες αυτές, την 7η Απριλίου 2011, η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία 
προειδοποιητική επιστολή ζητώντας την πλήρη εφαρμογή της αποφάσεως της 18ης 
Νοεμβρίου 2010 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκτοτε παρακολουθεί στενά 
τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το Βασίλειο της Ισπανίας ώστε να εξασφαλισθεί η 
πλήρης συμμόρφωση με την εν λόγω απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χωματερή του Juan Grande, οι 
ισπανικές αρχές κοινοποίησαν πρόσφατα στην Επιτροπή ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2011 
εκδόθηκε από τις περιβαλλοντικές αρχές των Καναρίων Νήσων μια ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική άδεια, που πληροί τους όρους της προαναφερθείσας οδηγίας, και η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Καναρίων Νήσων.2

Είναι δυνατόν να συμβουλευτεί κανείς την εν λόγω άδεια στην ακόλουθη ιστοσελίδα:   

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χωματερή του Juan Grande στο 
San Bartolomé de Tirajana πληροί πλέον την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου (Έκτο Τμήμα) της 18ης Νοεμβρίου 2010 –– Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του 
Βασιλείου της Ισπανίας
(C-48/10). ΕΕ C 13/15 της 15.01.2011.
2 Resolución αριθ. 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 22 Δεκεμβρίου 2011. BOC αριθ. 60  26.3.2012 σ. 
5445.


