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Tárgy: Domingo Trujillo Guedes, spanyol állampolgár által benyújtott 1634/2008. 
számú petíció egy, a szilárd hulladékról szóló európai szabályozást megsértő 
San Bartolomé de Tirajana-i (Kanári-szigetek, Spanyolország) 
hulladéklerakóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen a helyzet ellen, amelyet San Bartolomé de Tirajana 
(Kanári-szigetek) településen tapasztal egy olyan hulladéklerakó miatt, amely nem tesz eleget 
a szilárd hulladékra vonatkozó európai jogszabálynak (a hulladéklerakókról szóló, 
1999. április 26-i 1999/31/EK irányelv, továbbá a hulladékok hulladéklerakókban történő 
átvételének kritériumairól és eljárásairól szóló, 2002. december 19-i 2003/33/EK tanácsi 
határozat). Az említett önkormányzat uniós támogatásban részesült a hulladékfeldolgozás 
fejlesztésére, amit nem valósított meg, a hulladéklerakó szennyezte a forrásokat és a petíció 
benyújtója szerint itt több rákos megbetegedést regisztráltak, mint Spanyolország többi 
részén. A fentiek okán kéri az említett hulladéklerakó bezárását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

„A Bizottság előtt ismertek a petícióban felvázolt kérdések (amelyek a WQ E-2588/08. sz. 
írásbeli választ igénylő kérdés tárgyát is képezik), amelyek alapján a Kanári-szigeteken 
található San Bartolomé de Tirajana-i Juan Grande hulladéklerakó esetében felmerül a 
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közösségi jog megsértésének lehetősége a hulladéklerakóban összegyűjtött gáz kezelése terén 
felfedett szabálytalanságokból adódóan, így a létesítmény ellentétes lehet a 
hulladéklerakókról szóló irányelvvel. 
A Bizottság által indított vizsgálatot követően nyilvánvalóvá vált, hogy a hulladéklerakó 
(amelyre vonatkozóan 2005 májusában fejlesztési tervet fogadtak el) a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikkének (4) bekezdése értelmében meglévő létesítménynek 
minősül.

Az IPPC-irányelv 5. cikke kimondja: „A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok a 6. és 8. cikk szerint kiadott 
engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellenőrzése, és, ha szükséges, frissítése 
révén gondoskodjanak arról, hogy a meglévő létesítmények a 3., 7., 9., 10. és 13. cikk, a 14. 
cikk a) és b) pontjának és a 15. cikk (2) bekezdése követelményeinek megfelelően 
működjenek, legkésőbb 2007. október 30-án, a Közösség egyéb, különös jogszabályainak 
sérelme nélkül”. 
Tekintettel arra, hogy a létesítmény működtetési feltételei IPPC-engedélyhez kötöttek (amely 
a legjobb elérhető technikák alapján többek között kibocsátási határértékeket, paramétereket 
vagy azzal egyenértékű műszaki intézkedéseket határoz meg), továbbá figyelembe véve, hogy 
Spanyolország elismerte, hogy ezt az engedélyt még mindig nem adták ki, a Bizottság úgy 
határozott, hogy a petícióban felvetett kérdésekkel a Spanyolország ellen korábban indított, 
horizontális jogsértési eljárás keretében foglalkozik. Ez utóbbi eljárás a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerinti kötelezettségeknek való megfelelést vizsgálja. 
Következtetések

A (San Bartolomé de Tirajana területén található) Juan Grande hulladéklerakó helyzetét tehát 
most az átfogóbb, horizontális jogsértési eljárás keretében vizsgálják.

E horizontális eljárás keretében 2008. december 1-jén a Bizottság indokolással ellátott 
véleményt küldött Spanyolországnak. A Bizottság jelenleg értékeli az indokolással ellátott 
véleményre adott spanyol választ.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó vizsgálat eredményéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. június 24.

Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy a San Bartolomé de Tirajana területén 
található Juan Grande hulladéklerakó (amely az IPPC-irányelv 2. cikke (4) bekezdésének2

értelmében „meglévő létesítmény”) vizsgálata egy tágabb horizontális jogsértési eljárás 
keretében folyik, amelyet az IPPC-irányelv 5. cikkében foglalt kötelezettségek teljesítésének 
tárgyában indítottak Spanyolország ellen.

A spanyol hatóságok indokolással ellátott véleményre küldött válaszainak értékelése 
megerősítette, hogy Spanyolországban még mindig nagyszámú meglévő létesítmény működik 
érvényes IPPC-engedély nélkül.
                                               
1 HL L 24., 2008.1.29.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat), HL L 24., 2008.1.29.
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Mivel a jelenlegi helyzet sérti az IPPC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított 
kötelezettséget, 2009. október 29-én a Bizottság megállapodott abban, hogy Spanyolország 
ügyét az Európai Bíróság elé utalja az említett irányelv értelmében fennálló kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása miatt. Az ügyet jelenleg az Európai Bíróság vizsgálja.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. november 16.

Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy a San Bartolomé de Tirajana területén 
található Juan Grande hulladéklerakó (amely az IPPC-irányelv1 2. cikke (4) bekezdésének 
értelmében „meglévő létesítmény”) helyzetének ügye egy tágabb horizontális jogsértési 
eljárás keretében folyik, amelyet ezen irányelv 5. cikkében foglalt kötelezettségek 
teljesítésének tárgyában indítottak Spanyolország ellen.

2010. november 18-án az Európai Bíróság megállapította2, hogy Spanyolország megszegte az 
IPCC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdését. Spanyolország elmulasztotta megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok a vonatkozó irányelv 
6. és 8. cikke szerint kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellenőrzése, 
és, ha szükséges, frissítése révén gondoskodjanak arról, hogy a meglévő létesítmények a 3., 
7., 9., 10. és 13. cikk, a 14. cikk a) és b) pontjának és a 15. cikk (2) bekezdése 
követelményeinek megfelelően működjenek, legkésőbb 2007. október 30-án.

A Spanyolország által küldött tájékoztatás értékelése azt mutatta ki, hogy jelentős számú 
meglévő létesítmény még mindig az irányelv 5. cikke (1) bekezdését megszegve üzemel. 
Ezen helyzetre tekintettel 2011. április 7-én a Bizottság indoklással ellátott véleményt küldött 
Spanyolországnak, amiben a 2010. november 18-i bírósági ítélet teljes végrehajtását kéri.
Spanyolország válaszáról jelenleg készül Bizottság belső értékelő jelentése.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2012. augusztus 30.

Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy a San Bartolomé de Tirajana területén 
található Juan Grande hulladéklerakó (amely az IPPC-irányelv3 2. cikke (4) bekezdésének 
értelmében „meglévő létesítmény”) helyzetének ügye egy tágabb horizontális jogsértési 
eljárás keretében folyt, amelyet ezen irányelv 5. cikkében foglalt kötelezettségek 
teljesítésének tárgyában indítottak Spanyolország ellen.

2010. november 18-án az Európai Bíróság megállapította4, hogy Spanyolország megszegte az 
IPCC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdését. Spanyolország elmulasztotta megtenni a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok a vonatkozó irányelv 
6. és 8. cikke szerint kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellenőrzése, 
és, ha szükséges, frissítése révén gondoskodjanak arról, hogy a meglévő létesítmények a 3., 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat), HL L 24., 2008.1.29.
2 A Bíróság (hatodik tanács) 2010. november 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
(C-48/10). HL C 13/15., 2011.1.15.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat), HL L 24., 2008.1.29.
4 A Bíróság (hatodik tanács) 2010. november 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
(C-48/10). HL C 13/15, 2011. 1. 15.
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7., 9., 10. és 13. cikk, a 14. cikk a) és b) pontjának és a 15. cikk (2) bekezdése 
követelményeinek megfelelően működjenek, legkésőbb 2007. október 30-án.

A Spanyolország által küldött tájékoztatás értékelése azt mutatta ki, hogy jelentős számú 
meglévő létesítmény még mindig az irányelv 5. cikke (1) bekezdését megszegve üzemel. 
Ezen helyzetre tekintettel 2011. április 7-én a Bizottság felszólító levelet küldött 
Spanyolországnak, amiben a 2010. november 18-i bírósági ítélet teljes végrehajtását kéri, 
azóta pedig szorosan figyelemmel kíséri a Spanyol Királyság által az ítélet végrehajtása 
érdekében tett intézkedéseket. 

Ezzel összefüggésben, illetve a szóban forgó Juan Grande hulladéklerakó vonatkozásában, a 
spanyol hatóságok a közelmúltban értesítették a Bizottságot, hogy a Kanári-szigetek 
környezetvédelmi hatóságai 2011. december 22-én a fenti irányelv alapján integrált 
környezetvédelmi engedélyt adtak ki, és azt a Kanári-szigetek hivatalos lapjában közzétették1.

Az engedély elérhető az alábbi honlapon is:   

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

Ennek megfelelően a Bizottság úgy véli, hogy a San Bartolomé de Tirajana területén található 
Juan Grande hulladéklerakó immár megfelel a hatályos uniós környezetvédelmi 
szabályozásnak. 

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


