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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1634/2008 dėl sąvartyno San Bartolome de Tirachanoje (Kanarų 
salos, Ispanija), esą pažeidžiančio Europos Sąjungos teisės aktus dėl kietųjų 
atliekų, kurią pateikė Ispanijos pilietis Domingo Trujillo Guedes

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad sąvartynas San Bartolome de Tirachanoje (Kanarų salos) 
pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktus dėl kietųjų atliekų (1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyvą (EB) 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų ir 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
sprendimą 2003/33/EB, kuriuo nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka).
Teigiama, kad šiai savivaldos institucijai buvo skirtos ES lėšos atliekų perdirbimui gerinti, 
tačiau tai nebuvo atlikta, ir kad sąvartynas užteršė vandens šaltinius. Pasak peticijos pateikėjo, 
šioje vietovėje nustatyta daugiau vėžio atvejų, palyginti su kitomis Ispanijos vietovėmis.
Todėl jis ragina, kad sąvartynas būtų uždarytas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Komisijai žinomos peticijos pateikėjo nurodytos problemos, kurios taip pat iškeltos klausime 
raštu Nr. E-2588/08. Jame nurodomas galimas Bendrijos teisės pažeidimas, įvykdytas Chuan 
Grandės sąvartyne, esančiame San Bartolome de Tirachanoje (Gran Kanarijos sala), nes 
nustatyti sąvartyne surinktų dujų tvarkymo pažeidimai, tikėtina, prieštaraujantys Sąvartynų 
direktyvai.
Komisijai atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad sąvartynas (kurio sutvarkymo planas patvirtintas
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2005 m. gegužės mėn.) yra esamas įrenginys, kaip apibrėžta 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(kodifikuota redakcija)1 2 straipsnio 4 dalyje.
Pagal TIPK direktyvos 5 straipsnį „Valstybės narės, nepažeisdamos konkrečių Bendrijos 
teisės aktų, imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos institucijos, 
vadovaudamosi 6 ir 8 straipsnių reikalavimais arba atitinkamai peržiūrėdamos ir, prireikus, 
atnaujindamos sąlygas, pasirūpintų leidimais, kad ne vėliau kaip 2007 m. spalio 30 d. esami 
įrenginiai dirbtų pagal 3, 7, 9, 10 ir 13 straipsnių, 14 straipsnio a ir b punktų bei 15 straipsnio 
2 dalies reikalavimus.“
Turint omenyje tai, kad šio įrenginio veikimo sąlygos turėtų būti nustatytos TIPK numatytame 
leidime (nurodant, inter alia, išmetamųjų teršalų ribines vertes, parametrus ir lygiavertes 
technines priemones, remiantis geriausiais prieinamais metodais), taip pat atsižvelgiant į tai, 
kad Ispanija pripažino, jog tokio leidimo dar nėra, Komisija nusprendė šioje peticijoje iškeltus 
klausimus nagrinėti naudojant horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kuri anksčiau 
Ispanijai buvo pritaikyta tiriant 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 5 straipsnyje nustatytų 
įsipareigojimų laikymąsi.
Išvados

Todėl Chuan Grandės sąvartyno (esančio San Bartolome de Tirachanoje) padėtis šiuo metu 
nagrinėjama taikant išsamesnę horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Pagal horizontaliąją procedūrą Komisija 2008 m. gruodžio 1 d. Ispanijai pateikė pagrįstą 
nuomonę. Komisija šiuo metu vertina Ispanijos atsakymų į pagrįstą nuomonę turinį.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie tyrimo rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Ankstesniame atsakyme Komisija paaiškino, kad padėtis Chuan Grandės sąvartyne San 
Bartolome de Tirachanoje („esamame įrenginyje“ pagal TIPK direktyvos 2 straipsnio 4 dalį2) 
tiriama taikant išsamesnę horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, pradėtą prieš 
Ispaniją dėl TIPK direktyvos 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų laikymosi.
Įvertinus Ispanijos valdžios institucijų pateiktus atsakymus į pagrįstą nuomonę patvirtinta, kad 
nemažai esamų įrenginių Ispanijoje tebeveikia be galiojančių TIPK leidimų.
Kadangi esant tokiai padėčiai nesilaikoma TIPK direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
įsipareigojimo, Komisija sutiko paduoti Ispaniją į Europos Teisingumo Teismą už tai, kad ji 
nesilaiko pagal šią direktyvą nustatyto įsipareigojimo. Bylą dabar nagrinėja Europos 
Teisingumo Teismas.“
5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Komisija jau anksčiau pareiškė, kad padėtis Chuan Grandės sąvartyne San Bartolome de 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29.
2 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota redakcija), OL L 24, 2008 1 29.
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Tirachanoje (esamame įrenginyje pagal TIPK direktyvos 2 straipsnio 4 dalį1) tiriama taikant 
išsamesnę horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, pradėtą prieš Ispaniją dėl TIPK 
direktyvos 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų laikymosi.

2010 m. lapkričio 18 d. Europos Teisingumo Teismas pareiškė2, kad Ispanija pažeidė TIPK 
direktyvos 5 straipsnio 1 dalį. Ispanija nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 6 ir 8 straipsnių reikalavimais arba atitinkamai 
peržiūrėdamos ir prireikus atnaujindamos sąlygas, pasirūpintų leidimais, kad ne vėliau kaip 
2007 m. spalio 30 d. esami įrenginiai dirbtų pagal direktyvos 3, 7, 9, 10 ir 13 straipsnių, 14 
straipsnio a ir b punktų bei 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Įvertinus Ispanijos pateiktą informaciją matyti, kad daug esamų įrenginių vis dar veikia be 
leidimo, kurį reikalaujama turėti pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalį. Tokiomis aplinkybėmis 
Komisija 2011 m. balandžio 7 d. nusiuntė Ispanijai oficialų pranešimą, kuriame prašoma 
visiškai įgyvendinti 2010 m. lapkričio 18 d. Teismo sprendimą.
Šiuo metu Komisija atlieka Ispanijos atsakymo vidaus vertinimą.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Komisija jau anksčiau pareiškė, kad padėtis Chuan Grandės sąvartyne San Bartolome de 
Tirachanoje („esamame įrenginyje“ pagal TIPK direktyvos 2 straipsnio 4 dalį3) tirta taikant 
išsamesnę horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, pradėtą prieš Ispaniją dėl TIPK 
direktyvos 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų laikymosi.

2010 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pareiškė4, kad Ispanija 
pažeidė TIPK direktyvos 5 straipsnio 1 dalį. Ispanija nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti, 
kad kompetentingos institucijos, vadovaudamosi minėtos direktyvos 6 ir 8 straipsnių 
reikalavimais arba atitinkamai persvarstydamos ir prireikus atnaujindamos sąlygas, 
pasirūpintų leidimais, kad ne vėliau kaip 2007 m. spalio 30 d. esami įrenginiai dirbtų pagal 
direktyvos 3, 7, 9, 10 ir 13 straipsnių, 14 straipsnio a ir b punktų bei 15 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus.

Įvertinus Ispanijos pateiktą informaciją pasirodė, kad daug esamų įrenginių vis dar veikia be 
leidimo, kurį reikalaujama turėti pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalį. Tokiomis aplinkybėmis 
2011 m. balandžio 7 d. Komisija išsiuntė Ispanijai oficialų pranešimą, reikalaujantį visiškai 
įgyvendinti 2010 m. lapkričio 18 d. teismo sprendimą, ir nuo to laiko atidžiai stebi Ispanijos 
Karalystės taikomas priemones, kad užtikrintų, jog būtų visiškai laikomasi teismo sprendimo. 

                                               
1 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota redakcija), OL L 24, 2008 1 29.

2 2010 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas – Europos Komisija prie Ispanijos Karalystę
(C-48/10), OL C 13/15, 2011 01 15.
3 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota redakcija), OL L 24, 2008 1 29.
4 2010 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas – Europos Komisija prieš Ispanijos 
Karalystę
C-48/10. OL C 13/15, 2011 1 15.
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Atsižvelgdamos į klausimus dėl šio konkretaus Chuan Grandės sąvartyno, Ispanijos valdžios 
institucijos neseniai Komisijai pranešė, kad 2011 m. gruodžio 22 d. Kanarų salų 
aplinkosaugos institucijos pristatė minėtąją direktyvą atitinkantį integruotą aplinkos leidimą, 
kuris buvo paskelbtas Oficialiajame Kanarų salų leidinyje1.

Patį leidimą galima surasti šioje interneto svetainėje:   

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

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad Chuan Grandės sąvartynas, esantis San 
Bartolome de Tirachanoje, dabar atitinka taikomą ES aplinkos apsaugos teisę. 

                                               
1 Rezoliucija nr. 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 2011 m. gruodžio 22 d. BOC Nr. 60, 2012.3.26, 
psl. 5445.


