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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1634/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Domingo 
Trujillo Guedes, par atkritumu poligonu Sanbartolomē de Tirajanā 
(Kanāriju salas, Spānija), kas neatbilst Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz 
cietajiem atkritumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Sanbartolomē de Tirajanā (Kanāriju salas) ierīkotais 
atkritumu poligons neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem par cietajiem atkritumiem 
(Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un Padomes 
2002. gada 19. decembra Lēmums 2003/33/EK, ar ko nosaka kritērijus un procedūras 
atkritumu pieņemšanai poligonos). Šī pašvaldība esot saņēmusi Eiropas fondu līdzekļus 
atkritumu pārstrādes uzlabošanai, kas neesot izdarīts, un atkritumu poligonā esot piesārņotas 
ūdensteces, turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šajā pašvaldībā ir reģistrēts lielāks 
saslimstību ar vēzi skaits nekā citās Spānijas daļās. Tādēļ viņš aicina slēgt atkritumu poligonu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Komisija apzinās lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas, par ko ticis iesniegts arī 
Rakstisks jautājums E-2588/08, minot iespējamu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu 
Huangrandes atkritumu poligonā (Sanbartolome de Tirajana) Grankanārijas salā saistībā ar 
atklātajām nelikumībām atkritumu poligonā savākto gāzu pārvaldībā, un tas varētu būt 
pretrunā Direktīvai par atkritumu poligoniem. 
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Pēc Komisijas uzsāktās izmeklēšanas izrādījās, ka atkritumu poligons (kura darbības 
uzlabošanas plāns ticis apstiprināts 2005. gada maijā) ir esoša iekārta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu 
un kontroli (kodificēta versija)1 2. panta 4. punkta nozīmē.

Saskaņā ar PINK direktīvas 5. pantu „dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka to kompetentās iestādes, izmantojot atļaujas saskaņā ar 6. un 8. pantu vai attiecīgā 
gadījumā pārskatot un vajadzības gadījumā atjauninot nosacījumus, panāk, ka esošās iekārtas 
tiek ekspluatētas saskaņā ar 3., 7., 9., 10. un 13. pantā, 14. panta a) un b) apakšpunktā, kā arī 
15. panta 2. punktā noteiktajām prasībām ne vēlāk kā no 2007. gada 30. oktobra, neskarot 
īpašus Kopienas tiesību aktus”. 

Ņemot vērā, ka šīs iekārtas darbības nosacījumi būtu jāpakļauj PINK atļaujai (inter alia 
nosakot emisiju robežvērtības, parametrus vai atbilstošus tehniskos pasākumus, kas pamatojas 
un labākajām pieejamām metodēm), un, ņemot vērā Spānijas apstiprinājumu, ka šī atļauja 
joprojām nav saņemta, Komisija nolēma risināt šajā lūgumrakstā minētos jautājumus 
iepriekšējās horizontālās pārkāpuma procedūras ietvaros, kas uzsākta pret Spāniju attiecībā uz 
to saistību izpildi, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra 
Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli. 
Secinājumi

Tāpēc šobrīd situācija Huangrandes (Sanbartolome de Tirajana) atkritumu poligonā tiek 
izskatīta plašākā, horizontālā pārkāpuma procedūrā.

Saskaņā ar šo horizontālo procedūru Komisija 2008. gada 1. decembrī izsniedza Spānijai 
argumentētu atzinumu. Komisija pašlaik novērtē Spānijas saistībā ar argumentēto atzinumu 
sniegto atbilžu saturu.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs izmeklēšanas rezultātiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

Iepriekšējā paziņojumā Komisija paskaidroja, ka situācija Huangrandes atkritumu poligonā 
Sanbartolomē de Tirajanā („esoša iekārta” PINK direktīvas2 2. panta 4. punkta izpratnē) tiek 
izskatīta plašākas horizontālas pārkāpuma procedūras ietvaros, kas pret Spāniju uzsākta 
attiecībā uz atbilstību IPNK direktīvas 5. pantā noteiktajām saistībām.
Spānijas varas iestāžu uz argumentēto atzinumu sniegto atbilžu vērtējums apstiprināja, ka 
ievērojams skaits esošo iekārtu Spānijā joprojām darbojas bez derīgām PINK atļaujām.
Tā kā šādā situācijā ir pārkāptas PINK direktīvas 5. panta 1. punktā paredzētās saistības, 
2009. gada 29. oktobrī Komisija piekrita iesniegt Eiropas Savienības Tiesā prasību pret 
Spāniju par tās nespēju pildīt minētajā direktīvā noteiktās saistības. Šī lieta pašlaik atrodas 
Eiropas Savienības Tiesā.
5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Kā Komisija ir norādījusi iepriekš, situācija Huangrandes atkritumu poligonā Sanbartolomē 
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (kodificēta versija) (OV L 24, 29.1.2008.)
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de Tirajanā („esoša iekārta” PINK direktīvas1 2. panta 4. punkta nozīmē) tiek izskatīta 
saskaņā ar plašāku horizontālo pārkāpuma procedūru, kas pret Spāniju uzsākta attiecībā uz 
atbilstību PINK direktīvas 5. pantā noteiktajām saistībām.

Eiropas Kopienu Tiesa 2010. gada 18. novembrī paziņoja2, ka Spānija ir pārkāpusi PINK 
direktīvas 5. panta 1. punktu. Spānija nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
kompetentās iestādes, izmantojot atļaujas saskaņā ar minētās direktīvas 6. un 8. pantu vai 
attiecīgā gadījumā pārskatot un vajadzības gadījumā atjauninot nosacījumus, panāk, ka esošās 
iekārtas tiek ekspluatētas saskaņā ar 3., 7., 9., 10. un 13. pantā, 14. panta a) un 
b) apakšpunktā, kā arī 15. panta 2. punktā noteiktajām prasībām ne vēlāk kā 2007. gada 
30. oktobrī.

Spānijas iesniegtās informācijas izvērtējums liecina, ka ievērojams skaits esošo iekārtu 
joprojām darbojas bez attiecīgās direktīvas 5. panta 1. punktā paredzētās atļaujas. Šādos 
apstākļos Komisija 2011. gada 7. aprīlī nosūtīja Spānijai oficiālu vēstuli, kurā aicināja pilnībā 
īstenot Tiesas 2010. gada 18. novembra nolēmumu.
Patlaban norit Spānijas atbildes iekšēja izvērtēšana Komisijā.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Kā Komisija ir norādījusi iepriekš, situācija Huangrandes atkritumu poligonā Sanbartolomē 
de Tirajanā („esoša iekārta” PINK direktīvas3 2. panta 4. punkta izpratnē) tiek izskatīta 
saskaņā ar plašāku horizontālo pārkāpuma procedūru, kas pret Spāniju uzsākta attiecībā uz 
atbilstību minētās direktīvas 5. pantā noteiktajām saistībām.

Eiropas Kopienu Tiesa 2010. gada 18. novembrī paziņoja4, ka Spānija ir pārkāpusi PINK 
direktīvas 5. panta 1. punktu. Spānija nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
kompetentās iestādes, izmantojot atļaujas saskaņā ar minētās direktīvas 6. un 8. pantu vai 
attiecīgā gadījumā pārskatot un vajadzības gadījumā atjauninot nosacījumus, panāk, ka esošās 
iekārtas tiek ekspluatētas saskaņā ar 3., 7., 9., 10. un 13. pantā, 14. panta a) un 
b) apakšpunktā, kā arī 15. panta 2. punktā noteiktajām prasībām ne vēlāk kā 2007. gada 
30. oktobrī.

Spānijas iesniegtās informācijas izvērtējums liecina, ka ievērojams skaits esošo iekārtu 
joprojām darbojas bez attiecīgās direktīvas 5. panta 1. punktā paredzētās atļaujas. Šādos 
apstākļos Komisija 2011. gada 7. aprīlī nosūtīja Spānijai oficiālu vēstuli, kurā aicināja pilnībā 
īstenot Tiesas 2010. gada 18. novembra nolēmumu, un kopš tā laika Komisija cieši uzrauga 
Spānijas Karalistes veiktos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību Tiesas nolēmumam. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (kodificēta versija) (OV L 24, 29.1.2008.)
2 Tiesas (sestās palātas) 2010. gada 18. novembra spriedums lietā C-48/10 Eiropas Komisija/ Spānijas Karaliste 
(OV C 13/15, 15.01.2011.)

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (kodificēta versija) (OV L 24, 29.1.2008.)
4 Tiesas (sestās palātas) 2010. gada 18. novembra spriedums lietā C-48/10 Eiropas Komisija/ Spānijas Karaliste 
(OV C 13/15, 15.01.2011.)
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Šajā sakarībā attiecībā uz šo konkrēto Huangrandes atkritumu poligonu Spānijas iestādes 
nesen paziņoja Komisijai, ka Kanāriju salu vides iestādes saskaņā ar minēto direktīvu 
2011. gada 22. decembrī ir izsniegušas integrētu vides atļauju, kas publicēta Kanāriju salu 
Oficiālajā Vēstnesī1.

Minēto atļauju var apskatīt šādā tīmekļa vietnē:   

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

Minētajos apstākļos Komisija uzskata, ka Huangrandes atkritumu poligons Sanbartolomē de 
Tirajanā tagad atbilst piemērojamiem ES vides tiesību aktiem. 

                                               
1 Resolución nº 896,  Viceconsejería de Medio Ambiente, 2011. gada 22. decembris. BOC Nr.º60, 26.3.2012., 
5445. lpp.


