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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1634/2008, ingediend door Domingo Trujillo Guedes (Spaanse 
nationaliteit), over een stortplaats in San Bartolomé de Tirajana (Canarische Eilanden, 
Spanje) die niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving voor vaste 
afvalstoffen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de situatie in de gemeente San Bartolomé de Tirajana (Canarische 
Eilanden), die is veroorzaakt door een stortplaats die niet voldoet aan de Europese regelgeving 
voor vaste afvalstoffen (Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het 
storten van afvalstoffen, alsook Beschikking 2003/33/EG van de Raad van 19 december 2002 tot 
vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen).
Voornoemde gemeente zou middelen uit de Europese begroting hebben ontvangen om de 
recycling van afvalstoffen te verbeteren, hetgeen niet zou zijn gebeurd. Ook zou het grondwater 
door de stortplaats zijn vervuild, en zouden in de omgeving volgens indiener meer gevallen van 
kanker voorkomen dan in de rest van Spanje. Derhalve verzoekt hij deze stortplaats te sluiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

De Commissie is op de hoogte van de zaken die in het verzoekschrift aan de orde worden gesteld 
en die ook het onderwerp zijn geweest van schriftelijke vraag E-2588/08, waarin sprake is van 
een mogelijke inbreuk op het Gemeenschapsrecht op de stortplaats van Juan Grande (in San 
Bartolomé de Tirajana) op het eiland Gran Canaria als gevolg van onregelmatigheden bij het 
beheer van gas dat op de stortplaats wordt verzameld, hetgeen mogelijk in strijd is met de 
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richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de stortplaats (waarvoor in mei 2005 een 
verbeteringsplan is goedgekeurd) een bestaande installatie is in de zin van artikel 2, lid 4, van 
Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie)1.

Krachtens artikel 5 van de IPPC-richtlijn geldt: "De lidstaten treffen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten er, door middel van vergunningen overeenkomstig 
de artikelen 6 en 8 of op passende wijze door toetsing en, zo nodig, aanpassing van de 
voorwaarden, op toezien dat de bestaande installaties uiterlijk op 30 oktober 2007 worden 
geëxploiteerd overeenkomstig de eisen van de artikelen 3, 7, 9, 10 en 13, artikel 14, onder a) en 
b), en artikel 15, lid 2, onverminderd andere bijzondere Gemeenschapsvoorschriften."

Overwegende dat de omstandigheden waaronder deze installatie wordt geëxploiteerd, moeten 
worden onderworpen aan een IPPC-vergunning (waarin onder meer emissiegrenswaarden, 
-parameters of gelijkwaardige technische maatregelen op basis van de beste beschikbare 
methoden worden vastgesteld) en rekening houdend met de erkenning door Spanje dat deze 
vergunning nog ontbrak, heeft de Commissie besloten de in dit verzoekschrift aan de orde 
gestelde kwesties te behandelen in het kader van een eerdere horizontale inbreukprocedure tegen 
Spanje ten aanzien van de naleving van de verplichtingen krachtens artikel 5 van Richtlijn 
2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging.

Conclusies

De situatie van de stortplaats van Juan Grande (in San Bartolomé de Tirajana) wordt nu 
onderzocht in het kader van een bredere, horizontale inbreukprocedure.

Op grond van die horizontale procedure heeft de Commissie op 1 december 2008 een met 
redenen omkleed advies aan Spanje uitgebracht. De Commissie beraadt zich momenteel over de 
inhoud van de Spaanse antwoorden op het met redenen omklede advies.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van de uitkomst van dit onderzoek op de 
hoogte stellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 12 juli 2010

In haar vorige mededeling heeft de Commissie uitgelegd dat de situatie op de stortplaats van 
Juan Grande in San Bartolomé de Tirajana (een "bestaande installatie" in de zin van artikel 2, 
lid 4, van de IPPC-richtlijn2) werd onderzocht in het kader van een bredere, horizontale 
inbreukprocedure die tegen Spanje is aangespannen wegens niet-naleving van de verplichtingen 
op grond van artikel 5 van de IPPC-Richtlijn.

De evaluatie van de antwoorden van de Spaanse autoriteiten op het met redenen omklede advies 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008.
2 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie), PB L 24 van 29.1.2008.
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hebben bevestigd dat een aanzienlijk aantal bestaande installaties in Spanje nog steeds actief is 
zonder geldige IPPC-vergunningen.

Aangezien deze situatie in strijd is met de verplichting op grond van artikel 5, lid 1 van de IPPC-
Richtlijn, heeft de Commissie er op 29 oktober 2009 mee ingestemd Spanje voor het Europees 
Hof van Justitie te dagen wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen op grond van die 
richtlijn. De zaak is thans aanhangig bij het Europees Hof van Justitie.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 16 november 2011

Zoals de Commissie eerder al heeft gezegd, wordt de situatie op de stortplaats van Juan Grande 
in San Bartolomé de Tirajana (een bestaande installatie in de zin van artikel 2, lid 4, van de 
IPPC-richtlijn1) onderzocht in het kader van een bredere, horizontale inbreukprocedure die tegen 
Spanje is aangespannen wegens niet-naleving van de verplichtingen op grond van artikel 5 van 
deze richtlijn.

Op 18 november 2010 heeft het Europees Hof van Justitie verklaard2 dat Spanje heeft gehandeld 
in strijd met artikel 5, lid 1, van de IPPC-Richtlijn. Spanje heeft verzuimd de nodige maatregelen 
te treffen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten er, door middel van vergunningen 
overeenkomstig artikelen 6 en 8 van de genoemde richtlijn of op passende wijze door toetsing 
en, zo nodig, aanpassing van de voorwaarden, op toezien dat de bestaande installaties uiterlijk op 
30 oktober 2007 worden geëxploiteerd overeenkomstig de eisen van de artikelen 3, 7, 9, 10 en 
13, artikel 14, onder a) en b), en artikel 15, lid 2, van de richtlijn.

Bij de evaluatie van de informatie die is verstrekt door de Spaanse autoriteiten is naar voren 
gekomen dat een aanzienlijk aantal bestaande installaties nog steeds actief is zonder de 
vergunningen die vereist zijn krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlijn. In het licht van deze 
omstandigheden heeft de Commissie Spanje op 7 april 2011 een schriftelijke aanmaning 
gestuurd waarin wordt verzocht om volledige tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof van 
18 november 2010.
Het Spaanse antwoord wordt momenteel intern geëvalueerd door de Commissie.

6. Antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 30 augustus 2012

Zoals eerder uitgelegd door de Commissie, is de situatie op de stortplaats van Juan Grande in 
San Bartolomé de Tirajana (een bestaande installatie in de zin van artikel 2, lid 4, van de IPPC-
richtlijn3) onderzocht in het kader van een bredere, horizontale inbreukprocedure die tegen 
Spanje is aangespannen wegens niet-naleving van de verplichtingen op grond van artikel 5 van 
deze richtlijn.

                                               
1 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) PB L 24 van 29.1.2008.
2 Uitspraak van het Hof (kamer zes) van 18 november 2010 - Europese Commissie versus het Koninkrijk Spanje
(C-48/10). PB L 13/15 van 15.01.2011.
3 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) PB L 24 van 29.1.2008.
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Op 18 november 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaard1 dat Spanje 
heeft gehandeld in strijd met artikel 5, lid 1 van de IPPC-Richtlijn.  Spanje heeft verzuimd de 
nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten er, door middel 
van vergunningen overeenkomstig artikelen 6 en 8 van de genoemde richtlijn of op passende 
wijze door toetsing en, zo nodig, aanpassing van de voorwaarden, op toezien dat de bestaande 
installaties uiterlijk op 30 oktober 2007 worden geëxploiteerd overeenkomstig de eisen van de 
artikelen 3, 7, 9, 10 en 13, artikel 14, onder a) en b), en artikel 15, lid 2 van de richtlijn.

In de beoordeling van de informatie die is verstrekt door de Spaanse autoriteiten is naar voren 
gekomen dat een aanzienlijk aantal bestaande installaties nog steeds actief is zonder de 
vergunningen als vereist krachtens artikel 5, lid 1 van de richtlijn. Gezien deze omstandigheden 
heeft de Commissie Spanje op 7 april 2011 een schriftelijke aanmaning gestuurd waarin wordt 
verzocht om volledige tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof van 18 november 2010 en 
heeft zij sindsdien nauwlettend gevolgd welke maatregelen het Koninkrijk Spanje heeft genomen 
om ervoor te zorgen dat de uitspraak volledig ten uitvoer gelegd wordt. 

In deze context en met betrekking tot deze specifieke stortplaats van Juan Grande hebben de 
Spaanse autoriteiten de Commissie onlangs medegedeeld dat de milieuautoriteiten van de 
Canarische Eilanden op 22 december 2011 een geïntegreerde milieuvergunning hebben 
afgegeven, in overeenstemming met bovenstaande richtlijn, die is gepubliceerd in het 
publicatieblad van de Canarische Eilanden2.

De vergunning kan worden geraadpleegd op de volgende link:   

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

Gezien deze omstandigheden is de Commissie van mening dat de stortplaats van Juan Grande in 
San Bartolomé de Tirajana nu voldoet aan de toepasselijke milieuwetgeving van de EU. 

                                               
1 Uitspraak van het Hof (kamer zes) van 18 november 2010 - Europese Commissie versus het Koninkrijk Spanje
(C-48/10). PB L 13/15 van 15.01.2011.
2 Besluit nr. 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 22 december 2011. BOC nº 60 van 26.3.2012, blz. 5445.


