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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1634/2008, którą złożył Domingo Trujillo Guedes (Hiszpania), w 
sprawie składowiska w San Bartolomé de Tirajana (Wyspy Kanaryjskie, 
Hiszpania), które rzekomo narusza europejskie prawodawstwo dotyczące 
odpadów stałych.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że składowisko w San Bartolomé de Tirajana (Wyspy 
Kanaryjskie) jest niezgodne z europejskim prawodawstwem dotyczącym odpadów stałych 
(dyrektywa Rady (WE) 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów oraz decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i 
procedury przyjęcia odpadów na składowiska). Organ gminny otrzymał rzekomo fundusze 
europejskie na poprawę recyklingu odpadów, do czego jednak podobno nie doszło. Informuje 
się, że składowisko zanieczyściło cieki wodne, a według składającego petycję na tym terenie 
odnotowuje się więcej przypadków nowotworów niż na innych obszarach Hiszpanii. Dlatego 
wzywa on do zamknięcia składowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisji Europejskiej znane są problemy poruszone przez składającego petycję, będące 
równocześnie przedmiotem pytania pisemnego WQ E-2588/08 i dotyczące ewentualnego 
naruszenia prawa Wspólnoty na wysypisku Juan Grande (w San Bartolomé de Tirajana) na 
wyspie Gran Canaria w wyniku nieprawidłowości wykrytych w zarządzaniu gazem 
gromadzonym na wysypisku, które mogą pozostawać w sprzeczności z dyrektywą 
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o składowaniu odpadów. 
Po dochodzeniu wszczętym przez Komisję Europejską okazało się, że składowisko (dla 
którego zatwierdzono plan zagospodarowania w maju 2005 r.) jest istniejącą instalacją 
w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(wersja skodyfikowana)1.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy IPPC „państwa członkowskie podejmują niezbędne środki dla 
zagwarantowania, że właściwe organy dopilnują, przez pozwolenia, zgodnie z art. 6 i 8 lub, 
w stosownych przypadkach, przez ponowne rozważenie oraz, jeśli to konieczne, przez 
uaktualnienie warunków, aby istniejące instalacje były eksploatowane zgodnie z wymogami 
art. 3, 7, 9, 10 i 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2, nie później niż 30 października 2007 r., 
bez uszczerbku dla szczególnego ustawodawstwa wspólnotowego”. 

Zważywszy, że warunki działania tej instalacji powinny podlegać pozwoleniu IPPC 
(określającemu, między innymi, graniczne wielkości emisji, parametry lub równoważne 
środki techniczne oparte na najlepszych dostępnych technikach) i biorąc pod uwagę, że 
Hiszpania przyznała, iż zezwolenia takiego nadal brakuje, Komisja Europejska postanowiła 
rozpatrzyć sprawy poruszone w petycji w ramach wcześniejszego „horyzontalnego” 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego 
przeciwko Hiszpanii w związku z niewypełnianiem obowiązków zawartych w art. 5 
dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 
Wnioski

Sytuacja wysypiska Juan Grande (w San Bartolomé de Tirajana) jest zatem obecnie 
analizowana w ramach szerszego, „horyzontalnego” postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.
W ramach tego postępowania „horyzontalnego” dnia 1 grudnia 2008 r. Komisja Europejska 
skierowała do Hiszpanii uzasadnioną opinię. Obecnie Komisja Europejska ocenia treść 
udzielonych przez Hiszpanię odpowiedzi na uzasadnioną opinię.

Komisja Europejska poinformuje Komisję Petycji o wyniku tego dochodzenia.

4. (REV) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja wyjaśniła, że sytuacja wysypiska Juan Grande w 
San Bartolomé de Tirajana („istniejąca instalacja” w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy 
IPPC2) była analizowana w ramach szerzej zakrojonego „horyzontalnego” postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przeciwko 
Hiszpanii w związku z niespełnieniem obowiązków określonych w art. 5 dyrektywy IPPC.
W ocenie udzielonych przez Hiszpanię odpowiedzi na uzasadnioną opinię potwierdzono, że w 
Hiszpanii nadal istnieje wiele instalacji działających bez ważnego pozwolenia IPPC.
Ponieważ taki stan rzeczy stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 dyrektywy IPPC, w dniu 
29 października 2009 r. Komisja zadecydowała o zaskarżeniu Hiszpanii przed Europejskim 
                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
2 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana), Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
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Trybunałem Sprawiedliwości za niedopełnienie zobowiązań wynikających z rzeczonej 
dyrektywy. Sprawa znajduje się obecnie w Trybunale Sprawiedliwości.

5. (REV II) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Jak już wcześniej wskazała Komisja, sytuacja wysypiska Juan Grande w San Bartolomé de 
Tirajana („istniejąca instalacja” w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy IPPC1) jest analizowana 
w ramach szerzej zakrojonego „horyzontalnego” postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przeciwko Hiszpanii w związku z 
niespełnieniem obowiązków określonych w art. 5 tej dyrektywy.

Dnia 18 listopada 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł2, że Hiszpania naruszyła art. 5 ust. 
1 dyrektywy IPPC. Hiszpania nie podjęła niezbędnych środków dla zagwarantowania, że 
właściwe organy dopilnują, przez pozwolenia, zgodnie z art. 6 i 8 wspomnianej dyrektywy, 
lub, w stosownych przypadkach, przez ponowne rozważenie oraz, jeśli to konieczne, przez 
uaktualnienie warunków, aby istniejące instalacje były eksploatowane zgodnie z wymogami 
art. 3, 7, 9, 10 i 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 dyrektywy, nie później niż 30 października 
2007 r.

Przy ocenie informacji przedstawionych przez Hiszpanię wykazano, że nadal wiele z 
istniejących instalacji działa bez pozwolenia wymaganego na mocy art. 5 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy. W tych okolicznościach dnia 7 kwietnia 2011 r. Komisja wystosowała do 
Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia, wymagając pełnego wykonania wyroku 
Trybunału z dnia 18 listopada 2010 r.
Komisja analizuje obecnie odpowiedź Hiszpanii.

6. (REV III) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Jak już wcześniej wskazała Komisja, sytuacja wysypiska Juan Grande w San Bartolomé de 
Tirajana („istniejąca instalacja” w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy IPPC3) była 
rozpatrywana w ramach szerszego, horyzontalnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Hiszpanii w związku z 
niespełnieniem obowiązków określonych w art. 5 tej dyrektywy.

Dnia 18 listopada 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł4, że Hiszpania 
naruszyła art. 5 ust. 1 dyrektywy IPPC. Hiszpania nie podjęła niezbędnych działań w celu 
zagwarantowania, że właściwe organy dopilnują, stosując pozwolenia (zgodnie z art. 6 i 8 
wspomnianej dyrektywy) lub – w stosownych przypadkach – dokonując ponownego 
rozważenia warunków oraz – jeśli to konieczne – uaktualniając je, aby istniejące instalacje 
były eksploatowane zgodnie z wymogami art. 3, 7, 9, 10 i 13, art. 14 lit. a) i b) oraz art. 15 
                                               
1 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana), Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
2 Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu 
Hiszpanii (C-48/10). Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 15.
3 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana), Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
4 Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu 
Hiszpanii (C-48/10). Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 15.
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ust. 2 dyrektywy, nie później niż 30 października 2007 r.

Przy ocenie informacji przedstawionych przez Hiszpanię wykazano, że nadal wiele z 
istniejących instalacji działa bez pozwolenia wymaganego na mocy art. 5 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy. W tych okolicznościach dnia 7 kwietnia 2011 r. Komisja wystosowała do 
Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się pełnego wykonania wyroku 
Trybunału z dnia 18 listopada 2010 r. Od tego czasu Komisja bacznie przyglądała się 
działaniom podejmowanym przez Królestwo Hiszpanii w celu zapewnienia pełnej zgodności 
z wyrokiem. 

W związku z powyższym, odnosząc się do konkretnego wysypiska Juan Grande, władze 
hiszpańskie poinformowały ostatnio Komisję, że w dniu 22 grudnia 2011 r. organy 
odpowiedzialne za ochronę środowiska na Wyspach Kanaryjskich wydały zgodnie z 
powyższą dyrektywą zintegrowane pozwolenie środowiskowe i opublikowały je w Dzienniku 
Urzędowym Wysp Kanaryjskich1.

Pozwolenie to można znaleźć pod następującym adresem internetowym: 

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

W tych okolicznościach Komisja uznaje, że wysypisko Juan Grande w San Bartolomé de 
Tirajana jest obecnie zgodne z obowiązującym prawem ochrony środowiska UE. 

                                               
1 Resolución nº 896, Viceconsejería de Medio Ambiente, 22 grudnia 2011 r. BOC nº 60 z 26.3.2012 s. 5445.


