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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1634/2008, adresată de Domingo Trujillo Guedes, de cetățenie spaniolă, 
privind un depozit de deșeuri din San Bartolomé de Tirajana (Insulele Canare, 
Spania) care, în opinia lui, încalcă legislația europeană privind deșeurile solide

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că un depozit de deșeuri din San Bartolomé de Tirajana (Insulele 
Canare) nu respectă legislația europeană privind deșeurile solide [Directiva (CE) nr. 
1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri și Decizia nr. 
33/2003/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de 
admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri). Autoritățile locale în cauză ar fi primit fonduri 
europene în scopul îmbunătățirii reciclării deșeurilor, lucru pe care nu l-a făcut, astfel încât
depozitul de deșeuri ar fi contaminat cursurile de apă și, după spusele petiționarului, s-ar fi 
înregistrat o incidență mai mare a cazurilor de cancer decât în restul Spaniei. Din acest motiv, 
petiționarul solicită închiderea respectivului depozit de deșeuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Comisia are cunoștință de aspectele menționate în petiție, care au constituit și subiectul 
întrebării cu solicitare de răspuns scris E-2588/08, care relevă o potențială încălcare a 
dreptului comunitar în cazul depozitului de deșeuri din Juan Grande (San Bartolomé de 
Tirajana), de pe insula Gran Canaria, pe baza iregularităților identificate în gestionarea 
gazelor colectate în depozitul respectiv, care ar încălca Directiva privind depozitele de 
deșeuri. 
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În urma anchetei lansate de Comisie, a reieșit că depozitul de deșeuri (pentru care s-a aprobat 
un plan de amenajare în mai 2005) este o instalație existentă în sensul articolului 2 alineatul 
(4) din Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (versiune codificată)1.

În temeiul articolului 5 din Directiva IPPC, „statele membre iau măsurile necesare pentru a 
garanta că autoritățile competente se asigură, prin intermediul autorizațiilor emise în 
conformitate cu articolele 6 și 8 sau, după caz, prin revizuirea și, dacă este necesar, prin 
actualizarea condițiilor, că instalațiile existente funcționează conform cerințelor de la 
articolele 3, 7, 9, 10 și 13, articolul 14 literele (a) și (b) și articolul 15 alineatul (2), până la 
data de 30 octombrie 2007, fără a aduce atingere legislației comunitare specifice”. 

Luând în considerare faptul că condițiile pentru funcționarea acestei instalații ar trebui să facă 
obiectul unei autorizații IPPC (stabilind, printre altele, valori-limită de emisie, parametri sau 
măsuri tehnice echivalente pe baza celor mai bune tehnici disponibile) și că Spania a 
recunoscut că autorizația în cauză nu a fost încă eliberată, Comisia a hotărât să abordeze 
chestiunile menționate în prezenta petiție în temeiul domeniului de aplicare al unei proceduri 
orizontale și anterioare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, care a fost inițiată împotriva 
Spaniei, referitoare la respectarea obligațiilor în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/1/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării. 
Concluzii

Situația depozitului de deșeuri din Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana) este, așadar, în 
curs de examinare, în cadrul unei proceduri orizontale lărgite de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor.
În cadrul acestei proceduri orizontale, Comisia a emis Spaniei, la 1 decembrie 2008, un aviz 
motivat. Comisia evaluează în prezent conținutul răspunsurilor Spaniei la avizul motivat.
Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatele acestei investigații.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 24 iunie 2010

În comunicarea sa anterioară, Comisia a explicat că situația depozitului de deșeuri din Juan 
Grande din San Bartolomé de Tirajana (o „instalație existentă” în sensul articolului 2 alineatul 
(4) din Directiva IPPC2) se afla sub examinare în cadrul unei proceduri orizontale mai ample 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inițiată împotriva Spaniei cu privire la respectarea 
obligațiilor prevăzute în articolul 5 din Directiva IPPC.

Evaluarea răspunsurilor furnizate de autoritățile spaniole la avizul motivat confirmă faptul că 
un număr semnificativ de instalații existente în Spania funcționează încă fără autorizații IPPC 
valabile.
Având în vedere că această situație încalcă obligația prevăzută în articolul 5 alineatul (1) din 
Directiva IPPC, la 29 octombrie 2009, Comisa a fost de acord să aducă Spania în fața Curții 
de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în directiva în 
cauză. Cauza se află acum pe rolul Curții Europene de Justiție.
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008.
2 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (versiune codificată), JO L 24, 29.1.2008
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5. (REV II) Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Așa cum a declarat anterior Comisia, situația depozitului de deșeuri aflat în Juan Grande din 
San Bartolomé de Tirajana (o instalație existentă în sensul articolului 2 alineatul (4) din 
Directiva IPPC1) este examinată în cadrul unei proceduri orizontale mai ample de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, inițiată împotriva Spaniei cu privire la respectarea obligațiilor 
prevăzute în articolul 5 din directiva în cauză.

La 18 noiembrie 2010, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat2 că Spania a încălcat 
articolul 5 alineatul (1) din Directiva IPPC. Spania nu a adoptat măsurile necesare pentru a 
garanta că autoritățile competente se asigură, prin intermediul autorizațiilor emise în 
conformitate cu articolele 6 și 8 sau, după caz, prin revizuirea și, dacă este necesar, prin 
actualizarea condițiilor, că instalațiile existente funcționează conform cerințelor de la 
articolele 3, 7, 9, 10 și 13, articolul 14 literele (a) și (b) și articolul 15 alineatul (2), până la 
data de 30 octombrie 2007, fără a aduce atingere legislației comunitare specifice.

Evaluarea informațiilor furnizate de Spania a arătat că un număr semnificativ de instalații 
existente funcționează încă fără permisul necesar în temeiul articolului 5 alineatul (1) din 
directivă. În aceste circumstanțe, la 7 aprilie 2011, Comisia a transmis Spaniei o scrisoare de 
punere în întârziere, solicitând aplicarea deplină a hotărârii Curții din 18 noiembrie 2010.
Răspunsul spaniol este încă evaluat intern de Comisie.

6. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 30 august 2012

Așa cum a declarat anterior Comisia, situația depozitului de deșeuri aflat în Juan Grande din 
San Bartolomé de Tirajana (o instalație existentă în sensul articolului 2 alineatul (4) din 
Directiva IPPC3) este examinată în cadrul unei proceduri orizontale mai ample de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, inițiată împotriva Spaniei cu privire la respectarea obligațiilor 
prevăzute în articolul 5 din directiva în cauză.

La 18 noiembrie 2010, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat4 că Spania a încălcat 
articolul 5 alineatul (1) din Directiva IPPC. Spania nu a adoptat măsurile necesare pentru a 
garanta că autoritățile competente se asigură, prin intermediul autorizațiilor emise în 
conformitate cu articolele 6 și 8 sau, după caz, prin revizuirea și, dacă este necesar, prin 
actualizarea condițiilor, că instalațiile existente funcționează conform cerințelor de la 
articolele 3, 7, 9, 10 și 13, articolul 14 literele (a) și (b) și articolul 15 alineatul (2), până la 
data de 30 octombrie 2007, fără a aduce atingere legislației comunitare specifice.

Evaluarea informațiilor furnizate de Spania a arătat că un număr semnificativ de instalații 

                                               
1 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (versiune codificată), JO L 24, 29.1.2008.
2 Hotărârea Curții (A șasea cameră) din 18 noiembrie 2010 - Comisia Europeană/Regatul Spaniei
(C-48/10). JO C 13/15, 15.1.2011.
3 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (versiune codificată), JO L 24, 29.1.2008.
4 Hotărârea Curții (A șasea cameră) din 18 noiembrie 2010 - Comisia Europeană/Regatul Spaniei
(C-48/10). JO C 13/15, 15.1.2011.
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existente funcționează încă fără permisul necesar în temeiul articolului 5 alineatul (1) din 
directivă. În aceste circumstanțe, la 7 aprilie 2011, Comisia a transmis Spaniei o scrisoare de 
punere în întârziere, solicitând aplicarea deplină a hotărârii Curții din 18 noiembrie 2010 și 
monitorizează îndeaproape măsurile adoptate de Regatul Spaniei pentru a garanta respectarea 
deplină a hotărârii. 

În acest context și luând în considerare depozitul specific de deșeuri din Juan Grande, 
autoritățile spaniole au comunicat recent Comisiei că, la 22 decembrie 2011, s-a emis de către 
autoritățile de mediu din Insulele Canare o autorizație integrată de mediu, care respectă 
directiva menționată mai sus și care a fost publicată în Jurnalul Oficial al Insulelor Canare1.

Autorizația poate fi consultată pe următorul site de internet:   

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

În aceste condiții, Comisia este de părere că depozitul de deșeuri din Juan Grande din San 
Bartolomé de Tirajana respectă în prezent dreptul UE aplicabil din domeniul mediului. 

                                               
1 Resolución nº 896,  Viceconsejería de Medio Ambiente,  22 December 2011. BOC nr. 60 din  26.3.2012 p. 
5445.


