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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0876/2012, внесена от Педро Барионуево Валеро, с испанско 
гражданство, относно неправилното управление на отпадъците и 
наднормения шум, произвеждан от подземните контейнери за изхвърляне на 
отпадъци, застрашаващи общественото здраве в Ла Унион, Мурсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че подземните контейнери за изхвърляне на 
отпадъци, разположени на един от градските площади в Ла Унион, Мурсия, са 
прекалено шумни. Освен това той твърди, че управлението на отпадъците в града е 
неправилно и застрашава общественото здраве. Преди това вносителят на петицията е 
внесъл оплакване до местните органи в Мурсия и в отговор е получил декларация за 
„EG-съответствие“ с „Директива 2000/14/ЕG“ [sic] на контейнерите за отпадъци, 
произведени от германско предприятие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Що се отнася до шумовите емисии, Директива 2002/49/ЕО относно оценката и 
управлението на шума в околната среда1 поставя задължението за съставяне и изготвяне 
на планове за действие за пътищата само ако те засягат агломерации с повече от 100 000 
жители или ако на пътищата има трафик от повече от 3 милиона превозни средства 

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г.
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годишно. Обектът в Ла Унион (Мурсия, Испания) не е част от такава агломерация или 
главен път и следователно е изключен от обхвата на приложение на Директива 
2002/49/ЕО.

Контейнерът на колела за отпадъци, използван в Ла Унион, попада в обхвата на 
Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за 
употреба извън сградите. Разпоредбите в член 13 от Директивата, отнасящи се конкретно 
до този вид съоръжения, са ограничени обаче до нивото на шум.

Прилагането на всеки един национален закон, свързан с шума в околната среда, 
включително националните разпоредби за приложение на Директива 2000/14/ЕО, е 
отговорност на съответната държава членка. В Испания с това се занимава 
Министерството на промишлеността, туризма и енергетиката. Вносителят на петицията 
може също така да намери полезна информация относно въздействието на шума в 
околната среда на адрес: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Заключения

Въз основа на наличната на този етап информация Комисията не може да установи 
никакви нарушения на законодателството на ЕС.


