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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0876/2012 af Pedro Barrionuevo Valero, spansk statsborger, om 
dårlig håndtering af og overdreven støj fra undergrundsaffaldscontainere, som er 
til fare for den offentlige sundhed i La Unión (Murcia)

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at undergrundsaffaldscontainere, der er placeret under et af torvene i 
byen La Unión (Murcia), afgiver overdreven støj. Derudover klager andrageren over, at 
affaldshåndteringen i byen er ineffektiv og til fare for den offentlige sundhed. Andrageren har 
tidligere klaget til de lokale myndigheder i Murcia og som svar modtaget en erklæring om 
"EF-overensstemmelse" med "EU's udendørsdirektiv 2000/14/EG" (sic), for 
affaldscontainerne, der er fremstillet af en tysk virksomhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj1 opstiller kun krav om 
støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner for lufthavne, såfremt byområder på over 
100 000 indbyggere er berørt heraf eller såfremt vejnettet bærer trafik på over 3 mio. køretøjer 
årligt. La Union i den spanske region Murcia er ikke beliggende i et sådant byområde eller 
netværk af veje, og falder derfor ikke ind under anvendelsesområdet for 2002/49/EF.

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002.
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Den mobile affaldscontainer, der er i brug på stedet, vil i stedet være omfattet af direktiv 
2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i 
miljøet fra maskiner til udendørs brug. De bestemmelser, der specifikt relaterer til denne type 
udstyr, nemlig artikel 13 i direktivet, er imidlertid begrænset til støjmærkning.

Ansvaret for håndhævelsen af nationale love om støjmiljø, herunder de nationale 
gennemførelsesbestemmelser for direktiv 2000/14/EC, henhører under de berørte medlemsstater. 
I Spanien forvaltes dette område af ministeriet for industri, turisme og energi. Andrageren vil 
også kunne finde nyttige oplysninger om virkningerne af ekstern støj på følgende websted: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere, at der er sket en 
overtrædelse af EU-lovgivningen.


