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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0876/2012, του Pedro Barrionuevo Valero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κακοδιαχείριση των αποβλήτων και την έντονη ηχορρύπανση 
που προέρχεται από υπόγειους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι θέτουν σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία στην La Unión της Μούρθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια 
από τις πλατείες της πόλης La Unión (Μούρθια), προκαλούν υπερβολικό θόρυβο. Επιπλέον, ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για την ανεπαρκή διαχείριση των αποβλήτων στην πόλη που θέτει 
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο αναφέρων έχει στο παρελθόν υποβάλει καταγγελία στις 
τοπικές αρχές της Μούρθια και, ως απάντηση, έλαβε δήλωση «EG συμμόρφωσης», βάσει της 
«οδηγίας 2000 / 14 / EG σχετικά με τους εξωτερικούς χώρους στην ΕΕ» [sic], για τους 
κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι κατασκευάζονται από γερμανική εταιρεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου, η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου1 απαιτεί τη χαρτογράφηση του θορύβου και την 
προετοιμασία των σχεδίων δράσης των οδών μόνο εάν επηρεάζουν οικιστικές περιοχές άνω των 
100.000 κατοίκων ή, εάν έχουν μια κίνηση με περισσότερες από 3 διακινήσεις το χρόνο. Η 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002.
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περιοχή της La Union (Μούρθια, Ισπανία) δεν είναι μέρος αυτών των οικισμών ή των 
σημαντικότερων οδών και ως εκ τούτου αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ.

Τα κινητά δοχεία αποβλήτων σε χρήση στην περιοχή θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 
2000/14/ΕΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι διατάξεις που αφορούν ειδικά σε αυτό το είδος του εξοπλισμού, στο 
άρθρο 13 της οδηγίας, είναι, ωστόσο, περιορισμένες, όσον αφορά τη σήμανση θορύβου.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε εθνικής σχετικής με τον περιβαλλοντικό θόρυβο νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 2000/14/ΕΚ, είναι 
ευθύνη του οικείου κράτους μέλους. Στην Ισπανία αρμόδιο είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Τουρισμού και Ενέργειας. Ο αναφέρων μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στο: http://www.eea.europa.eu/publications/good-
practice-guide-on-noise

Συμπεράσματα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.


