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Tárgy: Pedro Barrionuevo Valero spanyol állampolgár által benyújtott 0876/2012. 
számú petíció a Murcia tartománybeli La Unión városának közegészségét 
veszélyeztető helytelen hulladékgazdálkodásról és a földalatti 
hulladékártalmatlanító konténerek által kibocsájtott túlzott zajról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy a Murcia tartománybeli La Unión városának egyik 
terén elhelyezett földalatti hulladékártalmatlanító konténerek túlzott zajt bocsájtanak ki. A 
petíció benyújtója továbbá kifogásolja, hogy a városi hulladékgazdálkodás hiányos és 
veszélyezteti a közegészséget. A petíció benyújtója korábban panaszt nyújtott be Murcia 
tartomány helyi hatóságainak, válaszként pedig megkapta a német cég által gyártott 
hulladékkonténerek „2000/14/EK uniós kültéri irányelvnek” (sic!) való EK-megfelelőségéről 
szóló nyilatkozatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A zajkibocsátás tekintetében a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK 
irányelv1 csak akkor rendeli el a zajtérképezést és cselekvési terv kidolgozását a közutak 
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esetében, amennyiben 100 000 lakosúnál nagyobb agglomerációs területekre gyakorolnak hatást, 
vagy amennyiben évente hárommilliónál több jármű veszi igénybe azokat.  A La Unión-i 
(Murcia tartomány, Spanyolország) létesítmény nem része a fenti kategóriába eső 
agglomerációknak vagy fontosabb közutaknak, ezért nem esik a 2002/49/EK irányelv 
alkalmazásának hatálya alá.

A településen használt mozgatható hulladékkonténerre a kültéri használatra tervezett 
berendezések zajkibocsátásáról szóló 2000/14/EK irányelv vonatkozik.  Az irányelv 13. cikke 
szerinti, a kifejezetten az ilyen típusú berendezésre vonatkozó rendelkezések azonban csak a zaj 
jelölését írják elő.

A környezeti zajjal kapcsolatos nemzeti jogszabályok érvényesítése – beleértve a 2000/14/EK 
irányelv nemzeti végrehajtási rendelkezéseit – az érintett tagállamok felelősségi körébe tartozik.  
Spanyolországban ez az Ipari, Idegenforgalmi és Energiaügyi Minisztérium feladata.  A petíció 
benyújtója hasznos információkat talál a környezeti zaj hatásairól a következő weboldalon: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Következtetések

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem látja bizonyítottnak az uniós 
jogszabályok megsértését.

                                                                                                                                                  


