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Tema: Peticija Nr. 0876/2012 dėl netinkamo atliekų tvarkymo ir per didelio 
triukšmo, kurį kelia požeminiai atliekų konteineriai, nes tai kelia grėsmę 
visuomenės sveikatai La Unione (Mursija), kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Pedro Barrionuevo Valero

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad požeminiai atliekų konteineriai, esantys vienoje La 
Uniono (Mursija) aikščių, kelia per didelį triukšmą. Be to peticijos pateikėjas teigia, kad 
atliekų tvarkymas mieste yra netinkamas ir kelia grėsmę visuomenės sveikatai. Peticijos 
pateikėjas anksčiau kreipėsi su skundu į Mursijos vietos valdžios institucijas. Vietoj atsakymo 
jis gavo Vokietijos įmonės pagamintų atliekų konteinerių EB atitikties „ES lauko sąlygų 
direktyvai 2000 / 14 / EG“ (angl. EU Outdoor-directive 2000 / 14 / EG) [sic] deklaracijos 
kopiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

Skleidžiamo triukšmo klausimais Direktyvoje 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir 
valdymo1 reikalaujama atlikti triukšmo kartografavimą ir rengti kelių veiksmų planus tik tuo 
atveju, jeigu jie veikia daugiau  kaip 100 000 gyventojų aglomeracijas arba jeigu per metus 
tais keliais pravažiuoja daugiau kaip 3 mln. transporto priemonių. La Uniono vietovė 
(Mursija, Ispanija) nėra tokių aglomeracijų ar pagrindinių kelių zonų dalis, todėl ji neįeina į 

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18.
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Direktyvos 2002/49/EB taikymo sritį.

Vietovėje naudojamiems judriesiems atliekų konteineriams turėtų būti taikoma Direktyva 
2000/14/EB dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo. Vis 
dėlto direktyvos 13 straipsnio nuostatos, konkrečiai susijusios su šios rūšies įranga, 
reglamentuoja tik triukšmo lygio ženklinimą.

Atsakomybė už visų nacionalinių su aplinkoje skleidžiamu triukšmu susijusių teisės aktų, 
įskaitant nacionalines Direktyvos 2000/14/EB įgyvendinimo nuostatas, tenka atitinkamai 
valstybei narei. Ispanijoje už tai atsakinga Pramonės, turizmo ir energetikos ministerija. 
Naudingos informacijos apie aplinkoje skleidžiamo triukšmo poveikį peticijos pateikėjas gali 
rasti adresu http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Išvados

Remdamasi šiame etape turima informacija, Komisija negali nustatyti jokių ES teisės aktų 
pažeidimų.“


