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Temats: Lūgumraksts Nr. 0876/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Barrionuevo Valero, par atkritumu nepareizu apsaimniekošanu un pārmērīgu 
troksni, ko rada pazemes atkritumu apglabāšanas konteineri, kas apdraud 
sabiedrības veselību La Unión (Mursijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka pazemes atkritumu apglabāšanas konteineri, kas atrodas 
vienā no La Unión pilsētas laukumiem (Mursijā), rada pārmērīgu troksni. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka atkritumu apsaimniekošana pilsētā ir nepilnīga un apdraud sabiedrības 
veselību. Lūgumraksta iesniedzējs iepriekš sūdzējās Mursijas vietējās varas iestādēs un kā 
atbildi saņēma deklarāciju par kāda Vācijas uzņēmuma ražoto atkritumu konteineru atbilstību 
ES Ārpustelpu trokšņa direktīvai 2000/14/EK [sic].

2. Pieņemamība Komisijas atbilde

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

„Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību satur prasību par trokšņa 
kartēšanu un rīcības plānu izstrādi attiecībā uz ceļiem tikai tad, ja tie ietekmē aglomerācijas, kuru 
iedzīvotāju skaits pārsniedz vairāk kā 100.000, vai ja ceļu satiksme ir lielāka par 3 miljoniem 
transporta līdzekļu gadā. La Unión (Mursija, Spānija) neietilpst nedz šādās aglomerācijās, nedz 
tajā ir tik nozīmīgi ceļi, un tāpēc Direktīva 2002/49/EK uz šo teritoriju neattiecas.

Mobilo atkritumu konteinerus, ko izmanto minētajā vietā, reglamentē, nevis iepriekšminētā 
direktīva, bet Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas 
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izmantošanai ārpus telpām. Tomēr Direktīvas 13. panta normas, kas konkrēti attiecas uz šo 
iekārtas veidu, aprobežojas tikai ar trokšņa marķēšanu.

Attiecīgā dalībvalsts ir atbildīga par visu valsts to tiesību aktu īstenošanu, kas ir saistīti ar troksni, 
tostarp par valstu normām, ar kurām īsteno Direktīvu 2000/14/EK. Spānijā par to atbildīga ir 
Rūpniecības, tūrisma un enerģētikas ministrija. Lūgumraksta iesniedzējs noderīgu informāciju
par vides trokšņa iedarbību var atrast arī vietnē: http://www.eea.europa.eu/publications/good-
practice-guide-on-noise.

Secinājumi

Pamatojoties uz patlaban pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka ir izdarīts ES 
tiesību aktu pārkāpums.”


