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Suġġett: Petizzjoni 0876/2012 imressqa minn Pedro Barrionuevo Valero, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar ġestjoni ħażina tal-iskart u storbju eċċessiv magħmul minn 
kontenituri tar-rimi tal-iskart ta’ taħt l-art, li jipperikolaw is-saħħa pubblika f’La 
Unión (Murcia)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-kontenituri tar-rimi tal-iskart ta’ taħt l-art, li qegħdin f’waħda mill-
pjazez tal-belt ta’ La Unión (Murcia), jagħmlu storbju eċċessiv. Flimkien ma’ dan, il-
petizzjonant jiddenunzja li l-ġestjoni tal-iskart fil-belt hija ħażina u tipperikola s-saħħa 
pubblika. Il-petizzjonant preċedentement ilmenta mal-awtoritajiet lokal f’Murcia u bħala 
risposta rċieva dikjarazzjoni ta’ “Konformità EG” mad-“Direttiva 2000/14/EG tal-UE dwar 
tagħmir għall-użu ta' barra” [sic] tal-kontenituri tal-iskart, li huma mmanifatturati minn 
kumpanija Ġermaniża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Ottubru 2013

"Fir-rigward tal-emissjonijiet tal-istorbju, id-Direttiva 2002/49/KE li tirrigwardja l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali1, teħtieġ biss l-immappjar tal-istorbju tas-siti 
industrijali jekk dawn jaffettwaw agglomerazzjonijiet ta’ iktar minn 100 000 abitant jew jekk 
it-toroq għandhom traffiku ta' aktar minn 3 miljun veturi fis-sena.  Is-sit ta’ La Union (Murcia, 

                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002.
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Spanja)  mhux parti minn tali agglomerazzjonijiet jew toroq ewlenin u għalhekk hu eskluż mill-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE.

Il-kontenitur tal-iskart mobbli li jintuża fil-post ikkonċernat huwa kopert mid-
Direttiva 2000/14/KE li tirrigwarda l-emissjoni tal-istorbju fl-ambjent min tagħmir għal użu fuq 
barra.  Id-dispożizzjonijiet relatati speċifikament ma' dan it-tip ta' tagħmir, fl-Artikolu 13 ta' din 
id-Direttiva, huma limitati, madankollu għall-immappjar tal-istorbju.

L-infurzar ta' kwalunkwe liġi nazzjonali marbuta mal-istorbju ambjentali, inklużi d-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni nazzjonali għad-Direttiva 2000/14/KE, huwa f'idejn l-Istat 
Membru kkonċernat.  Fi Spanja dan jaqa' f'idejn il-Ministeru għall-Industrija, it-Turiżmu u l-
Enerġija.  Il-petizzjonant għandu mnejn ukoll isib tagħrif utli dwar l-effetti tal-ħsejjes ambjentali 
f’dan is-sit: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Konklużjonijiet

Abbażi tat-tagħrif disponibbli, f'dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika ebda ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE.


