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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0876/2012, ingediend door Pedro Barrionuevo Valero 
(Spaanse nationaliteit), over het wanbeheer van afval en geluidsoverlast 
veroorzaakt door ondergrondse afvalcontainers, die een bedreiging vormen 
voor de volksgezondheid in La Unión (Murcia)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over geluidsoverlast veroorzaakt door ondergrondse afvalcontainers op een 
van de pleinen in de stad La Unión (Murcia). Voorts verklaart indiener dat de afvalverwerking 
in de stad gebrekkig verloopt en een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Indiener 
heeft eerder al een klacht ingediend bij de plaatselijke overheid in Murcia en heeft, als reactie 
daarop, een "EG-verklaring van overeenstemming" met de "EU buitenshuis-richtlijn 2000 / 14 
/ EG" [sic] van de afvalcontainers, die geproduceerd worden door een Duits bedrijf, 
ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Wat geluidsemissies betreft, stelt Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai1 geluidsbelastingkaarten en het voorbereiden van actieplannen alleen verplicht 
voor wegen die zich in agglomeraties van meer dan 100 000 personen bevinden of waar het 
verkeer jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen omvat. La Union (Murcia, Spanje) behoort niet 

                                               
1 PB L 189 van 18.7.2002.
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tot dergelijke agglomeraties of grote wegen, en is dan ook uitgesloten van de werkingssfeer van 
Richtlijn 2002/49/EG.

De mobiele afvalcontainer die op de betrokken locatie in gebruik is, zou onder Richtlijn 
2000/14/EG inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de 
geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis vallen. De bepalingen die 
specifiek betrekking hebben op dit soort materieel, in artikel 13 van de richtlijn, zijn evenwel 
beperkt tot de markering van het geluidsvermogen.

De handhaving van nationale wetgeving in verband met omgevingslawaai, waaronder de 
nationale uitvoeringsbepalingen ten aanzien van Richtlijn 2000/14/EG, valt toe aan de betrokken 
lidstaat. In Spanje is het Ministerie voor Industrie, toerisme en energie verantwoordelijk. 
Indiener kan voorts nuttige informatie over de gevolgen van omgevingslawaai vinden op 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise .

Conclusies

Op grond van de tot dusver beschikbare informatie kan de Commissie geen enkele inbreuk op de 
EU-wetgeving vaststellen.


