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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0876/2012, którą złożył Pedro Barrionuevo Valero (Hiszpania), w 
sprawie niewłaściwego gospodarowania odpadami oraz nadmiernego hałasu 
spowodowanego przez podziemne pojemniki na odpady, co zagraża zdrowiu 
publicznemu w La Unión (Murcja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że podziemne pojemniki na składowanie odpadów, 
zlokalizowane w obrębie jednego z placów w mieście La Unión (Murcja), są przyczyną 
nadmiernego hałasu. Ponadto uważa on, że gospodarowanie odpadami w mieście jest 
niewłaściwe i szkodliwe dla zdrowia publicznego. Składający petycję wniósł już wcześniej 
skargę do samorządu terytorialnego w Murcji i w odpowiedzi otrzymał poświadczenie 
zgodności produkowanych przez niemiecką firmę pojemników na odpady z dyrektywą 
2000/14/WE, która odnosi się do urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń [sic].

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Jeżeli chodzi o emisję hałasu, dyrektywa 2002/49/WE dotycząca oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku1 przewiduje obowiązek sporządzania map hałasu i planów działań dla dróg, 
wyłącznie wówczas, gdy ich lokalizacja ma wpływ na aglomeracje liczące ponad 100 000 
mieszkańców lub jeżeli ruch na tych drogach przekracza 3 mln pojazdów rocznie. Plac w La 

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002.
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Union (Murcja, Hiszpania) nie jest częścią takiej aglomeracji lub drogi głównej, w związku z 
tym dyrektywa 2002/49/WE nie ma zastosowania.

Samojezdny kontener na odpady stosowany w omawianej tu lokalizacji byłby objęty zakresem 
dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na 
zewnątrz pomieszczeń. Przepisy odnoszące się konkretnie do tego rodzaju sprzętu, znajdujące 
się w art. 13 wspomnianej dyrektywy, ograniczają się jednak tylko do oznakowania hałasu.

Wdrażanie wszelkich krajowych przepisów dotyczących hałasu w środowisku, w tym krajowych 
przepisów wdrażających dyrektywę 2000/14/WE, należy do obowiązku danego państwa 
członkowskiego. W Hiszpanii tego rodzaju kwestiami zajmuje się Ministerstwo Przemysłu, 
Turystyki i Energii. Składający petycję może również znaleźć przydatne informacje o skutkach 
hałasu w środowisku pod następującym adresem internetowym: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Wnioski

Na podstawie informacji dostępnych w chwili obecnej Komisja nie może stwierdzić, że doszło 
do naruszenia prawa UE.


