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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0876/2012 adresată de Pedro Barrionuevo Valero, de cetățenie spaniolă, 
privind gestionarea defectuoasă a deșeurilor și zgomotul excesiv produs de 
containerele subterane de eliminare a gunoiului care pun în pericol sănătatea 
publică în La Unión (Murcia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că containerele subterane de eliminare a deșeurilor, situate în una 
dintre piețele orașului La Unión (Murcia), fac zgomot excesiv. În plus, petiționarul denunță 
faptul că gestionarea deșeurilor din oraș este defectuoasă și pune în pericol sănătatea publică. 
Petiționarul a adresat anterior o plângere către autoritățile locale din Murcia și, drept răspuns, 
a primit o declarație de „conformitate CE” cu „Directiva 2000/14/CE a UE privind 
echipamentele utilizate în exterior” [sic] a containerelor de deșeuri, care sunt produse de o 
întreprindere germană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

În ceea ce privește poluarea fonică, Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental1, solicită realizarea unei cartografieri acustice și pregătirea unor planuri de 
acțiune pentru drumuri doar dacă zgomotul afectează aglomerări urbane cu mai mult de 100 000 
de locuitori sau dacă drumurile sunt circulate de mai mult de 3 milioane de vehicule pe an. Situl 

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002.
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La Union (Murcia, Spania) nu face parte din astfel de aglomerări sau drumuri principale și, prin 
urmare, nu este inclus în sfera de aplicare a Directivei 2002/49/CE.

Containerul mobil pentru deșeuri utilizat în zonă se încadrează în Directiva 2000/14/CE privind 
zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior. Cu toate acestea, dispozițiile care privesc 
direct acest tip de echipamente, așa cum sunt specificate la articolul 13 al Directivei, se limitează 
indicarea nivelului de zgomot.

Aplicarea oricărei legislații naționale în materie de zgomot ambiental, inclusiv normele de 
aplicare la nivel național a Directivei 2000/14/CE, reprezintă responsabilitatea statului membru 
în cauză. În Spania competența revine Ministerului Industriei, Turismului și Energiei. 
Petiționarul poate găsi informații utile cu privire la efectele zgomotului ambiental la: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile în acest moment, Comisia nu constată nicio încălcare a 
legislației UE..


