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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0876/2012, ktorú predkladá Pedro Barrionuevo Valero, španielsky 
štátny občan, o nesprávnom nakladaní s odpadmi a nadmernom hluku 
z podzemných kontajnerov na likvidáciu odpadu, ktoré ohrozujú verejné 
zdravie v meste La Unión (Murcia)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje, že podzemné kontajnery na likvidáciu odpadu umiestnené na 
jednom z námestí mesta La Unión (Murcia) vydávajú nadmerný hluk. Okrem toho 
predkladateľ petície kritizuje nedostatočné riadenie odpadov, ktoré ohrozuje verejné zdravie. 
Predkladateľ petície sa už predtým sťažoval u miestnych orgánov v Murcii a ako odpoveď 
dostal „vyhlásenie o zhode EG“ so „smernicou EÚ o vonkajšom hluku 2000/14/EG“ [sic] 
vydané ku kontajnerom na odpad, ktoré vyrába nemecká spoločnosť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Pokiaľ ide o emisie hluku, v smernici 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia 
environmentálneho hluku1, sa požadujú hlukové mapy a vypracovanie akčných plánov pre 
cesty len v prípade, že ide o aglomerácie väčšie ako 100 000 obyvateľov alebo cesty 
s premávkou hustejšou ako 3 milióny vozidiel ročne. V prípade lokality La Unión (Murcia, 
Španielsko) nejde o takúto aglomeráciu ani hlavnú cestu, a preto sa na ňu smernica 2002/49/ES 
nevzťahuje.
                                               
1 Ú. v. ES L 189, 18.7.2002.
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Na mobilné odpadové kontajnery používané v tejto lokalite by sa vzťahovala smernica 
2000/14/ES týkajúca sa emisií hluku v prostredí pochádzajúcich zo zariadení používaných vo 
voľnom priestranstve. Ustanovenia, ktoré sa týkajú konkrétne tohto typu zariadení, uvedené 
v článku 13 smernice, sa však obmedzujú len na označenie hluku.

Presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa hluku v prostredí vrátane 
vnútroštátnych ustanovení na vykonávanie smernice 2000/14/ES je zodpovednosťou príslušných 
členských štátov. V Španielsku ho má na starosti ministerstvo priemyslu, cestovného ruchu 
a energetiky. Predkladateľ petície si taktiež môže nájsť užitočné informácie o účinkoch hluku 
v prostredí na stránke: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise

Závery

Na základe informácií dostupných v tejto fáze Komisia nezistila žiadne porušenie právnych 
predpisov EÚ.


