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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0598/2007, внесена от Cathal McCarthy, с британско 
гражданство, Weston Gardens Residents Association, относно липсата на 
подходящи мерки за предотвратяване на антисоциално поведение и 
престъпна дейност срещу квартала Weston Gardens (Лимерик, 
Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда редица актове на антисоциално поведение и 
престъпна дейност, насочени срещу жителите на Weston Gardens (Лимерик, Ирландия). 
Вносителят на петицията твърди, че през годините престъпници са започнали да 
използват зелена площ между Weston Gardens и съседния квартал Ballinacurra Weston,
за да тормозят и сплашват жителите на първия квартал. Вносителят на петицията 
твърди, че няколко къщи в Weston Gardens са били подпалени и че на техния имот 
незаконно се изхвърля боклук, което е принудило много жители да напуснат. Според 
вносителя на петицията опитите от страна на местната полиция и градския съвет на
Лимерик да разрешат ситуацията, включително построяването на ограда между
Ballinacurra Weston и Weston Gardens, са постигнали единствено краткотраен успех. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да окаже натиск върху 
градския съвет на Лимерик, за да се ускори оценката на възможните решения на тези 
проблеми, тъй като положението, в което се намират жителите на Weston Gardens, е 
абсолютно неприемливо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителят на петицията повдига няколко въпроса относно сериозните последици от 
антисоциалното поведение в неговия квартал. Аспектите от законодателството на 
Общността са ограничени до въпроса с управлението на отпадъците. Вносителят на 
петицията счита това за проблем поради следните причини:
- осъществява се постоянно незаконно изхвърляне в зелените площи и редовно 

незаконно изгаряне на отпадъци;
- наблюдава се липса на редовно събиране на отпадъци от жилищата в квартала.

Член 4 от рамковата директива за отпадъците1 (РДО) изисква държавите-членки да 
вземат необходимите мерки, за да гарантират, че отпадъците се рециклират или 
отстраняват, без да се застрашава човешкото здраве и без да се вреди на околната 
среда. Той предвижда държавите-членки да вземат необходимите мерки за забраняване 
на оставяне, изхвърляне или неконтролирано депониране на отпадъци.

Член 8 предвижда държавите-членки да вземат необходимите мерки за да гарантират, 
че всяко лице, което изхвърля отпадъци, се обслужва от частна или публична 
организация за събиране на отпадъци или сам рециклира или отстранява отпадъците, 
следвайки разпоредбите на съответното законодателство на ЕС. Например, в случай на 
изхвърляне на отпадъци на депо трябва да се следват съответно изискванията, 
определени в директивата за депониране на отпадъци2.

През 2005 г., след правни действия, предприети от Комисията, Съдът на Европейските 
общности постанови решение, осъждащо Ирландия3 за липсата на прилагане на РДО. 
По-специално Съдът установи, че съществува структурен проблем по отношение на 
факта, че ирландските органи са демонстрирали широко и неприемливо толериране на 
дейности, свързани с незаконни отпадъци. Оттогава Ирландия ускори усилията да 
подобри практиките си по правоприлагане. По-специално, повече ресурси бяха 
отделени за ирландски местни органи за налагане на правилата, отнасящи се до 
отпадъците, беше въведена национална система за обработване на жалби, а службата за 
правоприлагане в областта на околната среда, базирана в рамките на агенцията за 
опазване на околната среда на Ирландия, беше натоварена с отговорността да следи 
изпълнението на местните органи. Комисията понастоящем взема последващи мерки в 
съответствие с това решение и през юни 2007 г. изпрати на Ирландия първо писмено 
предупреждение поради редица пропуски. По-специално, макар практиките за 
правоприлагане да са се подобрили, все още не са взети достатъчно мерки, за да се 
гарантира систематичното постигане на резултатите, изисквани в съответствие с РДО.

В контекста на посоченото по-горе, настоящата петиция поражда тревоги поради 
очевидния постоянен характер на незаконното изхвърляне и незаконното изгаряне на 
отпадъци в жилищен квартал с потенциално вредни последици за общественото 
здравеопазване. Както е и с други незаконни дейности, незаконните дейности, 
отнасящи се до отпадъците, сами по себе си не означават грешка от страна на 

                                               
1 2006/12/ЕО от 27.4.2006 г. ОВ L 114 от 27.4.2006 г.
2 1999/31/ЕО от 26.4.1999 г. ОВ L 182 от 16.7.1999 г.
3 Дело C-494/01.
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публичните органи: при все това, неуспех такива дейности да се контролират адекватно 
и ефективно би бил в разрез с изискванията на РДО.

Заключения

В този контекст, Комисията ще потърси информация от Ирландия по отношение на 
стъпките, които предприема, за да гарантира прекратяването на очевидния модел на 
постоянно изхвърляне в средата на този жилищен квартал.

4. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

В писмо от 8 февруари 2008 г. Ирландия е отговорила на запитванията на Европейската 
комисия, като е предоставила следното становище:

Ирландските органи считат, че са взети всички необходими мерки и ще продължат да 
бъдат прилагани такива, които да осигурят спазването на изискванията на ЕС, свързани 
с изхвърлянето на отпадъци. Те съобщават, че в градската зона на Лимерик оперират 
три частни компании. Градският съвет на Лимерик е осигурил една от компаниите, 
събиращи отпадъците, да работи с по-малко по размер превозно средство, което да 
осигурява достъп до тесните улици, които водят до въпросното място и, следователно, 
да е в състояние да събира отпадъците. Градският съвет на Лимерик е въвел и схема за 
подпомагане на домакинствата с ниски доходи във връзка с разходите за събирането на 
отпадъци. Съветът осигурява освен това услуги за почистване на улиците.

През 2007 г. компетентната служба е разгледала 68 случая, свързани с незаконно
изхвърляне на отпадъци, изгаряне и общо почистване на публични зони. Градският 
съвет на Лимерик е разгледал също и дванадесет жалби, свързани с изхвърляне на 
автомобилен скрап и друго незаконно изхвърляне на отпадъци в района. Всички жалби
са били проучени и случаите са били разрешени. Като цяло, градският съвет на 
Лимерик е осигурил наличието на служби за събиране на отпадъците, които да 
обслужват потребностите на домакинствата в района, като Съветът действа активно по 
отношение на случаите на незаконно изхвърляне на отпадъци и други нарушения на 
законодателството в тази област.

Въз основа на горепосочената информация, Комисията счита, че ирландските органи са 
осигурили подходящо събиране на отпадъците в Weston Gardens и са се справили 
ефективно с няколко случая на незаконно изхвърляне на отпадъци на въпросното
място. Предвид тази информация, следователно, Комисията е на мнение, че в случая не 
е налице нарушение на правото на Общността. 
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