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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0598/2007 af Cathal McCarthy, britisk statsborger, for "Weston 
Gardens Residents Association", om manglen på hensigtsmæssige foranstaltninger 
til forebyggelse af anti-social adfærd og kriminelle handlinger mod boligområdet 
Weston Gardens (Limerick, Irland)

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de talrige tilfælde af anti-social adfærd og kriminelle handlinger, som 
beboerne i Weston Gardens (Limerick, Irland) har været udsat for. Andrageren fremfører, at 
kriminelle i årenes løb har udnyttet det grønne område mellem Weston Gardens og 
nabobeboelsen Ballinacurra Weston til at chikanere og true beboerne i førstnævnte beboelse. 
Andrageren hævder, at adskillige huse i Weston Gardens er blevet sat i brand, og at der 
ulovligt smides affald på området, hvilket tvinger mange beboere til at flytte. Ifølge 
andrageren har det lokale politis og Limerick byråds forsøg på at løse situationen, herunder 
gennem opførelse af et hegn mellem Ballinacurra Weston og Weston Gardens, kun været en 
kortvarig succes. Andrageren beder Europa-Parlamentet om at udøve pres på byrådet i 
Limerick for at fremskynde vurderingerne af mulige løsninger på disse problemer, idet 
situationen for beboerne i Weston Gardens er helt utålelig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andrageren gør opmærksom på en række problemer i forbindelse med de alvorlige 
konsekvenser af anti-social adfærd i hans kvarter. Fællesskabslovgivningen er imidlertid 
begrænset til forvaltningen af affald. Andrageren mener, at dette er et problem af følgende 
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årsager:
– Der foregår en ulovlig dumpning og afbrænding af affald i grønne områder;
– Der er behov for en regelmæssig affaldsindsamling fra husene i området.

Artikel 4 i rammedirektivet om affald fastslår, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at affald nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers 
sundhed eller miljøet bringes i fare. Den fastsætter ligeledes, at medlemsstaterne skal træffe 
de fornødne foranstaltninger til at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret 
bortskaffelse af affald.

Artikel 8 fastsætter, at medlemsstaterne skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, 
at enhver indehaver af affald enten overlader dette til en privat eller offentlig indsamler eller 
selv sørger for dets bortskaffelse under iagttagelse af bestemmelserne i den relevante EU-
lovgivning.  Eksempelvis i tilfælde, hvor affald bortskaffes ved deponering, skal 
bestemmelserne i direktivet om bortskaffelse af affald2 følges nøje.

Efter Kommissionens retlige foranstaltninger afsagde EF-Domstolen i 2005 en dom mod 
Irland3 for manglende gennemførelse af direktivet om deponering af affald. Domstolen fandt 
især, at der var tale om et strukturproblem, eftersom de irske myndigheder udviste en udbredt 
og uacceptabel tolerance over for ulovlige deponeringsaktiviteter. Irland har efterfølgende 
udvidet sin indsats for at forbedre landets håndhævelsesmetoder. Af særlige tiltag kan nævnes 
flere ressourcer til de lokale irske myndigheder til styrkelse af deponeringsreglerne, oprettelse 
af et nationalt klagebehandlingssystem og et kontor til håndhævelse af miljøreglerne, der 
hører under Irlands miljøbeskyttelsesagentur, og som skal føre tilsyn med de lokale 
myndigheder. Kommissionen følger i øjeblikket op på dommen, og i juni 2007 sendte 
Kommissionen den første skriftlige advarsel til Irland på grund af en række mangler. Mens 
håndhævelsesmetoderne er blevet forbedret, er der imidlertid ikke truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at resultaterne i henhold til rammedirektivet om deponering af 
affald opnås til fulde.

På baggrund af ovenstående vækker nærværende andragende bekymring på grund af den 
tilsyneladende vedvarende ulovlige dumpning og afbrænding af affald i et beboelsesområde 
og på grund af de negative konsekvenser for den offentlige sundhed, som dette kan føre til. 
Som med andre ulovlige handlinger er ulovlige deponeringsaktiviteter ikke i sig selv 
nødvendigvis tegn på forsømmelighed fra de offentlige myndigheders side. Manglen på en 
tilstrækkelig og effektiv kontrol af sådanne aktiviteter er imidlertid i strid med 
bestemmelserne i rammedirektivet om deponering af affald.

Konklusioner

Kommissionen vil på denne baggrund indhente oplysninger fra Irland om, hvilke skridt landet 
tager for at sikre, at den tilsyneladende vedvarende dumpning af affald midt i et 
beboelsesområde bliver bragt til ophør."

                                               
1 2006/12/EF af 27.4.2006 EUT L 114 af 27.4.2006.
2 1999/31/EF af 26.4.1999 EFT L 182 af 16.7.1999.
3 Sag C-494/01.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"I skrivelsen af 8. februar 2008 svarede Irland på Kommissionens forespørgsler vedrørende 
denne sag med følgende bemærkninger:

De irske myndigheder mener, at alle foranstaltninger er truffet og fortsat vil blive truffet for at 
sikre, at EU's affaldslovgivning gennemføres korrekt. De anfører, at tre private selskaber 
opererer i området omkring Limerick by. Byrådet i Limerick har konstateret, at en af de 
tilladte affaldsindsamlere arbejder med et mindre køretøj, der kan få adgang til de smalle veje, 
der fører til boligområdet, og denne indsamler er derfor i stand til at indsamle affaldet.
Byrådet i Limerick forvalter også en ordning til at yde bidrag til lavindkomsthusstande til 
udgifter til affaldsindsamling. Desuden sørger byrådet for gadefejning.

I 2007 tog den ansvarlige tjeneste sig af 68 tilfælde af ulovlig dumpning, afbrænding og 
generel rengøring af de offentlige områder. Byrådet i Limerick har også behandlet 12 klager 
vedrørende udbrændte biler og anden ulovlig dumpning i området. Alle klager er blevet 
undersøgt og løst. Alt i alt har byrådet i Limerick sørget for, at der er 
affaldsindsamlingstjenester til at dække de behov, som husstandene i området har, og byrådet 
er proaktivt i håndteringen af tilfælde af ulovlig dumpning og andre overtrædelser af 
affaldslovgivningen.

Når der tages hensyn til ovennævnte oplysninger, mener Kommissionen, at de irske 
myndigheder har sørget for tilstrækkelig affaldsindsamling i boligområdet Weston Gardens 
og effektivt har håndteret flere tilfælde af ulovlig dumpning i boligområdet. På grundlag af 
disse oplysninger mener Kommissionen derfor ikke, at der sker nogen overtrædelse af 
fællesskabsretten."
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