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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0598/2007, του Cathal McCarthy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Weston Gardens Residents Association» (Ένωση κατοίκων 
του Weston Gardens), σχετικά με την απουσία κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη αντικοινωνικής συμπεριφοράς και εγκληματικής δράσης σε βάρος 
του οικισμού Weston Gardens (Limerick, Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις πολυάριθμες πράξεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς και 
εγκληματικής δράσης που υφίστανται οι κάτοικοι του Weston Gardens (Limerick, Ιρλανδία). 
Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, με την πάροδο των χρόνων, οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται 
μια περιοχή πρασίνου μεταξύ του Weston Gardens και του γειτονικού οικισμού Ballinacurra 
Weston, προκειμένου να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τους κατοίκους του πρώτου εκ των 
δύο αυτών οικισμών. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αρκετά σπίτια στο Weston Gardens έχουν 
καεί και ότι απορρίπτονται παρανόμως σκουπίδια στις ιδιοκτησίες τους, αναγκάζοντας 
πολλούς κατοίκους να μετακομίσουν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι προσπάθειες της 
τοπικής αστυνομίας και του δημοτικού συμβουλίου του Limerick για την επίλυση αυτής της 
κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ενός φράχτη μεταξύ του Ballinacurra 
Weston και του Weston Gardens, είχαν μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Ο αναφέρων 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πιέσεις στο δημοτικό συμβούλιο του Limerick, 
προκειμένου να επισπεύσει την αξιολόγηση πιθανών λύσεων για αυτά τα προβλήματα, καθώς 
η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι του Weston Gardens είναι αφόρητη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.
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Ο αναφέρων θίγει διάφορα ζητήματα σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς στη συνοικία του. Οι πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας περιορίζονται στο 
ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά πρόβλημα για τους 
εξής λόγους:
– Γίνεται συνεχής απόρριψη σε περιοχές πρασίνου και τακτική παράνομη καύση 

σκουπιδιών·
– Δεν γίνεται τακτική συλλογή των αποβλήτων από τις κατοικίες στη συνοικία.

Το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα1 ζητά από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων 
πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να 
χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. 
Προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της 
εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.

Το άρθρο 8 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου 
κάθε κάτοχος αποβλήτων να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής, ή να 
εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που τα απόβλητα απορρίπτονται σε 
χώρο υγειονομικής ταφής, πρέπει να πληρούνται αναλόγως οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων2.

Το 2005, μετά από νομική δράση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη εις 
βάρος της Ιρλανδίας3 για μη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Συγκεκριμένα, 
το Δικαστήριο απεφάνθη ότι υπήρχε διαρθρωτικό πρόβλημα, καθώς οι ιρλανδικές αρχές 
επέδειξαν εκτεταμένη και ανεπίτρεπτη ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες σχετικά με 
απόβλητα. Έκτοτε η Ιρλανδία ενέτεινε τις προσπάθειές της για βελτίωση των πρακτικών 
εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, διοχετεύτηκαν περισσότεροι πόροι στις ιρλανδικές τοπικές 
αρχές για την επιβολή των κανονισμών για τα απόβλητα, συγκροτήθηκε ένα εθνικό σύστημα 
διαχείρισης παραπόνων, ενώ η εποπτεία της αποτελεσματικότητας των τοπικών αρχών 
ανατέθηκε στο Γραφείο Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (Office of 
Environmental Enforcement) εντός της Αρχής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας 
(Environmental Protection Agency). Η Επιτροπή παρακολουθεί επί του παρόντος αυτήν την 
απόφαση, και τον Ιούνιο του 2007 απέστειλε στην Ιρλανδία μια πρώτη γραπτή 
προειδοποίηση εξαιτίας αρκετών ελλείψεων. Συγκεκριμένα, παρότι οι πρακτικές εφαρμογής 
έχουν βελτιωθεί, δεν έχουν ληφθεί ακόμα επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η 
επακόλουθη επίτευξη των αποτελεσμάτων που προβλέπει η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Δεδομένων των προαναφερθέντων, η παρούσα αναφορά εγείρει ανησυχίες εξαιτίας του 
προφανούς εξακολουθητικού χαρακτήρα της παράνομης απόρριψης και της παράνομης 
καύσης αποβλήτων σε μια οικιστική περιοχή, με τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες για τη 
δημόσια υγεία που μπορεί να επιφέρει κάτι τέτοιο. Όπως συμβαίνει και με άλλες παράνομες 
δραστηριότητες, οι παράνομες δραστηριότητες σχετικά με απόβλητα αυτές καθαυτές δεν 
φανερώνουν απαραιτήτως κάποιο σφάλμα από την πλευρά των δημόσιων αρχών. Ωστόσο, η 

                                               
1 2006/12/ΕΚ της 27.4.2006, ΕΕ L 114 της 27.4.2006.
2 1999/31/ΕΚ της 26.04.1999, ΕΕ L 182 της 16.7.1999.
3 Υπόθεση C-494/01.
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έλλειψη επαρκούς και αποτελεσματικού ελέγχου τέτοιων δραστηριοτήτων αντίκειται στις 
διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.

Συμπεράσματα

Δεδομένου του εν λόγω ιστορικού, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από την Ιρλανδία 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για να εξασφαλίσει τον τερματισμό της προφανώς 
συστηματικής συνεχούς απόρριψης εν μέσω της εν λόγω οικιστικής περιοχής.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Στην επιστολή της, της 8ης Φεβρουαρίου 2008, η Ιρλανδία απάντησε στα ερωτήματα της 
Επιτροπής, που αφορούν αυτή την υπόθεση, προβαίνοντας στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Οι ιρλανδικές αρχές θεωρούν ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα και θα συνεχίσουν να 
λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα. Αναφέρουν ότι τρεις ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούν στην περιοχή του Limerick. 
Το δημοτικό συμβούλιο του Limerick διαβεβαίωσε ότι ένας από τους αδειοδοτημένους 
συλλογείς απορριμμάτων εργάζεται με μικρότερο όχημα, ικανό να κινείται στους στενούς 
δρόμους που οδηγούν στον οικισμό και, επομένως, είναι σε θέση να συλλέγει τα 
απορρίμματα. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο του Limerick εφαρμόζει ένα σύστημα για να 
βοηθά τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να καλύπτουν το κόστος της αποκομιδής 
απορριμμάτων. Επιπροσθέτως, το δημοτικό συμβούλιο παρέχει υπηρεσίες οδοκαθαρισμού. 

Κατά το 2007, η αρμόδια υπηρεσία χειρίστηκε 68 περιπτώσεις παράνομης απόρριψης, 
καύσης και γενικής καθαριότητας των δημόσιων χώρων. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο του 
Limerick εξέτασε δώδεκα καταγγελίες σε σχέση με καύση αυτοκινήτων και άλλες παράνομες 
απορρίψεις στην περιοχή. Όλες οι καταγγελίες διερευνήθηκαν και επιλύθηκαν. Συνολικά, το 
δημοτικό συμβούλιο του Limerick διασφάλισε τη δημιουργία υπηρεσιών αποκομιδής 
απορριμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών των νοικοκυριών στην περιοχή και ενεργεί 
προορατικά για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων παράνομων απορρίψεων και άλλων 
παραβιάσεων της νομοθεσίας για τα απόβλητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω πληροφορίες, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι ιρλανδικές αρχές 
παρείχαν επαρκείς υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στον οικισμό του Weston Gardens 
κι αντιμετώπισαν αποτελεσματικά αρκετές περιπτώσεις παράνομων απορρίψεων στον 
οικισμό. Επομένως, με βάση αυτή την πληροφορία, η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν υπάρχει 
καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.
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