
CM\770875FI.doc PE402.634/REV.v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.2.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 598/2007, Cathal McCarthy, Irlannin kansalainen, Weston 
Gardensin asukasyhdistyksen puolesta, asianmukaisten toimenpiteiden 
puutteesta epäsosiaalisen käytöksen ja rikollisen toiminnan estämiseksi 
Weston Gardensin asuinalueella (Limerick, Irlanti)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee useat tilanteet, joissa Weston Gardensin (Limerick, Irlanti) 
asukkaat ovat kärsineet epäsosiaalisesta käytöksestä ja rikollisesta toiminnasta). Vetoomuksen 
esittäjä kertoo, että rikolliset ovat vuosien ajan käyttäneet Weston Gardensin ja viereisen 
asuinalueen Ballinacurra Westonin välistä viheraluetta ensiksi mainitun asuinalueen 
asukkaiden ahdisteluun ja pelotteluun. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että useita Weston 
Gardensin taloja on sytytetty tuleen ja että alueen tonteille tuodaan laittomasti jätteitä, minkä 
takia useat asukkaat ovat joutuneet muuttamaan pois alueelta. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
paikallisen poliisin ja Limerickin kaupunginvaltuuston ponnistelut tilanteen ratkaisemiseksi, 
muun muassa aidan rakentaminen Ballinacurra Westonin ja Weston Gardensin välille, ovat 
osoittautuneet tehottomiksi pitkällä aikavälillä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia kehottamaan Limerickin kaupunginvaltuustoa nopeuttamaan mahdollisten 
ratkaisujen löytämistä näihin ongelmiin, sillä Weston Gardensin asukkaiden tilanne on 
sietämätön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. lokakuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä ottaa esiin useita kysymyksiä, jotka koskevat epäsosiaalisen käytöksen 
vakavia vaikutuksia vetoomuksen esittäjän naapurustossa. Yhteisön lainsäädännön säännökset 
rajoittuvat jätehuoltoa koskevaan kysymykseen. Vetoomuksen esittäjä pitää tätä ongelmana 
seuraavista syistä:

– viheralueille tuodaan jatkuvasti jätteitä laittomasti, ja roskia poltetaan säännöllisesti 
laittomasti 

– naapuruston asukkaille ei ole järjestetty säännöllistä jätteiden keruuta.

Jätteistä annetun puitedirektiivin1 4 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan 
vaarantamatta ihmisten terveyttä ja aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle. Puitedirektiivissä 
säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet jätteiden hylkäämisen, 
upottamisen tai valvomattoman huolehtimisen estämiseksi.  

8 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jokainen jätteen haltija antaa jätteet sellaisen yksityisen tai julkisen 
jätteenkeräilijän käsiteltäväksi, joka noudattaa tämän direktiivin säännöksiä, tai hyödyntää tai 
käsittelee jätteet itse noudattaen asiaa koskevan EU:n lainsäädännön säännöksiä. Esimerkiksi 
tuotaessa jätettä kaatopaikalle on noudatettava asianmukaisesti kaatopaikoista annetun 
direktiivin2 säännöksiä.

Komission nostettua kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi vuonna 2005 
langettavan tuomion Irlannille3 jätteitä koskevan puitedirektiivin puutteellisesta 
soveltamisesta. Tuomioistuin näki asiassa erityisesti rakenteellisen ongelman ja katsoi, että 
Irlannin viranomaiset suvaitsivat laitonta jätteiden käsittelyä laajasti, mitä ei voitu hyväksyä. 
Irlanti on tästä lähtien tehostanut pyrkimyksiään lainvalvonnan parantamiseksi. Irlannin 
paikallisviranomaisille on esimerkiksi myönnetty uusia määrärahoja jätteitä koskevien 
määräysten noudattamisen valvomiseen, on perustettu valitusten käsittelyä koskeva 
kansallinen järjestelmä ja Irlannin ympäristönsuojeluviraston yhteydessä toimivalle 
ympäristölainsäädännön noudattamista valvovalle virastolle on annettu tehtäväksi valvoa 
paikallisviranomaisten toimintaa. Komissio toteuttaa parhaillaan jatkotoimia kyseisessä 
asiassa, ja se lähetti Irlannille kesäkuussa 2007 ensimmäisen kirjallisen varoituksen useiden 
puutteiden takia. Täytäntöönpanon valvonta oli kyllä parantunut, mutta sen varmistamiseksi, 
että jätteistä annetussa puitedirektiivissä edellytetyt tulokset saavutetaan jatkuvasti, ei ole 
vielä toteutettu tarpeeksi toimia.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen käsiteltävänä olevassa vetoomuksessa ollaan 
huolissaan ilmeisesti jatkuvasta käytännöstä, että jätteitä tuodaan laittomasti asuinalueelle ja 
poltetaan laittomasti asuinalueella, mistä saattaa aiheutua haitallisia terveysvaikutuksia. 

                                               
1 2006/12/EY, 27.4.2006, EUVL L 114, 27.4.2006.
2 1999/31/EY, 26.4.1999, EYVL L 182, 16.7.1999.
3 Asia C-494/01
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Jätteiden käsittely laittomasti ei itsessään välttämättä merkitse sitä, että julkiset viranomaiset 
olisivat toimineet väärin. Kyseisen toiminnan asianmukaisen ja tehokkaan valvonnan 
laiminlyöminen olisi kuitenkin vastoin jätteistä annettua puitedirektiiviä.

Johtopäätökset

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen komissio aikoo pyytää Irlannilta tietoja siitä, millä 
keinoin se pyrkii varmistamaan, että jätteiden tuominen ilmeisesti jatkuvasti keskelle kyseistä 
asuinaluetta saadaan loppumaan.

4. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Irlanti vastasi asiaa koskeviin komission tiedusteluihin 8. helmikuuta 2008 päivätyllä 
kirjeellä, jossa se totesi seuraavaa:

Irlannin viranomaiset ovat tyytyväisiä, että tarvittavat toimet EU:n jätelainsäädännön 
asianmukaiseksi soveltamiseksi on toteutettu ja että niitä jatketaan edelleen. Viranomaiset 
ilmoittavat, että Limerickin kaupungin alueella toimii kolme yksityistä yritystä. Limerickin 
kaupunginvaltuusto on vahvistanut, että yksi luvan saaneista jätteenkeräilijöistä työskentelee 
pienemmällä ajoneuvolla, jolla on mahdollista päästä asuinalueelle johtaville kapeille teille ja 
jolla niin ollen voidaan kerätä jätteet. Limerickin kaupunginvaltuustolla on myös käytössä 
järjestelmä, jossa pienituloiset taloudet saavat apua jätemaksuihinsa. Lisäksi valtuusto 
järjestää yleisten teiden puhtaanapitoa koskevia palveluja. 

Vuoden 2007 aikana asiasta vastaava yksikkö käsitteli 68 jätteiden laittomaan sijoittamiseen, 
polttamiseen ja julkisten alueiden yleiseen puhtaanapitoon liittyvää tapausta. Lisäksi 
Limerickin kaupunginvaltuusto käsitteli kaksitoista valitusta poltetuista autoista tai muusta 
jätteiden laittomasta sijoittamisesta alueelle. Kaikki valitukset tutkittiin ja selvitettiin. Kaiken 
kaikkiaan Limerickin kaupunginvaltuusto on huolehtinut siitä, että jätteidenkeruupalvelut ovat 
olemassa ja alueen talouksien tarpeisiin vastataan, ja se toimii ennakoivasti jätteiden laittoman 
sijoittamisen ja muiden jätelainsäädännön rikkomisten varalta. 

Edellä esitetyt tiedot huomioon ottaen komissio katsoo, että Irlannin viranomaiset ovat 
järjestäneet Weston Gardensin asuinalueella asianmukaisen jätteidenkeruun ja hoitaneet 
tehokkaasti useat jätteiden laittomaan alueelle sijoittamiseen liittyvät tapaukset. Siksi näiden 
tietojen perusteella komissio katsoo, että yhteisön lainsäädäntöä ei ole rikottu.
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