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Tárgy: A Cathal McCarthy, ír állampolgár által a Weston Gardens Residents 
Association (Weston Gardens Lakószövetség) nevében benyújtott, 0598/2007. 
számú petíció a Weston Gardens lakóövezetben (Limerick, Írország) az 
antiszociális magatartás és a bűncselekmények megakadályozására irányuló 
megfelelő intézkedések hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Weston Gardens (Limerick, Írország) lakói által számos alkalommal 
antiszociális magatartás és bűncselekmények miatt elszenvedett sérelmek ellen emel panaszt. 
A petíció benyújtója szerint az évek során a bűnözők a Weston Gardens és a szomszédos 
Ballinacurra Weston lakóövezet közötti zöldterületet arra használták, hogy zaklassák és 
megfélemlítsék az előbbi lakóövezetben élőket. A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a 
Weston Gardens lakóövezetben már több házat felgyújtottak, a telkeket pedig illegális 
szemétlerakónak használják, aminek következtében már több lakó is elköltözött. A petíció 
benyújtója szerint a helyi rendőrség és a limericki városi tanács által a helyzet megoldására 
tett intézkedések – így a Ballinacurra Weston és Weston Gardens közötti kerítés megépítése –
csak rövid távon bizonyultak sikeresnek. A petíció benyújtója ezért kéri az Európai 
Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a limericki városi tanácsra annak érdekében, hogy 
gyorsítsák meg az említett problémák lehetséges megoldásainak megfontolását, mivel a 
Weston Gardens-i lakók helyzete teljességgel elviselhetetlen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. október 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A petíció benyújtója több kérdést is felvet a környéken tanúsított antiszociális magatartás 
súlyos hatásaival összefüggésben. A közösségi jogszabályok a hulladékkezelés kérdésére 
korlátozódnak. A petíció benyújtója a kialakult helyzetet az alábbi okokból ítéli 
problémásnak:

– a zöldövezetekben folyamatosan illegális hulladéklerakásra és hulladékégetésre kerül sor; 
– a környék lakóövezeteiben nincs folyamatos hulladékgyűjtés.

A hulladékokról szóló keretirányelv1 (WFD) 4. cikke annak biztosítására kötelezi a 
tagállamokat, hogy a hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása az emberi egészség 
veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül történjen. Kimondja, hogy a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megtiltsák a hulladékok 
elhagyását vagy illegális lerakását, illetve ellenőrizetlen ártalmatlanítását.  

A 8. cikk előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy bármely hulladékbirtokos átadja hulladékát kezelésre egy magán-
vagy közületi hulladékgyűjtőnek vagy maga hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a hulladékát a 
vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A hulladéklerakókról szóló 
irányelv2 rendelkezéseit kell követni például abban az esetben, amikor a hulladék 
ártalmatlanítására egy hulladéklerakóban kerül sor.

2005-ben – a Bizottság jogi fellépését követően – az Európai Bíróság elmarasztaló ítéletet 
hozott Írország ellen3 a hulladékokról szóló keretirányelv végrehajtásának elmulasztása miatt. 
Az Európai Bíróság megállapította különösen, hogy a felmerülő strukturális problémát az ír 
hatóságok részéről a hulladékokkal kapcsolatos illegális tevékenységekkel szemben tanúsított 
széles körű és elfogadhatatlan tolerancia képezi. Azóta Írország megsokszorozta a 
végrehajtási intézkedésekre irányuló erőfeszítéseit, különösképpen azáltal, hogy több forrást 
bocsátott a helyi hatóságok rendelkezésére a hulladékokkal kapcsolatos szabályok 
végrehajtására, továbbá létrehozta a panaszok nemzeti szintű kezelésével foglalkozó 
rendszert, emellett pedig az írországi Környezetvédelmi Ügynökségen belül működő, a 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásért felelős hivatalt bízta meg a helyi hatóságok 
tevékenységeinek felügyeletével. A Bizottság jelenleg a szóban forgó ítélet nyomon követését 
végzi és 2007 júniusában megküldte Írországnak az első írásbeli figyelmeztetést az általa 
tapasztalt több hiányosság miatt. Ezek között említhető különösen annak ténye, hogy míg a 
végrehajtási intézkedések terén javulás tapasztalható, mindezidáig nem hoztak elegendő 
intézkedést a hulladékokról szóló keretirányelv által előírt eredmények tartós elérésének 
biztosítása érdekében.

Az elhangzottak alapján a szóban forgó petíció benyújtója aggodalmának ad hangot egy 
lakóövezetben a jelek szerint tartósan fennálló illegális hulladéklerakás és hulladékégetés, 
valamint az ezzel esetlegesen járó kedvezőtlen közegészségügyi következmények miatt. Mint 
ahogy ez más illegális tevékenység esetében is elmondható, a hulladékokkal kapcsolatos 

                                               
1 2006/12/EK, 2006.4.27., HL L 114., 2006.4.27.
2 1999/31/EK, 1999.4.26., HL L 182., 1999.7.16.
3 A C-494/01 sz. ügy
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illegális tevékenységek önmagukban nem szükségszerűen jelentenek a közigazgatási 
hatóságok részéről elkövetett mulasztást. Mindazonáltal az ilyen jellegű tevékenységek 
megfelelő és hatékony ellenőrzésének elmulasztása sérti a hulladékokról szóló 
keretirányelvben foglalt követelményeket.

Következtetések

Az elhangzottakra figyelemmel a Bizottság tájékoztatást fog kérni Írországtól arra 
vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tesz a szóban forgó lakóövezet kellős közepén 
megvalósuló, folyamatos hulladéklerakás felszámolása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

2008. február 8-i levelében Írország a következő észrevételeket tette a Bizottságnak az üggyel 
kapcsolatos kérdéseire:

Az ír hatóságok elégedettek, hogy minden intézkedést megtettek és a jövőben is meg fognak 
tenni, hogy biztosítsák az EU hulladékokról szóló jogszabályainak helyes végrehajtását. Arról 
számolnak be, hogy három magánvállalat működik Limerick város térségében. A limericki 
városi tanács megállapította, hogy a három engedélyezett hulladékgyűjtő közül az egyik egy 
kisebb járművel dolgozik, amely képes megközelíteni a lakóövezethez vezető keskeny utat, és 
így össze tudja gyűjteni a hulladékot. A limericki városi tanács egy olyan rendszert is 
működtet, amely támogatja az alacsony jövedelmű háztartásokat a hulladékgyűjtés 
költségeiben. Emellett a tanács látja el az utak tisztítását. 

2007 során az illetékes szolgálat 68 alkalommal foglalkozott illegális hulladéklerakással, 
hulladékégetéssel és a közterek általános megtisztításával. A limericki városi tanács tizenkét 
panasszal is foglalkozott, amelyek kiégett járművekhez és a területen előforduló egyéb 
illegális hulladéklerakásokhoz kapcsolódtak. Minden panaszt kivizsgáltak és megoldottak. 
Összességében a limericki városi tanács biztosította, hogy működnek a hulladékgyűjtő 
szolgáltatások, hogy kezeljék a térség háztartásainak szükségleteit, és megelőző 
tevékenységeket folytat, hogy kezelje az illegális hulladéklerakást és a hulladékokról szóló 
jogszabályok megsértésének egyéb eseteit. 

A fenti tájékoztatást figyelembe véve a Bizottság úgy véli, hogy az ír hatóságok megfelelő 
hulladékgyűjtést biztosítanak a Weston Gardens lakóövezetben, és hatékonyan kezelték a 
többször előforduló illegális hulladéklerakást a lakóövezetben. Ezért ezen információk alapján 
a Bizottság úgy véli, hogy nem sértették meg a közösségi jogot.
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