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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0598/2007, ko Weston Gardens iedzīvotāju apvienības vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Cathal McCarthy par to, ka trūkst piemērotu 
pasākumu, lai novērstu antisociālu uzvedību un kriminālu rīcību pret Weston 
Gardens īpašumu (Limerika, Īrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda daudzos antisociālas uzvedības un kriminālas rīcības 
gadījumus, no kā cieš Weston Gardens (Limerika, Īrija) iedzīvotāji.  Lūgumraksta iesniedzējs 
iebilst pret to, ka gadu gaitā noziedznieki ir izmantojuši zaļo zonu starp Weston Gardens un 
kaimiņu īpašumu Ballinacura Weston, neliekot mierā un iebiedējot bijušā īpašuma 
iedzīvotājus.  Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vairākas Weston Gardens mājas ir tikušas 
aizdedzinātas un ka to īpašumos nelegāli izgāž atkritumus, piespiežot daudzus iedzīvotājus 
pārcelties uz dzīvi citur.  Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto vietējās policijas un 
Limerikas pilsētas domes mēģinājumi šo situāciju risināt, tostarp uzbūvējot žogu starp 
Ballinacurra Weston un Weston Gardens, ir bijuši sekmīgi tikai īstermiņā.  Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu pastiprināt spiedienu uz Limerikas pilsētas domi, lai 
paātrinātu šo problēmu iespējamo risinājumu novērtēšanu, jo Weston Gardens iedzīvotāju 
situācija ir pilnīgi neciešama.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina vairākus jautājumus saistībā ar antisociālās uzvedības 
smagajām sekām minētajā mikrorajonā. Kopienas tiesību aktu aspekti ir ierobežoti attiecībā 
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uz atkritumu apsaimniekošanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir problēma šādu 
iemeslu dēļ:
– zaļajā zonā notiek nepārtraukta nelikumīga atkritumu izgāšana un to regulāra nelikumīga 

dedzināšana; 
– šajā mikrorajonā nenotiek regulāra atkritumu savākšana no mājokļiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Pamatdirektīvas par atkritumiem1 (WFD) 4. pantā noteikts, 
ka dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai 
apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu 
radīt kaitējumu videi.  Tajā paredzēts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu 
atkritumu izmešanu, izgāšanu un nekontrolētu apglabāšanu.  

Direktīvas 8. pantā noteikts, ka dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
atkritumu īpašnieki nodrošina, ka atkritumus pārņem privāts vai valsts atkritumu savācējs vai 
uzņēmums vai ka saskaņā ar attiecīgo ES tiesību aktu noteikumiem paši veic reģenerāciju vai 
apglabā atkritumus. Piemēram, gadījumos, kad atkritumus apglabā poligonos, attiecīgi 
jāīsteno Padomes direktīvā par atkritumu poligoniem2 noteiktās prasības.

Saskaņā ar Komisijas prasību 2005. gadā Eiropas Kopienu Tiesa pasludināja spriedumu 
attiecībā uz Īriju3 par to, ka tā nav izpildījusi atkritumu apsaimniekošanas direktīvas (WFD) 
noteikumus. Tiesa jo īpaši konstatēja, ka pastāvēja strukturāla problēma, jo Īrijas varas 
iestādes izrādījušas plaši izplatītu un nepieņemamu iecietību pret nelikumīgām darbībām 
saistībā ar atkritumiem. Kopš tā laika Īrija ir pastiprinājusi centienus, lai uzlabotu sprieduma 
prasību īstenošanu. Šajā sakarā vairāk resursu it īpaši tika piešķirts Īrijas pašvaldībām, lai 
izpildītu atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, kā arī tika izveidota sūdzību izskatīšanas 
sistēma valstī un Īrijas Vides aizsardzības aģentūrā birojam vides noteikumu izpildes 
nodrošināšanai tika uzlikts par pienākumu uzraudzīt, kā pašvaldības īsteno prasības. Komisija
patlaban pārrauga minēto nolēmumu un 2007. gada jūnijā nosūtīja Īrijai pirmo rakstisko 
brīdinājumu vairāku nepilnību dēļ. Pirmām kārtām, lai gan uzlabojās ieviešanas prakse, vēl 
nav veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu, ka konsekventi tiktu sasniegti WFD noteiktie 
rezultāti.

Ievērojot iepriekšminēto, pašreizējais lūgumraksts izraisa bažas, jo, acīmredzot, nelikumīga 
atkritumu izgāšana un to nelikumīga dedzināšana dzīvojamā zonā notiek sistemātiski, tādējādi 
izraisot ar to saistīto iespējamo kaitīgo ietekmi uz sabiedrības veselību. Tāpat kā citas 
nelikumīgas darbības, arī nelikumīgas darbības saistībā ar atkritumiem pašas par sevi neatklāj, 
ka vainīgas ir varas iestādes — taču, ja šādas darbības netiek atbilstīgi un efektīvi kontrolētas, 
tiek pārkāptas WFD prasības.

Secinājumi

Šādos apstākļos Komisija centīsies iegūt informāciju no Īrijas par to, kādus pasākumus tā 
patlaban veic, lai nodrošinātu, ka šī ierastā prakse sistemātiski izgāzt atkritumus minētās 
dzīvojamās zonas vidū tiktu izbeigta.

                                               
1 Direktīva 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis), OV L 114, 27.4.2006.
2 Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis), OV L 182, 16.7.1999.
3 Lieta C-494/01.
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Savā 2008. gada 8. februāra vēstulē Īrija atbildēja Komisijai uz jautājumiem par šo lietu, 
minot šādus apsvērumus.

Īrijas institūcijas ir apmierinātas, ka visi pasākumi ir veikti, un tie tiks turpināti, lai 
nodrošinātu ES tiesību aktu par atkritumiem pareizu īstenošu. Viņi ziņo, ka Limerikas pilsētas 
teritorijā darbojas trīs privāti uzņēmumi. Limerikas pilsētas mērs apliecināja, ka viens no 
atļautajiem atkritumu savācējiem strādā ar mazāku transporta līdzekli, kurš var iebraukt uz 
īpašumu vedošajos šaurajos ceļos un savākt atkritumus. Limerikas pilsētas dome ir 
izstrādājusi sistēmu, kā palīdzēt mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem ar atkritumu 
savākšanas izmaksām. Turklāt pilsētas dome nodrošina ielu tīrīšanas pakalpojumus. 

2007. gadā atbildīgais dienests izskatīja 68 gadījumus par nelikumīgu atkritumu izgāšanu, 
dedzināšanu un sabiedrisko vietu vispārēju uzkopšanu. Limerikas pilsētas dome izskatīja arī 
divpadsmit sūdzības par sadedzinātām automašīnām un atkritumu nelegālu izgāšanu šajā 
teritorijā. Visas sūdzības tika izmeklētas un atrisinātas. Visbeidzot, Limerikas pilsētas dome ir 
nodrošinājusi to, ka mājsaimniecībām tiek nodrošināti atkritumu savākšanas pakalpojumi un 
tiek izskatīti gadījumi par atkritumu nelegālu izgāšanu un citi ar tiesību aktiem par 
atkritumiem saistīti pārkāpumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija uzskata, ka Īrijas iestādes ir nodrošinājušas 
pienācīgu atkritumu savākšanu Weston Gardens īpašumā un efektīvi ir atrisinājušas vairākus 
atkritumu nelegālas izgāšanas gadījumus. Tādēļ, pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
uzskata, ka Kopienas tiesību aktu pārkāpuma nav.
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