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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 598/2007, którą złożył Cathal Mc Carthy (Irlandia), w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Weston Gardens, w sprawie braku 
odpowiednich działań zapobiegających antyspołecznym zachowaniom 
i działalności przestępczej przeciwko mieszkańcom osiedla Weston Gardens 
(Limerick, Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o licznych przypadkach antyspołecznych zachowań 
i działalności przestępczej, na które uskarżają się mieszkańcy Weston Gardens (Limerick, 
Irlandia). Składający petycję twierdzi, że przez lata przestępcy wykorzystywali tereny zielone 
pomiędzy Weston Gardens i sąsiadującym osiedlem Ballinacurra Weston, aby nękać 
i zastraszać mieszkańców pierwszego z wymienionych osiedli. Zdaniem składającego petycję 
kilka domów w Weston Gardens zostało podpalonych, a na terenie posiadłości nielegalnie 
wyrzucane są śmiecie, co zmusza wielu mieszkańców do wyprowadzenia się. Składający 
petycję twierdzi, że próby rozwiązania tej sytuacji, podejmowane przez lokalną policję i Radę 
Miejską Limerick, w tym budowa ogrodzenia pomiędzy Ballinacurra Weston a Weston 
Gardens, okazały się skuteczne tylko przez krótki okres. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o wywarcie nacisku na Radę Miejską Limerick, aby przyspieszyła 
ona ocenę możliwych rozwiązań tych problemów, ponieważ sytuacja mieszkańców Weston 
Gardens jest nie do przyjęcia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2007 r. Do Komisji zwrócono 
się o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.
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Składający petycje podnosi kilka kwestii związanych z poważnymi konsekwencjami 
antyspołecznych zachowań obserwowanych w sąsiedztwie, jednak jedynym aspektem 
podlegającym zakresowi uregulowań wspólnotowych jest sposób składowania śmieci. 
Składający petycję stwierdza istnienie problemu w związku z:
– utrzymującym się nielegalnym składowaniem śmieci na terenach zielonych oraz ich 

nielegalnym spalaniem;
– brakiem właściwego systemu zbioru odpadów pochodzących z okolicznych budynków 

mieszkalnych.

Artykuł 4 odnośnej dyrektywy (WFD)1 ustanawia wymóg podejmowania przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań nakierowanych na zagwarantowanie, że zbiór 
i składowanie odpadów odbywa się w sposób niezagrażajacy życiu ludzi oraz niepowodujacy 
strat środowiskowych. Przewiduje on także, ze państwa członkowskie podejmować będą 
wszelkie niezbędne kroki służące wprowadzeniu zakazu niekontrolowanego pozbywania się 
i składowania odpadów.

Artykuł 8 tejże dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie podejmować będą wszelkie 
środki konieczne do zapewnienia, że każda osoba pozbywająca się śmieci dokonywać tego 
będzie bądź za pośrednictwem właściwego prywatnego lub publicznego przedsiębiorstwa 
wywozu śmieci, bądź samodzielnie w sposób określony odnośnymi uregulowaniami 
wspólnotowymi. Dla przykładu, w przypadku przewożenia śmieci na składowisko stosowane 
winny być postanowienia dyrektywy odnoszącej się do składowisk.2

W roku 2005, w następstwie pozwu złożonego przez Komisję Europejską, Trybunał 
Sprawiedliwości wypowiedział się w sprawie przeciwko Irlandii3 dotyczącej niewdrożenia 
dyrektywy WFD. Trybunał zaobserwował w szczególności istnienie problemu strukturalnego 
we władzach irlandzkich, które wykazywały się szerokim i nieakceptowalnym 
przyzwoleniem na nielegalne działania podejmowane przy wywozie śmieci. Od tego czasu 
Irlandia zwiększyła wysiłki nakierowane na usprawnienie praktyk implementacyjnych, 
w szczególności zaś władzom lokalnym przekazano większe środki pozwalające na właściwe 
wdrożenie odpowiednich uregulowań, wypracowano system obsługi skarg, a ośrodkowi 
legislacji środowiskowej przy krajowej Agencji Ochrony Środowiska zlecono kontrole 
działań podejmowanych przez władze lokalne. W chwili obecnej Komisja ściśle nadzoruje 
wdrażanie wspomnianego wyroku sądowego, czego skutkiem było przesłanie Irlandii 
w czerwcu 2007 r. pierwszego pisemnego ostrzeżenia związanego z utrzymującymi się 
niedociągnięciami – niezależnie od ulepszenia praktyk implementacyjnych stwierdzono 
utrzymujący się brak dostatecznej ilości środków gwarantujących osiągnięcie celów 
wyznaczonych w ramach dyrektywy WFD.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przedmiotowa petycja wywołuje obawy 
związane z prawdopodobnym utrzymującym się nielegalnym charakterem składowania 
i spalania śmieci na osiedlach mieszkalnych, co potencjalnie prowadzić może do zagrożenia 
zdrowia publicznego. Podobnie jak w przypadku innego rodzaju nielegalnej działalności, 
nielegalna utylizacja odpadów nie musi być nierozerwalnie związana z ewentualnymi błędami 

                                               
1 1999/31/WE z 26.4.1999 r., Dz.U. L 182 z 16.7.1999.
2 1999/31/EC z 26.4.1999 r., Dz.U. L 182 z 16.7.1999.
3 Sprawa C-494/01.
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władz lokalnych. Sam brak właściwej i wydajnej kontroli tego rodzaju działalności stanowi 
jednakże o naruszeniu wymogów dyrektywy WFD.
Wnioski

W związku z kwestiami opisanymi powyżej Komisja Europejska zwróci się do Irlandii 
o dalsze informacje z zakresu kroków podejmowanych na rzecz zakończenia nielegalnej 
działalności podejmowanej w związku z odpadami na wspomnianym obszarze mieszkalnym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W swoim piśmie z dnia 8 lutego 2008 r. Irlandia odpowiedziała na pytania Komisji dotyczące 
przedmiotowej sprawy, przedstawiając następujące spostrzeżenia:

Władze irlandzkie wyrażają zadowolenie, że podjęte zostały – i nadal będą podejmowane –
wszelkie środki mające na celu zapewnienie, że unijne prawodawstwo w zakresie odpadów 
jest należycie wdrażane. Informują one, że w obrębie miasta Limerick działają trzy prywatne 
przedsiębiorstwa. Rada Miejska Limerick zapewniła, że jeden z licencjonowanych odbiorców 
śmieci posiada mniejszy pojazd, który jest w stanie wjechać w wąskie uliczki prowadzące do 
osiedla i w związku z tym może odbierać stamtąd śmieci. Rada Miejska Limerick wdraża 
również projekt pomagający pokryć koszty wywozu śmieci gospodarstwom domowym 
o niskich dochodach. Rada zapewnia także usługi sprzątania ulic.

W 2007 roku właściwe służby rozpatrzyły 68 przypadków nielegalnego wyrzucania i palenia 
śmieci oraz ogólnego zanieczyszczania obszarów publicznych. Do Rady Miejskiej Limerick 
wpłynęło dwanaście skarg w związku ze spalaniem samochodów i nielegalnym wyrzucaniem 
śmieci w okolicy. Wszystkie skargi zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Ostatecznie Rada 
Miejska Limerick zapewniła, że oferowane usługi wywozu śmieci mają na celu zaspokajanie 
potrzeb gospodarstw domowych w okolicy oraz że prowadzi działalność prewencyjną wobec 
przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci i innego rodzaju naruszeń prawodawstwa 
dotyczącego odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Komisja uważa, że władze irlandzkie zapewniają 
odpowiedni wywóz śmieci na osiedlu Weston Garden, i że podjęły one odpowiednie
postępowanie wobec kilku przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci na osiedlu. Dlatego 
też, opierając się na tych informacjach, Komisja stwierdza, że nie doszło do naruszenia
przepisów prawa wspólnotowego.
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