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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0598/2007, adresată de Cathal McCarthy, de naţionalitate irlandeză, în 
numele Weston Gardens Residents Association (Asociaţia locuitorilor din Weston 
Gardens), privind lipsa unor măsuri adecvate pentru combaterea 
comportamentului antisocial şi a activităţii infracţionale îndreptate împotriva 
domeniului Weston Gardens din Limerick (Irlanda)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara se plânge de numeroasele acte antisociale şi criminale îndreptate împotriva 
locuitorilor din Weston Gardens (Limerick, Irlanda). Ea arată că, de ani de zile, anumiţi
infractori îi hărţuiesc şi intimidează pe locuitorii din Weston Gardens, profitând de spaţiul 
verde care separă acest domeniu de domeniul vecin, Ballinacurra Weston. Semnatara petiţiei 
susţine că mai multe case din Weston Gardens au fost incendiate şi că se aruncă ilegal gunoi 
pe terenul acestuia, ceea ce i-a silit pe mulţi locuitori să se mute de acolo. Încercările poliţiei 
locale şi ale Consiliului local din Limerick de a soluţiona acest caz, inclusiv prin ridicarea 
unui gard între Ballinacurra Weston şi Weston Gardens, au avut succes numai pe termen 
scurt, spune petiţionara, care solicită Parlamentului European să intervină pe lângă Consiliul 
local din Limerick pentru a grăbi evaluarea soluţiilor posibile, întrucât situaţia locuitorilor din 
Weston Gardens a devenit cu totul intolerabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiţionara pune câteva probleme referitoare la efectele nocive ale actelor antisociale din 
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cartierul său. Aspectele legislaţiei comunitare se limitează la activitatea de gestionare a 
deşeurilor. Petiţionara consideră acest lucru ca fiind o problemă din următoarele motive:
– Se aruncă mereu gunoi în spaţiile verzi şi i se dă foc, toate acestea în mod ilegal; 
– Nu există un sistem de colectare permanentă a gunoaielor pentru locuinţele din cartier.

În temeiul articolului 4 din Directiva privind deşeurile1 (WFD), statele membre trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura că deşeurile sunt reciclate sau evacuate fără a afecta 
sănătatea umană şi fără a utiliza procese sau metode care ar putea produce daune mediului. 
Articolul stipulează că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a interzice 
abandonarea, deversarea sau evacuarea necontrolată a deşeurilor. 

Articolul 8 prevede că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că deţinătorii de deşeuri procedează ei înşişi la recuperarea sau eliminarea deşeurilor pe care 
le deţin sau că aceştia alocă aceste două operaţiuni unei entităţi sau unei întreprinderi care 
efectuează operaţiuni de tratare a deşeurilor sau unui colector de deşeuri privat sau public, 
toate acestea în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă. De exemplu, în cazul în care gunoiul 
este colectat într-o rampă de depozitare, obligaţiile descrise în Directiva privind depozitarea 
deşeurilor2 trebuie respectate întocmai. 

În 2005, în urma acţiunii în instanţă a Comisiei, Curtea Europeană de Justiţie a emis o 
hotărâre împotriva Irlandei3 pentru că aceasta nu a pus în aplicare directiva privind deşeurile. 
În particular, Curtea a considerat că exista o problemă structurală, întrucât autorităţile 
irlandeze au manifestat o toleranţă necontrolată şi inacceptabilă faţă de activităţile ilegale de 
aruncare a reziduurilor. De atunci, Irlanda a depus eforturi de îmbunătăţire a practicilor de 
punere în aplicare a directivei. În particular, au fost alocate mai multe resurse autorităţilor 
irlandeze locale în vederea punerii în aplicare a normelor privind deşeurile, a fost creat un 
sistem de soluţionare a plângerilor, iar Oficiul de aplicare a legislaţiei privind protecţia 
mediului, înfiinţat în cadrul Agenţiei de protecţie a mediului din Irlanda, este responsabil cu 
supravegherea activităţilor desfăşurate de autorităţile locale. Comisia urmăreşte în prezent 
hotărârea în cauză, iar în iunie 2007 a trimis Irlandei prima avertizare scrisă în legătură cu 
unele nereguli. În particular, chiar dacă practicile de punere în aplicare s-au îmbunătăţit, 
Irlanda nu a luat suficiente măsuri pentru a asigura că rezultatele aşteptate în temeiul WFD 
sunt duse la îndeplinire în mod sistematic. 

În sensul celor menţionate mai sus, prezenta petiţie stârneşte îngrijorare din cauza naturii 
aparent permanente a deversării şi a incendierii ilegale de reziduuri într-o zonă rezidenţială şi 
a efectului negativ pe care l-ar putea avea asemenea practici pentru sănătatea umană. Ca şi în 
cazul celorlalte activităţi ilegale, activităţile ilegale de deversare a deşeurilor nu implică în 
mod necesar vina autorităţilor publice: cu toate acestea, lipsa unui control corespunzător şi 
eficient asupra acestui gen de activităţi nu corespunde dispoziţiilor WFD. 

Concluzii
                                               
1 2006/12/CE din 27.4.2006 JO L 114, 27.4.2006
2 1999/31/CE din 26.04.1999 JO L 182, 16.7.1999
3 Cauza C-494/01
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Pe acest fond, Comisia va solicita informaţii Irlandei privind măsurile luate pentru a asigura 
că aparenta deversare continuă de deşeuri în mijlocul zonei rezidenţiale ia sfârşit.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În scrisoarea din 8 februarie 2008, Irlanda a răspuns la solicitările Comisiei în legătură cu 
acest caz, cu următoarele observaţii: 

Autorităţile irlandeze sunt mulţumite că au fost şi vor continua să fie luate toate măsurile,
pentru a asigura punerea în aplicare în mod corect a legislaţiei UE privind deşeurile. Ele
afirmă că în zona oraşului Limerick operează trei companii private. Consiliul din oraşul 
Limerick a constatat că una dintre societăţile autorizate de colectare a deşeurilor lucrează cu
un vehicul de dimensiuni mici în măsură să aibă acces la drumurile înguste care duc la 
imobile şi, prin urmare, are posibilitatea de a colecta deşeurile. De asemenea, Consiliul din
oraşul Limerick instituie un sistem prin care să sprijine gospodăriile cu venituri mici în ceea 
ce priveşte cheltuielile cu colectarea deşeurilor. În plus, Consiliul oferă servicii de curăţare a 
străzilor.

Pe parcursul anului 2007, serviciul responsabil s-a confruntat cu 68 de cazuri de curăţenie 
generală a zonelor publice, incinerare şi depozitări ilegale. De asemenea, Consiliul oraşului 
Limerick s-a confruntat cu doisprezece reclamaţii legate de incendierea autoturismelor şi a 
altor depozitări ilegale în zonă. Toate reclamaţiile au fost investigate şi rezolvate. În 
concluzie, Consiliul oraşului Limerick a oferit asigurări că serviciile de colectare a deşeurilor 
sunt pregătite să se ocupe de nevoile gospodăriilor din zonă şi sunt proactive în relaţiile cu 
cazurile de depozitare ilegală şi alte încălcări ale legislaţiei privind deşeurile.

Luând în considerare informaţiile de mai sus, Comisia consideră că autorităţile irlandeze au 
efectuat colectări adecvate ale deşeurilor pe domeniul Weston Gardens şi au soluţionat în mod 
eficient mai multe cazuri de depozitare ilegală pe respectivul domeniu. Prin urmare, pe baza 
acestor informaţii, Comisia consideră că nu se produce o încălcare a dreptului comunitar. 
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