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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0598/2007, ingiven av Cathal McCarthy (brittisk medborgare) för 
boendeföreningen Weston Gardens Residents Association, om bristen på lämpliga 
åtgärder för att förhindra asocialt beteende och kriminalitet mot boende i 
Weston Gardens (Limerick, Irland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på de många fallen av asocialt och kriminellt beteende som boende i 
Weston Gardens (Limerick, Irland) har utsatts för. Enligt framställaren har kriminella under 
årens lopp utnyttjat grönområdet mellan Weston Gardens och det närbelägna bostadsområdet 
Ballinacurra Weston för att trakassera och skrämma de boende i det förstnämnda 
bostadsområdet. Framställaren hävdar att flera hus i Weston Gardens har satts i brand och att 
man olagligt dumpar sopor på fastigheterna, vilket har fått flera av de boende att flytta. Enligt 
framställaren har de försök att lösa situationen som den lokala polisen och stadsfullmäktige i 
Limerick tagit initiativ till, däribland uppförandet av ett stängsel mellan Ballinacurra Weston 
och Weston Gardens, endast haft kortvarig framgång. Framställaren uppmanar 
Europaparlamentet att sätta press på Limericks stadsfullmäktige så att man snabbar på 
utvärderingen av möjliga lösningar, eftersom situationen börjar bli outhärdlig för de boende i 
Weston Gardens.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 februari 2008. Kommissionen uppmanades 
inkomma med upplysningar enligt artikel 192.4.
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3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

Framställaren tar upp flera frågor som rör allvarliga följder av asocialt beteende i grannskapet. 
De aspekter som berörs av gemenskapslagstiftningen begränsas till avfallshanteringen. 
Framställaren anför följande skäl till varför detta är ett problem:

– Det förekommer ihållande olaglig dumpning av sopor i grönområden och regelbunden 
olaglig sopförbränning. 

– Det saknas regelbunden sophämtning från bostadsområdena i grannskapet.

Enligt artikel 4 i ramdirektivet om avfall1 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs 
för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att 
processer eller metoder används som kan skada miljön. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att förbjuda övergivande, dumpning och okontrollerat bortskaffande av avfall.

I artikel 8 anges att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att varje 
innehavare av avfall antingen överlåter det till en privat eller offentlig insamlare eller själv 
återvinner eller bortskaffar avfallet enligt bestämmelserna i relevant EU-lagstiftning. För 
avfall som deponeras på ett avfallsupplag måste exempelvis kraven i avfallsupplagsdirektivet2

följas.

Efter att kommissionen 2005 vidtagit rättsliga åtgärder fann EG-domstolen att Irland3 brustit i 
genomförandet av avfallsdirektivet. Domstolen fann i synnerhet att det förelåg ett strukturellt 
problem eftersom de irländska myndigheterna uppvisade en utbredd och oacceptabel tolerans 
mot olaglig avfallshantering. Därefter har Irland ökat ansträngningarna för att se till att 
avfallsbestämmelserna följs. Framför allt har de irländska lokala myndigheterna fått mer 
resurser för att genomföra bestämmelserna, en nationell klagomur har inrättats och ett 
miljötillsynskontor under Irlands miljöskyddsorgan har fått i uppdrag att kontrollera att de 
lokala myndigheternas arbete. Kommissionen följer för närvarande upp denna dom och i 
juni 2007 fick Irland en första skriftlig varning för ett antal brister. Genomförandet har 
visserligen förbättrats, men man har ännu inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att 
man kontinuerligt lever upp till avfallsdirektivets mål.

Mot bakgrund av ovanstående ger framställningen i fråga anledning till oro eftersom det 
verkar förekomma ihållande olaglig dumpning och olaglig sopförbränning i ett bostadsområde 
med de negativa konsekvenser för folkhälsan som det kan föra med sig. Precis som när det 
gäller annan olaglig verksamhet behöver detta inte bero på att de offentliga myndigheterna har 
begått något fel. Underlåtenhet att på ett lämpligt och effektivt sätt kontrollera sådan 
verksamhet strider emellertid mot kraven i avfallsdirektivet.

Slutsats

Mot bakgrund av detta kommer kommissionen att begära upplysningar från Irland om vilka 
åtgärder som vidtas för att se till att denna till synes ihållande dumpning av sopor mitt i ett 
bostadsområde får ett slut.

                                               
1 2006/12/EG, 27.4.2006 EUT L 114, 27.4.2006.
2 1999/31/EG, 26.04.1999 EGT L 182, 16.7.1999.
3 Mål C-494/01.
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4. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

I en skrivelse från den 8 februari 2008 svarade Irland på kommissionens frågor om detta fall 
med följande anmärkningar:

De irländska myndigheterna är övertygade om att alla åtgärder har vidtagits och 
fortsättningsvis kommer att vidtas för att säkerställa att EU:s lagstiftning om avfallshantering 
tillämpas på ett korrekt sätt. Man rapporterar att tre privata bolag arbetar inom Limericks 
stadsområde. Stadsfullmäktige i Limerick har sett till att en av de godkända insamlarna av 
avfall använder mindre fordon som kan ta sig fram på de smala vägar som leder till området 
och därmed kan hämta avfallet. Stadsfullmäktige i Limerick har också en plan för att hjälpa 
hushåll med låga inkomster med avgifterna för sophämtning, och man tillhandahåller även 
gaturenhållning. 

Under 2007 behandlade det behöriga organet 68 fall som rörde olaglig dumpning, 
sopförbränning och generell renhållning av offentliga områden. Stadsfullmäktige i Limerick 
behandlade tolv klagomål i samband med utbrända bilar och annan olaglig dumpning i 
området. Alla klagomål undersöktes och löstes. Stadsfullmäktige i Limerick har säkerställt att 
det finns sophämtningstjänster som täcker behoven för hushållen i området och arbetar aktivt 
när det gäller olaglig dumpning och andra brott mot avfallslagarna. 

Med hänsyn till ovanstående information anser kommissionen att de irländska myndigheterna 
har tillhandahållit lämplig sophämtning i området Weston Gardens och att de på ett effektivt 
sätt har hanterat flera fall av olaglig dumpning på området. På grundval av dessa uppgifter 
anser kommissionen inte att någon överträdelse av gemenskapsrätten föreligger.
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