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1. Nuo šeštosios Parlamento kadencijos pradžios (2004 m.) iki 2010 m. pabaigos Peticijų 
komitetas apsvarstė 114 peticijų, susijusių su atliekų tvarkymu. Tuo pat laikotarpiu 
komitetas įvykdė keturias faktų nustatymo misijas, kad susidarytų tiesioginį įspūdį apie 
padėtį: a) Pajūrio Fose (Prancūzija), kur institucijos stato deginimo įrenginį, kad būtų 
uždarytas seniausias ir didžiausias Europos sąvartynas, b) Path Head (Jungtinė 
Karalystė), kur piliečiai susirūpinę galimu neigiamu nepakankamai apsaugoto ir itin arti 
jų namų esančio sąvartyno poveikiu jų sveikatai, c) Huelvoje (Ispanija) dėl didelio 
atliekų, kaupiamų kaip šalutinis pramoninio proceso produktas, kiekio poveikio, ir 
galiausiai d) Kampanijoje (Italija), kuri kaip regionas daugelį metų turėjo problemų 
tvarkant komunalines atliekas.

2. Peticijų aplinkosaugos klausimais nuolat yra daugiausia, o peticijos dėl atliekų sudaro 
nemažą pogrupį. Atliekų tvarkymo klausimai piliečiams turi didžiausią tiesioginį poveikį 
visoje ES; tad peticijų sulaukiama iš įvairių valstybių narių. Pagrindiniai iškelti klausimai 
susiję su bendru komunalinių atliekų tvarkymo organizavimu (42). Antras pagal svarbą –
naujų sąvartynų įrengimas arba esamų tvarkymas (37), o trečias – deginimo įrenginių 
įrengimas arba eksploatavimas (17). Vis dėlto labai dažnai visi šie dalykai tarpusavyje 
susiję ir neįmanoma peticijų aiškiai suskirstyti į kategorijas. 

3. Siekdamos pagerinti bendrą atliekų tvarkymo padėtį, valdžios institucijos gali būti 
įpareigotos trumpuoju laikotarpiu išplėsti esamus sąvartynus arba atidaryti naujus. 
Panašiai ir deginimo įrenginių statyba yra teisėtas atliekų šalinimo (ir energijos išgavimo) 
metodas, tačiau jam priešinasi arčiausiai gyvenantys gyventojai. 

4. Peticijų dėl toksiškų atliekų sunaikinimo mažiau (12); nepaisant to, šio klausimo 
negalima visiškai atskirti nuo komunalinių atliekų tvarkymo, nes šių dviejų kategorijų 
atliekos ne visada atskiriamos tobulai, o tada gali būti užteršti sąvartynai.

5. Atrodo, jog ES lygmeniu visuotinai sutariama, kad prioritetinis atliekų tvarkymo 
metodas – pirmenybę teikti bendram atliekų kiekio mažinimui, o konkrečiai – mažinti 
atliekų, kurių negalima dar kartą panaudoti arba perdirbti, kiekį. Tikslas – priešinga 
linkme nukreipti atliekų hierarchiją: nuo sunaikinimo link prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ir atliekų pavertimo energija. Šis požiūris įtvirtintas Pagrindų 
direktyvoje dėl atliekų1, kuria sugriežtinama ir pataisoma jos 2006 m. pirmtakė2. 
Galutinis terminas perkelti Pagrindų direktyvą dėl atliekų buvo 2010 m. gruodžio mėn. 
Todėl didelį rūpestį kelia tai, kad jo laikėsi tik šešios valstybės narės, ir Europos Komisija 
imasi aktyvių priemonių siekdama užtikrinti, kad direktyvą skubiai įgyvendintų ir 
likusios valstybės.

6. Dvi direktyvos susijusios su atliekų tvarkymo operacijomis: Sąvartynų direktyva3 ir 
Deginimo direktyva4. Dar aštuonios direktyvos susijusios su įvairiais atliekų srautais: 
nuotekomis ir dumblu5, baterijomis ir akumuliatoriais6, pakuotėmis ir pakuočių 

                                               
1 2008/98/EB.
2 2006/12/EB.
3 1999/31/EB.
4 2000/76/EB.
5 75/439/EEB.
6 2006/66/EB.
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atliekomis1, kasybos atliekomis2, nebenaudojamomis transporto priemonėmis3, elektros ir 
elektronine įranga4, polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB ir PCT)5, 
elektroninės ir elektros įrangos atliekomis (EEĮA direktyva)6.

7. Galiausiai svarstant peticijas dėl atliekų tenka pasitelkti sudėtingą direktyvų dėl poveikio 
aplinkai vertinimo ir konsultavimosi su visuomene rinkinį. Tai – direktyvos dėl: tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo7, tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo8, visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką9 ir visuomenės dalyvavimo rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir 
programas10. Siekiant parengti šį pranešimą ir atsižvelgiant į peticijų turinį, nagrinėjant 
daugiausia dėmesio bus skiriama Pagrindų direktyvai dėl atliekų, Sąvartynų ir Deginimo 
direktyvoms ir tam tikroms direktyvoms dėl poveikio aplinkai vertinimo ir 
konsultavimosi su visuomene.

Bendras atliekų tvarkymas

8. Svarbiausias Pagrindų direktyvos dėl atliekų tikslas – valstybėms narėms nustatytas 
„įpareigojimas tvarkyti atliekas nedarant neigiamo poveikio aplinkai bei žmonių 
sveikatai, skatinama laikytis atliekų hierarchijos“ ir vadovaujamasi principu „teršėjas 
moka“.

9. Remiantis naujausia (2009 m.) Eurostato informacija, vidutinis susidarančių komunalinių 
atliekų kiekis vienam asmeniui per metus yra 513 kg. Nustatyta tam tikra gerovės ir 
susidarančių atliekų kiekio sąsaja, tačiau ji nėra nuosekli. Vidutinis į sąvartynus vežamų 
atliekų kiekis visoje ES yra 38 proc. Čia turtingesnės šalys akivaizdžiai yra skalės 
apačioje (0–5 proc. BE, DK, DE, NL, AT, SE), o sąvartynais vis dar labai gausiai 
naudojasi naujosios valstybės narės ir kai kurios Viduržemio jūros pakrantės valstybės, 
Bulgarija net 100 proc.! Ir atvirkščiai, tose šalyse, kuriose mažai atliekų vežama į 
sąvartynus, už vidurkį didesnis atliekų kiekis perdirbamas (ES vidutiniškai 24 proc.) ir 
sudeginamas (ES vidutiniškai 20 proc.): Vokietija pirmauja pagal perdirbimą (48 proc.), 
o Švedija – pagal deginimą (49 proc.). 

10. Komisija patvirtina: „Numatoma, kad išliks dideli įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
skirtumai tarp valstybių narių, nebent ES lygiu būtų imtasi papildomų priemonių 
valstybėms narėms paremti ir vienodoms veiklos sąlygoms užtikrinti <...>. ES surinkimo, 
perdirbimo ir sąvartynų atsisakymo tikslų laikymasis išliks prioritetu ir kai kurios 
valstybės narės turės labai pasistengti, kad pasiektų šiuos ES tikslus.“11

                                               
1 94/62/EB.
2 2006/21/EB.
3 2000/53/EB.
4 2002/96/EB.
5 96/59/EB.
6 2002/95/EB.
7 85/337/EEB.
8 2001/42/EB.
9 2003/4/EB.
10 2003/35/EB.
11 COM (2011) 0013 galutinis.
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11. Tai atsispindi ir peticijose, nes daugiausia peticijų dėl bendro atliekų tvarkymo 
organizavimo gaunama iš Italijos, Graikijos, Ispanijos ir Bulgarijos. Piliečiai susirūpinę 
dėl galimo neigiamo poveikio jų sveikatai, nesvarbu, ar šis poveikis susidaro dėl gatvėse 
nesurinktų šiukšlių, iš sąvartynų sklindančio kvapo, nuogąstavimų dėl požeminio vandens 
ir oro taršos, kai nederamas yra tarpinis ar galutinis atliekų saugojimas, nelegaliai 
tvarkomos pramoninės atliekos ir kt.

12. Jaučiama, kad valdžios institucijos nekontroliuoja padėties, piliečiai kartais nepasirengę 
imtis veiksmų, reikalingų norint prisidėti ieškant sprendimų, pasitikėjimas sugriautas ir 
linkstama prie atviros konfrontacijos bei veiksmų sąstingio. „<...> padėtis itin sudėtinga 
dėl daugelio veiksnių: gana didelio gyventojų tankumo regione (keli milijonai mažame 
plote), mažo visuomenės sąmoningumo atliekų tvarkymo klausimais ir dėl to kylančių 
problemų dėl siūlomų sprendimų priimtinumo visuomenėje, vidutinio ir ilgalaikio 
planavimo vėlavimų ir kt. Komisija stengėsi teisiniais veiksmais ir finansine pagalba 
atitaisyti padėtį ir skatinti deramus kietųjų atliekų tvarkymo būdus <...>.“1

13. Pranešėjas susirūpinęs, kad norint pasiekti teisės aktais nustatytus perdirbimo ir 
prevencijos tikslus reikalingas būtent aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas, 
aktyvesnis suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas ir didesnis visuomenės sąmoningumas. 
Tačiau visuose Peticijų komiteto faktų nustatymo misijų pranešimuose atliekų klausimais 
minima, kad piliečių ir institucijų ryšiai yra silpni arba jie visai nepalaikomi, ir tai rodo 
audringos piliečių demonstracijos, apie kurias pranešama spaudoje.

Sąvartynai

14. Nors bendras tikslas yra numatomoje ateityje panaikinti sąvartynų poreikį, esama tam 
tikro praeities palikimo ir, atitinkamų institucijų teigimu, kartais siekiant reaguoti į 
krizinę padėtį trumpam laikui skubiai reikia išplėsti esamus sąvartynus arba įrengti 
naujus. Sąvartynų direktyvoje nustatyti parametrai, pagal kuriuos suteikiami 
eksploatacijos leidimai, atliekamos bendros stebėjimo procedūros eksploatavimo ir 
tolesnės priežiūros etapais. Direktyvos nuostatos netaikomos sąvartynams, uždarytiems 
prieš direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę. 

15. Direktyvoje išvardyti kriterijai apima vietovę, vandens kontrolę ir filtratų tvarkymą, 
dirvožemio ir vandens apsaugą, dujų kontrolę, taršą ir pavojus, stabilumą ir užtvaras.
Peticijų komitetas gavo keletą peticijų – remiantis viena iš jų buvo išsiųsta faktų 
nustatymo misija į Path Head (Jungtinė Karalystė) – susijusių su sąvartynais, esančiais ne 
toliau kaip 100 m nuo artimiausių namų: iš šių sąvartynų sklinda gyventojų jaučiamas 
bjaurus kvapas, didėja oro tarša ir netoli namų plinta kenkėjai; nepaisant to, tikslių 
reikalavimų, kaip užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, apibrėžčiai taikomas 
Sutartyse įtvirtintas subsidiarumo principas.

16. Peticijose dažnai reiškiami nuogąstavimai dėl sąvartynų apima galimą požeminio 
vandens taršą, daugiausia dėl to, kad senesni sąvartynai esą neturi dugno paklotų, 
neleidžiančių medžiagoms sunktis į vandeninguosius sluoksnius, arba dėl to, kad šie 
paklotai esą atrodo skylėti ir kelia įtarimų dėl medžiagų nutekėjimo.

                                               
1 CM814289.doc.
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17. Naujų sąvartynų projektai dažnai užginčijami dėl jų vietovės; peticijų pateikėjai mano, 
kad jais pažeidžiamos ekologiniu arba kultūriniu požiūriu saugomos zonos arba kad jie 
įrengiami ant geologiškai nestabilaus pagrindo ir per arti požeminio ir (arba) geriamojo 
vandens atsargų. Kartais sunku nustatyti, ar šie nuogąstavimai objektyviai pagrįsti. Jie 
gali būti ir kampanijos, kuria ginčijamos valdžios institucijų pasiūlytos planuojamos 
vietovės, dalis.

18. Piliečiai savo susirūpinimą dažnai išreiškia per konsultavimosi su visuomene procesą ir 
atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Remiantis Sąvartynų direktyva, nacionalinės 
institucijos turi išduoti leidimą eksploatuoti teritoriją. Jeigu tikėtina, kad sąvartynas gali 
„turėti didelį poveikį aplinkai“, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. 
Sąvartynai patenka į direktyvos II priedą, tad jiems taikomi valstybių narių nustatyti 
ribiniai kriterijai. Jeigu leidimuose laikomasi direktyvoje išdėstytų parametrų ir buvo 
atliktas poveikio aplinkai vertinimas, Komisija neturi įgaliojimų kištis į nacionalinių 
institucijų priimtus sprendimus.

19. Piliečiams sunku suprasti, kad ES negali kištis, kol nebaigta visa procedūra ir nesuteikta 
licencija. Manoma, kad ES gali pradėti veikti tik tada, „kai žala jau padaryta“. Vis dėlto 
teisines procedūras galima pradėti tik tada, kai projektą patvirtina valstybės narės.

Deginimo įrenginiai

20. Leidimams įrengti deginimo įrenginius priešinamasi panašiai kaip ir sąvartynams, 
pabrėžiant nuogąstavimus dėl oro taršos ir neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir 
(arba) ekologiniu požiūriu saugomoms zonoms. 

21. Reikėtų pripažinti, kad pradėjus taikyti naujesnę technologiją deginimo įrenginiai išmeta 
daug mažiau teršalų. Kai kuriose valstybėse narėse, ypač ten, kur daug atliekų 
sudeginama, vietos gyventojai rodo daugiau palankumo, galbūt pripažindami, kad 
deginimo įrenginiuose gaminama šiluma arba elektros energija.

22. Taikomi tie patys principai: remiantis Deginimo direktyva ir atlikus poveikio aplinkai 
vertinimą nacionalinės institucijos suteikia leidimą įrengti objektą.

23. Valdžios institucijos deginimo įrenginiams dažnai renkasi vietoves, kuriose oras jau 
gerokai užterštas, remdamosi prielaida „žala jau padaryta, taigi, didesnė tarša nieko 
nepakeis“. Alternatyvūs būdai sunaikinti atliekas ir gaminti energiją išgaunant metaną 
dažnai netiriami.

Komisijos ataskaita dėl Teminės atliekų prevencijos ir perdirbimo strategijos 
įgyvendinimo1

24. 2011 m. sausio mėn. Komisija paskelbė ataskaitą, pateikdama pažangos įgyvendinant 
pirmąjį atliekų strategijos dokumentą apžvalgą2 ir siekdama suteikti informacijos, kuria 

                                               
1 COM (2011) 0013 galutinis.
2 COM (2005) 0666.
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remiantis būtų vertinama Šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa1. 

25. Nuo 2005 m. Komisija didino paramą, įskaitant 2005 / 2006 m. skirtus 4,1 mlrd. EUR, 
ES atliekų acquis įgyvendinimui ir vykdymui nacionaliniu lygmeniu gerinti. Nepaisant 
to, 2009 m. pabaigoje pažeidimų atvejai, susiję su atliekomis, atitiko 20 proc. visų 
aplinkosaugos pažeidimų.

26. Komisijos strategijoje svarbiausia gyvavimo ciklu grindžiamos mąstysenos idėja, kai 
produktas vertinamas nuo išteklių gavybos iki galutinio produkto sunaikinimo. Atliekų 
hierarchijoje pirmenybė teikiama atliekų prevencijai, tada pakartotiniam naudojimui, 
perdirbimui, regeneravimui, o sunaikinimas yra paskutinė priemonė. Teisės aktai 
supaprastinti: pavyzdžiui, į Pagrindų direktyvą dėl atliekų įtrauktos Pavojingų atliekų 
direktyva ir Direktyva dėl naudotų alyvų šalinimo, taip pat reikalavimai nacionaliniams 
atliekų tvarkymo planams.

27. ES lygmeniu toliau plėtojama perdirbimo politika. Pagrindų direktyvoje dėl atliekų 
nustatytas 50 proc. tikslinis komunalinių atliekų perdirbimo rodiklis, kurį reikia pasiekti 
iki 2020 m. Biologinių atliekų tvarkymas ES vis dar nėra optimalus2. Atliekamas tyrimas, 
kuriuo stengiamasi išsiaiškinti galimybę nustatyti biologinių atliekų surinkimo ir (arba) 
perdirbimo tikslus. Svarbus veiksnys, kurio dažnai nepaisoma – atliekų perdirbimo 
pramonė teikia galimybių sukurti iki pusės milijono darbo vietų!

28. Ataskaitoje daroma išvada, kad nors ir galima įžvelgti tam tikrų padrąsinančių tendencijų, 
dar daug erdvės pažangai. Pirmiausia ir svarbiausia – tinkamas esamo ES atliekų acquis 
įgyvendinimas ir vykdymas. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas būtina panaikinti 
nemažus valstybių narių skirtumus. Komisija siūlo paramos priemones, bet tikisi, kad 
atsilikusios valstybės narės labai pasistengs. To nebus įmanoma padaryti visapusiškai 
nedalyvaujant pilietinei visuomenei, kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir 
visuomenei netapus sąmoningesnei.

29. Komisijai rengiant komunikatą dėl ES aplinkosaugos teisės ir politikos įgyvendinimo, 
kurį planuojama paskelbti antroje 2011 m. pusėje, tikėtina, kad labiausiai bus pabrėžiama 
valdymo darinių svarba – pagrindas norint įgyvendinti ES aplinkosaugos teisę. Komisija 
mano, kad ji turi atlikti tam tikrą vaidmenį padėdama įvairiems dalyvaujantiems 
veikėjams keistis gerąja ir kitokia patirtimi. Teisėjai susijungė į bendradarbiavimo tinklą. 
Tokie dariniai galėtų būti naudingi ir kitiems, žemesnio nei nacionalinio lygmens teisės 
aktų leidėjams, tikrinimo ir priežiūros funkcijų vykdytojams, asmenims, priimantiems 
sprendimus dėl investicijų.

Atliekų politikos įgyvendinimo agentūra

30. Rengdama priemonių paketą ES atliekų teisės aktų įgyvendinimui gerinti, Komisija atliko 
galimybių studiją3 siekdama ištirti, ar būtų naudinga ir kiek kainuotų įsteigti specialią 

                                               
1 Sprendimas 1600/2002/EB.
2 COM/2010/235.
3 Galimybių įsteigti Atliekų politikos įgyvendinimo agentūrą studija, pakeista galutinė ataskaita, 2009 m. 
gruodžio 7 d.
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agentūrą valstybių narių pastangoms taikant ES atliekų teisės aktus remti.

31. Pabrėžtos šios problemos:
• daugeliui valstybių narių trūksta pakankamų pajėgumų patikrinimams, kontrolei ir 

kitiems veiksmams atlikti, kad atliekų teisės aktai būtų tinkamai vykdomi;
• organizacinės problemos, pvz., prastas įvairių nacionalinių ir žemesnio lygmens 

įstaigų, atliekančių su atliekomis susijusias funkcijas, veiklos koordinavimas, trukdo 
veiksmingai vykdyti teisės aktus;

• kai kuriose valstybėse narėse ES atliekų teisės aktams įgyvendinti neteikiama 
pirmenybė, todėl nepakankamai išteklių skiriama vykdymui;

• kita problema – trūksta techninių gebėjimų atliekų tvarkymo planams ir programoms 
parengti.

32. Toliau studijoje teigiama, kad šių problemų rezultatai tokie: dažnai nesilaikoma teisės 
aktų, atliekos nelegaliai išmetamos ir vežamos, daug piliečių skundų, pažeidimo bylų 
Europos Teisingumo Teisme, todėl nepakankamai apsaugoma visuomenės sveikata ir 
aplinka – svarbiausias ES atliekų teisės aktų tikslas.

33. Tokiomis aplinkybėmis nėra įgaliojimų ir išteklių, reikalingų norint ES lygmeniu išspręsti 
esamas problemas. Siekiant įveikti ES atliekų krizę siūlomi tam tikri konkretūs 
uždaviniai:
• atlikti patikras vietoje, vykdyti kontrolę ir atlikti priverstinio vykdymo veiksmus;
• geriau keistis informacija, rinkti duomenis ir rengti gaires;
• tiesiogiai mokyti atliekų srityje dirbančių valstybių narių pareigūnus ir jų mokytojus;
• kurti žinių ir kompetencijos centrus.

34. Rekomenduojamos institucinės galimybės – stiprinti Komisijos (Aplinkos generalinio 
direktorato), Europos aplinkos agentūros ir Eurostato išteklius. Vidutiniu laikotarpiu 
siūloma įsteigti ES atliekų agentūrą.

Preliminarios išvados

35. Už ES teisės aktų įgyvendinimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis daugiausia 
atsakingos valstybės narės. Piliečiai Europos Sąjungą dažnai laiko atsakinga, tačiau ji 
neturi priemonių priversti vykdyti jos priimamus teisės aktus. Tai kelia institucijų ir 
apskritai „Europos“ patikimumo klausimą. Nepaisant to, atrodo, kad valstybės narės 
taikstosi su esama padėtimi ir per mažai reikšmės skiria klausimui, kuris piliečiams toks
svarbus. Atliekos nėra politiškai patraukli tema.

36. Norint atnaujinti atliekų tvarkymo infrastruktūrą reikia didelių investicijų. Nieko nebus 
daroma, jeigu atliekoms tvarkyti nebus skirta daugiau išteklių. Būtų galima apsvarstyti 
galimybę skirti dalį Sanglaudos fondo lėšų arba kitokį tiesioginį finansavimą, pvz., iš 
Europos investicijų banko.

37. Projektams, kuriems tvirtinamas ES finansavimas, turėtų būti taikomos griežtos ES teisės 
aktų atitikties ir reikalavimų vykdymo sąlygos, pvz., atliekų tvarkymo hierarchija ir 
perdirbimo tikslai. Turėtų būti taikoma griežta vykdymo standartų kontrolė, o išlaidų 
procedūros turėtų būti audituojamos.
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38. Pagrindų direktyvoje dėl atliekų nustatytas aplinkos apsaugos lygis yra plataus užmojo. Iš 
Eurostato paskelbtų pastarojo meto statistinių duomenų ir daugelio valstybių narių 
nesugebėjimo laikytis Pagrindų direktyvos dėl atliekų perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino matyti, kad įgyvendinti atliekų acquis valstybėms narėms yra didelis iššūkis.

39. Ir valstybių narių, ir ES lygmeniu reikia stiprinti tikrinimo ir vykdymo pajėgumus. 
Komisijai turėtų būti suteikta išteklių, reikalingų norint veiksmingai atlikti jos, kaip 
Sutarties sergėtojos, vaidmenį. Atliekų tvarkymo srityje itin svarbu, kad Komisija 
daugiau dėmesio skirtų sistemiškesnėms ir (arba) struktūrinėms įgyvendinimo spragoms, 
pvz., tinkamų atliekų tvarkymo įrenginių sistemų trūkumui, per dideliam naudojimuisi 
sąvartynais ar mažai perdirbamų atliekų daliai. Naudingą vaidmenį galėtų atlikti ir 
Europos aplinkos agentūra, pavyzdžiui, įvertindama valstybių narių atliekų tvarkymo 
planų atitiktį ES teisės aktams.

40. Turi būti pagerintas dialogas su atitinkamais gyventojais, piliečiai turi turėti galimybę 
gauti informaciją, turi būti taikomos veiksmingos administracinės ir teisminės peržiūros 
procedūros. Peticijų pateikėjai turėtų būti skatinami visapusiškai naudotis šiomis 
procedūromis, kurios gali būti daug veiksmingesnės ir greitesnės nei ES lygmens 
priemonės, ypač kai sprendžiami konkrečių įrenginių klausimai.

41. Artimesnis valstybių narių institucijų ir Peticijų komiteto bendradarbiavimas gali duoti 
gerų rezultatų. Pripažįstama, kad nacionalinės institucijos, spręsdamos dėl atliekų 
tvarkymo vietos, turi tam tikrą teisę priimti sprendimus savo nuožiūra. Jeigu peticijų 
pateikėjų nuogąstavimai pagrįsti, ieškant dialogo galima imtis veiksmingų teisių gynimo 
priemonių, taikomų be reikalo nevėluojant ir naudingų visoms suinteresuotosioms šalims. 


