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1. Od rozpoczęcia szóstej kadencji Parlamentu (2004) do końca 2010 r. Komisja Petycji 
rozpatrzyła 114 petycji dotyczących kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami. 
W tym samym okresie Komisja Petycji odbyła cztery misje informacyjne w celu 
bezpośredniego zapoznania się z sytuacją w następujących miejscach: a) Fos-sur-Mer 
(Francja), gdzie władze budowały spalarnię odpadów, aby zamknąć najstarsze 
i największe składowisko odpadów w Europie; b) Path Head (Wielka Brytania), gdzie 
obywatele wyrażali zaniepokojenie w związku z potencjalnie szkodliwym wpływem na 
ich zdrowie nieodpowiednio zabezpieczonego składowiska, które znajdowało się 
wyjątkowo blisko ich domostw; c) Huelvie (Hiszpania), gdzie obawiano się szkodliwego 
wpływu dużych ilości odpadów nagromadzonych jako produkt uboczny procesu 
przemysłowego; oraz d) Kampanii (Włochy), gdzie na poziomie regionu już od wielu lat 
występowały problemy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

2. Petycje dotyczące ochrony środowiska niezmiennie zajmują pierwsze miejsce pod 
względem liczebności, a petycje w sprawie odpadów tworzą całkiem sporą podgrupę. 
Problemy związane z postępowaniem z odpadami wywierają bardzo bezpośredni wpływ 
na obywateli w całej UE, toteż petycje pochodzą z wielu różnych państw członkowskich. 
Przedstawiane problemy dotyczyły najczęściej ogólnej organizacji gospodarki odpadami 
komunalnymi (42). Drugą pod względem ważności okazała się kwestia tworzenia 
nowych składowisk odpadów lub zarządzania dotychczasowymi (37), a trzecią – budowa 
i eksploatacja spalarni odpadów (17). Jednak niezwykle często problemy te są ze sobą 
wzajemnie powiązane i kategoryzacja petycji nie jest już tak oczywista. 

3. Poprawa ogólnej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami może wiązać się 
z koniecznością powiększenia już istniejących lub otwarcia nowych składowisk odpadów 
przez władze w krótkim okresie. Podobnie budowa spalarni jest właściwą metodą 
pozbywania się odpadów (i pozyskiwania energii), ale spotyka się ze sprzeciwem 
populacji znajdującej się najbliżej w okolicy. 

4. Mniej petycji dotyczy usuwania odpadów toksycznych (12); jednakże kwestia ta nie 
może być rozpatrywana w oderwaniu od postępowania z odpadami komunalnymi, gdyż 
granica między tymi dwoma kategoriami nie zawsze jest wyraźna, co może prowadzić do 
skażenia składowisk odpadów.

5. Wydaje się, że na szczeblu UE panuje powszechna zgoda, iż preferowanym podejściem 
do gospodarowania odpadami jest przyznanie pierwszeństwa redukcji ogólnej ilości 
odpadów, a zwłaszcza tych, które nie nadają się do ponownego wykorzystania lub 
przetworzenia. Celem jest odwrócenie hierarchii: odejście od składowania i zwrócenie się 
ku zapobieganiu, ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi i pozyskiwaniu energii 
z odpadów. Takie podejście przyjęte zostało w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów1, 
która zaostrza i zmienia środki przewidziane w poprzedzającej ją dyrektywie z 2006 r.2. 
Ostateczny termin transponowania dyrektywy ramowej w sprawie odpadów wyznaczono 
na grudzień 2010 r. Niepokoi zatem, że tylko sześć państw członkowskich dotrzymało 
tego terminu; dlatego Komisja Europejska aktywnie podejmuje działania w celu 
zapewnienia tego, że pozostałe państwa członkowskie bezzwłocznie przystąpią do 
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wdrażania przepisów przedmiotowej dyrektywy.

6. Dwie dyrektywy dotyczą działań związanych z przetwarzaniem odpadów: dyrektywa 
w sprawie składowania odpadów1oraz dyrektywa w sprawie spalania odpadów2. Kolejne 
osiem dyrektyw dotyczy różnych źródeł odpadów: ścieków/szlamu3, baterii 
i akumulatorów4, opakowań i odpadów opakowaniowych5, odpadów górniczych6, 
pojazdów wycofanych z eksploatacji7, sprzętu elektrycznego i elektronicznego8, 
związków PCB i PCT9oraz odpadów pochodzących z zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego10.

7.  Wreszcie petycje dotyczące odpadów odwołują się także do całego zbioru dyrektyw 
dotyczących oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych. Są to 
dyrektywy w sprawie: oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne11, oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko12, publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska13oraz dyrektywa przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska14. Uwzględniając 
cel niniejszego sprawozdania oraz treść petycji, analiza będzie koncentrowała się na 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, dyrektywach w sprawie składowania i spalania 
odpadów oraz zbiorze dyrektyw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko 
i konsultacji społecznych.

Ogólne gospodarowanie odpadami

8. Zasadniczym celem dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jest nałożenie na państwa 
członkowskie obowiązku „postępowania z odpadami w sposób niewywierający ujemnego 
oddziaływania na środowisko lub zdrowie ludzkie, zachęcanie do stosowania hierarchii 
postępowania z odpadami (...) zgodnie z zasadą »zanieczyszczający płaci«”.

9. Według najnowszych danych Eurostatu (2009) każdego roku wytwarzanych jest 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca średnio 513 kg odpadów komunalnych. Wydaje się, że 
istnieje związek między zamożnością i ilością wytwarzanych odpadów, choć nie jest on 
stały. Jeśli chodzi o składowanie odpadów, średnia wartość w całej UE wynosi 38%. 
W tym przypadku bogatsze państwa wyraźnie znajdują się na dole skali (0–5%: Belgia, 
Dania, Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja), a pozostałe państwa członkowskie, 

                                               
1 1999/31/WE.
2 2000/76/WE.
3 75/439/EWG.
4 2006/66/WE.
5 94/62/WE.
6 2006/21/WE.
7 2000/53/WE.
8 2002/96/WE.
9 96/59/WE.
10 2002/95/WE.
11 85/337/EWG.
12 2001/42/WE.
13 2003/4/WE.
14 2003/35/WE.
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zwłaszcza nowe i niektóre z państw nad Morzem Śródziemnym, nadal w bardzo dużym 
stopniu stosują składowanie odpadów (w Bułgarii sięga ono nawet 100%!). I odwrotnie, 
w tych samych państwach, w których odsetek składowanych śmieci jest niski, ilość 
odpadów poddawanych recyklingowi i spalanych znajduje się powyżej średniej (UE = 
odpowiednio 24% i 20%), przy czym Niemcy przodują w recyklingu (48%), a Szwecja 
w spalaniu (49%). 

10. Komisja potwierdza tę sytuację: „Przewiduje się, że jeżeli na poziomie UE nie zostaną 
podjęte dodatkowe środki mające na celu wsparcie państw członkowskich i zapewnienie 
im równych szans, (...) między państwami członkowskimi w dalszym ciągu będą się 
utrzymywać znaczne różnice pod względem wdrażania i egzekwowania. Zgodność 
z docelowymi poziomami UE w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów oraz kierowania 
ich ze składowisk do ponownej obróbki nadal będzie stanowić priorytet i niektóre 
państwa członkowskie będą musiały dołożyć znacznych starań, aby osiągnąć te poziomy 
UE”1.

11. Również petycje odzwierciedlają ten stan rzeczy, bowiem najwięcej petycji dotyczących 
ogólnej organizacji gospodarki odpadami pochodzi z Włoch, Grecji, Hiszpanii i Bułgarii. 
Obywatele zaniepokojeni są tym, że ich zdrowie może ucierpieć wskutek szkodliwego 
wpływu śmieci niezbieranych z ulic, zapachu wydzielanego przez składowiska odpadów, 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powietrza przez tymczasowe lub ostateczne 
składowanie odpadów, nieprawidłowego postępowania z odpadami przemysłowymi, itp.

12. Wydaje się, że władze publiczne nie kontrolują sytuacji, obywatele czasami nie są 
przygotowani do podejmowania niezbędnych działań, które przyczyniają się do 
rozwiązania problemu, wzajemne zaufanie jest nadszarpnięte i wszystko wskazuje na to, 
że nie da się uniknąć otwartej konfrontacji i paraliżu działania. Sytuacja jest szczególnie 
trudna przez wzgląd na działanie wielu czynników: relatywnie dużej gęstości zaludnienia 
w regionie (kilka milionów na małym obszarze), małej wiedzy społeczeństwa na temat 
gospodarowania odpadami i wynikających z tego problemów związanych z powszechną 
akceptacją proponowanych rozwiązań, opóźnień w średnio- i długookresowym 
planowaniu, itp. Komisja usiłuje rozwiązać tę sytuację i propagować odpowiednie środki 
w zakresie unieszkodliwiania odpadów stałych zarówno przez podejmowanie działań 
prawnych, jak i oferowanie wsparcia finansowego2.

13. Sprawozdawca z zaniepokojeniem stwierdza, że osiągnięcie legislacyjnie określonych 
celów w zakresie recyklingu i zapobiegania wymaga aktywnego uczestnictwa 
społeczeństwa obywatelskiego, większego zaangażowania zainteresowanych stron 
i podwyższenia poziomu świadomości społecznej. Jednak we wszystkich sprawozdaniach 
Komisji Petycji z misji informacyjnych dotyczących odpadów wspomina się o słabej 
komunikacji lub nawet o braku komunikacji między obywatelami i władzami, czego 
wyrazem są również gwałtowne demonstracje obywateli relacjonowane w prasie.

Składowiska odpadów

14. Chociaż nadrzędnym celem jest wyeliminowanie konieczności tworzenia składowisk 

                                               
1 COM(2011)0013 wersja ostateczna.
2 CM814289.doc.



DT\869453PL.doc 5/9 PE464.930v02-00

PL

odpadów w dającej się przewidzieć przyszłości, obarczeni jesteśmy spadkiem 
z przeszłości i czasami, jak twierdzą właściwe władze, zachodzi natychmiastowa, pilna 
potrzeba rozbudowy dotychczasowych składowisk lub utworzenia nowych w celu 
rozwiązania sytuacji kryzysowych. W dyrektywie w sprawie składowania odpadów 
określono kryteria wydawania zezwoleń na tworzenie składowisk odpadów oraz wspólne 
kryteria monitorowania w trakcie fazy działania składowiska i fazy poeksploatacyjnego 
nadzoru nad składowiskiem odpadów. Składowiska odpadów zamknięte przed 
transpozycją przedmiotowej dyrektywy nie podlegają jej przepisom. 

15. Kryteria wymienione w dyrektywie obejmują lokalizację składowiska odpadów, kontrolę 
wód i zarządzanie odciekiem ze składowiska, ochronę gleby i wody, kontrolę gazu, 
uciążliwości i zagrożenia, a także stabilność oraz bariery. Do Komisji Petycji wpłynęło 
kilka petycji – w tym jedna, która stała się podstawą do odbycia misji informacyjnej 
w Path Head (Wielka Brytania) – które dotyczyły składowisk odpadów zlokalizowanych 
w odległości nie większej niż 100 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych 
i w których wskazywano, że ludność narażona jest na wdychanie szkodliwych oparów, 
większe zanieczyszczenie powietrza i nadmierną aktywność szkodników wokół ich 
domów; jednak określenie dokładnych wymogów, mających na celu zagwarantowanie 
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, podlega zasadzie pomocniczości 
przewidzianej w Traktatach.

16. Obawy wyrażane w petycjach w sprawie składowisk odpadów często dotyczą możliwości 
zanieczyszczenia wód gruntowych, głównie dlatego, że starsze składowiska mogą nie być 
wyposażone w materiał wyściełający dno składowiska, który zapobiega przenikaniu 
zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, albo materiał taki może wyglądać na podarty 
i stwarzać podejrzenie wycieku.

17. Projekty utworzenia nowych składowisk odpadów są często kwestionowane przez wzgląd 
na planowaną lokalizację; składający petycje uważają, że proponowane miejsce zakłóca 
funkcjonowanie przyrodniczych lub kulturowych stref chronionych lub znajdowałoby się 
na geologicznie niestabilnym gruncie i zbyt blisko rezerw wód gruntowych/pitnych. 
Czasami trudno jest stwierdzić, czy takie obawy są w sposób obiektywny uzasadnione. 
Mogą być one również wykorzystywane w ramach kampanii przeciwko planowanym 
lokalizacjom proponowanym przez władze publiczne.

18. Obywatele często wyrażają swoje zaniepokojenie podczas konsultacji społecznych 
i oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z dyrektywą o składowaniu odpadów 
władze krajowe wydają zezwolenie na utworzenie składowiska odpadów. Ocena 
oddziaływania na środowisko wykonywana jest obowiązkowo, jeśli składowisko 
odpadów może „znacząco oddziaływać na środowisko”. Składowiska odpadów wchodzą 
w zakres załącznika II dyrektywy, zatem podlegają kryteriom określonym przez państwa 
członkowskie. Dopóki zezwolenia są zgodne z parametrami określonymi w dyrektywie 
i dopełniony został obowiązek wykonania OOŚ, Komisja nie może zakwestionować 
decyzji podjętych przez władze krajowe.

19. Obywatelom trudno zrozumieć, że UE nie może interweniować do czasu zakończenia 
całej procedury i wydania zezwolenia. Można odnieść wrażenie, że UE może podjąć 
jakiekolwiek działania dopiero „po wystąpieniu szkody”. Jednak postępowanie na drodze 
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sądowej może zostać wszczęte tylko po zatwierdzeniu projektu przez państwa 
członkowskie.

Spalarnie

20. Wydawanie zezwoleń na wznoszenie obiektów do spalania odpadów spotyka się 
z podobnym sprzeciwem, jak w przypadku tworzenia składowisk odpadów, jednak 
z naciskiem na zanieczyszczenie powietrza oraz szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne 
lub chronione obszary przyrody. 

21. Należy przyznać, że ostatnimi czasy postęp technologiczny pozwolił znacznie zmniejszyć 
emisje ze spalarni. Wydaje się, że lokalna populacja w niektórych państwach 
członkowskich – zwłaszcza w tych, w których duży odsetek odpadów jest spalany –
okazuje większe zrozumienie, być może przez wzgląd na wytwarzanie ciepła i energii 
przez spalarnie.

22. W tym przypadków również obowiązują te same zasady: uzyskanie pozwolenia zgodnie 
z przepisami dyrektywy w sprawie spalania odpadów oraz wykonanie OOŚ, co wchodzi 
w zakres obowiązków krajowych władz.

23. Na miejsce wzniesienia spalarni władze publiczne często wybierają obszary, w których 
już występuje duże zanieczyszczenie powietrza, kierując się logiką, że „skoro i tak 
została wyrządzona szkoda, większe zanieczyszczenie nie zrobi żadnej różnicy”; często 
nie poszukuje się alternatywnych sposobów utylizacji odpadów i wytwarzania energii, 
np. poprzez metanizację.

Sprawozdanie Komisji dotyczące Strategii tematycznej w sprawie zapobiegania 
powstawaniu odpadów i ich recyklingu1

24. Komisja opublikowała swoje sprawozdanie w styczniu 2011 r. w celu dokonania 
przeglądu postępów poczynionych w zakresie osiągania celów określonych w pierwszym 
dokumencie dotyczącym strategii w dziedzinie odpadów2oraz w celu uwzględnienia 
wniosków z przeglądu w ocenie szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego3. 

25. Od 2005 r. Komisja nasiliła działania wspierające (w tym przyznała 4,1 mld EUR 
w latach 2005–2006), aby poprawić wdrażanie i egzekwowanie na poziomie krajowym 
dorobku prawnego UE w zakresie odpadów. Niemniej pod koniec 2009 r. 20% 
przypadków naruszenia prawa w zakresie środowiska dotyczyło odpadów.

26. Kluczowym założeniem strategii Komisji jest wprowadzenie podejścia opartego na cyklu 
życia produktu, od ekstrakcji zasobów do ich ostatecznego unieszkodliwienia. 

                                               
1 COM(2011)0013 wersja ostateczna.
2 COM(2005)0666.
3 Decyzja 1600/2002/WE.
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W hierarchii postępowania z odpadami na pierwszym miejscu znajduje się zapobieganie 
powstawaniu odpadów, następnie ponowne wykorzystywanie, recykling i odzysk 
odpadów, a w ostateczności unieszkodliwianie odpadów. Przepisy zostały uproszczone, 
np. dyrektywę w sprawie odpadów niebezpiecznych i dyrektywę w sprawie olejów 
odpadowych włączono do dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a wymogi dotyczące 
krajowych planów gospodarowania odpadami zostały udoskonalone.

27. Następuje dalszy rozwój polityki UE w zakresie recyklingu. Na mocy dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów wprowadzono docelowy poziom w zakresie recyklingu 
odpadów komunalnych w wysokości 50%, który należy osiągnąć do 2020 r. Gospodarka 
bioodpadami w UE nadal nie osiągnęła swoich pełnych możliwości1. Rozpoczęto 
realizację badania w celu przeanalizowania możliwości określenia unijnych celów 
w zakresie zbiórki lub recyklingu bioodpadów. Kolejnym ważnym czynnikiem, o którym 
często się zapomina, jest możliwość stworzenia w sektorze recyklingu nawet 0,5 mln 
miejsc pracy!

28. Podsumowując sprawozdanie, Komisja wskazuje na wiele pozytywnych tendencji, ale 
zaznacza, że nadal istnieją znaczne możliwości dalszego postępu w tym zakresie. Po 
pierwsze, nacisk położony jest na odpowiednie wdrażanie i egzekwowanie dorobku 
prawnego UE w zakresie odpadów. Istotne jest eliminowanie znacznych rozbieżności 
między państwami członkowskimi w celu zapewnienia im równych szans. Komisja 
proponuje działania wspierające, ale jednocześnie oczekuje, że państwa członkowskie, 
które nie dorównują w tym zakresie innym państwom, podejmą wzmożone starania. 
Osiągnięcie wyznaczonych celów nie będzie możliwe bez zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych stron oraz zwiększania świadomości 
publicznej.

29. W swoim kolejnym komunikacie w sprawie wdrażania unijnych przepisów o ochronie 
środowiska i polityki UE w tym zakresie, który zostanie opublikowany w drugiej połowie 
2011 r., Komisja prawdopodobnie położy nacisk na znaczenie struktury organów 
zarządzających, od których w dużej mierze zależy wdrażanie unijnego prawa ochrony 
środowiska. Komisja uważa, że powinny one odgrywać ważną rolę w ułatwianiu 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między różnymi zaangażowanymi podmiotami. 
Sędziowie utworzyli własną sieć współpracy. Z takich rozwiązań powinni korzystać inni, 
np. organy regulacyjne na poziomie lokalnym i regionalnym, organy kontroli i nadzoru 
lub podmioty podejmujące decyzje inwestycyjne.

Agencja wykonawcza ds. gospodarowania odpadami

30. W pakiecie środków mających na celu wzmocnienie wdrażania legislacji UE w zakresie 
odpadów, Komisja uwzględniła studium wykonalności2, którego celem jest sprawdzenie 

                                               
1 COM/2010/235.
2 Analiza możliwości utworzenia agencji wykonawczej ds. gospodarowania odpadami (sprawozdanie 
zrewidowane, wersja ostateczna), 7 grudnia 2009 r.
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korzyści i kosztów związanych z utworzeniem wyspecjalizowanej agencji wspierającej 
państwa członkowskie w ich staraniach w zakresie stosowania przepisów UE 
o gospodarowaniu odpadami.

31. Przedstawione zostały następujące problemy:
• wielu państwom członkowskim brakuje wystarczających zdolności, by przeprowadzać 

inspekcje, kontrole i inne działania w celu odpowiedniego egzekwowania przepisów 
o odpadach;

• skuteczne wdrażanie przepisów utrudniają problemy organizacyjne, np. słaba 
koordynacja między różnymi organami na szczeblu krajowym oraz lokalnym 
i regionalnym, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie 
gospodarowania odpadami;

• w niektórych państwach członkowskich wdrażanie przepisów UE dotyczących 
odpadów nie jest uznawane za kwestię priorytetową, co przekłada się na alokację 
niedostatecznych zasobów na wdrażanie;

• kolejnym problemem jest brak technicznych możliwości przygotowania planów 
i programów gospodarowania odpadami;

32. W badaniu stwierdzono, że wyniki analizy wskazują na: wysoki stopień niezgodności 
z przepisami, nielegalne wyrzucanie i przemieszczanie odpadów, ogromna liczba skarg 
obywateli, toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowania w sprawie 
naruszenia przepisów, a w związku z tym na niedostateczną ochronę zdrowia 
publicznego i środowiska naturalnego, będącą nadrzędnym celem legislacji UE 
w zakresie odpadów.

33. Obecnie brakuje niezbędnych uprawnień i zasobów do rozwiązania tych zasadniczych 
problemów na szczeblu UE. Aby sprostać wyzwaniom związanym z gospodarowaniem 
odpadami w UE, Komisja proponuje podjąć szereg konkretnych działań:
• wykonywanie w terenie inspekcji, kontroli i działań egzekwujących przepisy;
• poprawianie wymiany informacji, gromadzenia danych i dostępu do wytycznych 

w tym zakresie;
• przeprowadzanie bezpośrednich szkoleń, w tym dla osób prowadzących takie 

szkolenia dla urzędników państw członkowskich w sektorze gospodarowania 
odpadami;

• utworzenie centrum wiedzy i doskonałości.

34. Do zalecanych rozwiązań instytucjonalnych należy wzmocnienie zasobów w Komisji 
(Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska), Europejskiej Agencji Środowiska 
i Eurostatu. W średnim okresie proponowane jest utworzenie europejskiej agencji 
ds. gospodarowania odpadami.

Wstępne wnioski

35. Państwa członkowskie – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – ponoszą 
zasadniczą odpowiedzialność za wdrażanie legislacji UE. Obywatele często obarczają 
odpowiedzialnością UE, ale Unia nie dysponuje środkami umożliwiającymi jej 
egzekwowanie przyjętych przez nią przepisów. Powstaje zatem pytanie dotyczące 
wiarygodności tworzonych instytucji i „Europy” w ogóle. Mogłoby się również 
wydawać, że państwa członkowskie spoczęły na laurach i przywiązują zbyt małą wagę do 
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kwestii, która dla obywateli jest głównym powodem do obaw. Ponadto odpady nie są 
tematem atrakcyjnym pod względem politycznym.

36. Unowocześnienie infrastruktury gospodarowania odpadami wymaga dużych inwestycji. 
Jednak sytuacja nie zmieni się, jeśli na gospodarkę odpadami nie będą przeznaczane 
większe środki. Można byłoby rozważyć, czy środki przeznaczane na ten cel nie mogłyby 
pochodzić, na przykład, z funduszy spójności lub mieć formę bezpośredniego 
finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Projekty kwalifikowane do otrzymania dofinansowania z UE powinny spełniać surowe 
kryteria w zakresie zgodności z unijnymi przepisami i wymogami, np. powinny 
respektować hierarchię ustaloną w gospodarowaniu odpadami i docelowe poziomy 
recyklingu. Należy dokładnie monitorować normy dotyczące egzekwowania przepisów 
i przeprowadzać kontrole wydatków.

38. Poziom ochrony środowiska wyznaczony w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów jest 
ambitny. Niedawno opublikowane przez Eurostat dane statystyczne oraz niedotrzymanie 
przez wiele państw członkowskich terminu transponowania dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów pokazuje, że wdrażanie dorobku prawnego w zakresie 
gospodarowania odpadami jest dla państw członkowskich sporym wyzwaniem.

39. Na szczeblu państw członkowskich i Unii Europejskiej należy wzmocnić zdolności 
w zakresie kontroli zgodności z przepisami i egzekwowania przepisów, a Komisję należy 
wyposażyć w niezbędne zasoby, które pozwolą jej skutecznie odgrywać rolę strażnika 
Traktatów. W dziedzinie gospodarowania odpadami Komisja powinna w szczególności 
skoncentrować się na wadliwości wdrażania spowodowanej brakami 
systemowymi/strukturalnymi, np. brakiem odpowiednich sieci obiektów w ramach 
gospodarowania odpadami, nadmiernym wykorzystywaniem składowisk odpadów lub 
niskim poziomem recyklingu. Europejska Agencja Środowiska mogłaby również odegrać 
użyteczną rolę, na przykład poprzez ocenienie zgodności z legislacją UE planów 
gospodarowania odpadami opracowanych przez państwa członkowskie.

40. Należy poprawić jakość dialogu z ludnością, która odczuwa niekorzystne skutki 
gospodarowania odpadami, a także zapewnić obywatelom dostęp do informacji, 
wprowadzając jednocześnie skuteczne mechanizmy kontroli administracyjnej i sądowej. 
Należy również zachęcać osoby składające petycję do pełnego korzystania z tych 
mechanizmów, które mogą gwarantować skuteczniejsze i szybsze rozwiązanie problemu 
niż środki na szczeblu UE, szczególnie gdy chodzi o konkretne obiekty.

41. Ściślejsza współpraca między państwami członkowskim i Komisją Petycji może również 
przynieść dobre rezultaty. Wiadomo, że władze krajowe korzystają z pewnego marginesu 
swobody przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji obiektów związanych 
z gospodarowaniem odpadami. Jeżeli obawy składających petycję są uzasadnione, 
rozpoczęcie dialogu może prowadzić do powzięcia, bez zbędnej zwłoki, skutecznych 
środków prawnych leżących w interesie wszystkich zainteresowanych stron. 


