
DT\869453RO.doc PE464.930v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

6.6.2011

DOCUMENT DE LUCRU
Problemele ridicate de petiţionari în legătură cu punerea în aplicare a Directivei privind 

gestionarea deşeurilor şi a directivelor conexe în statele membre ale Uniunii Europene

Comisia pentru petiţii

Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo



PE464.930v02-00 2/9 DT\869453RO.doc

RO

1. Între începutul celei de-a 6-a legislaturi a Parlamentului (2004) şi sfârşitul anului 2010, 
Comisia pentru petiţii a examinat 114 petiţii cu privire la chestiuni legate de gestionarea 
deşeurilor. În decursul aceleiaşi perioade, comisia a efectuat patru misiuni de informare 
pentru a evalua la faţa locului situaţiile din a) Fos-sur-Mer (Franţa), unde autorităţile erau 
în proces de construcţie a unui incinerator pentru a închide cel mai vechi şi mai mare 
depozit de deşeuri din Europa, b) Path Head (Regatul Unit), unde cetăţenii erau îngrijoraţi 
de impactul potenţial negativ asupra sănătăţii al unui depozit de deşeuri care prezenta 
deficienţe de siguranţă, amplasat foarte aproape de locuinţele lor, c) Huelva (Spania), în 
legătură cu impactul unor mari cantităţi de deşeuri acumulate ca produse secundare ale 
unui proces industrial şi, în fine d) Campania (Italia), care, ca regiune, a avut probleme 
mulţi ani cu gestionarea deşeurilor municipale.

2. Petiţiile privind problemele legate de mediu înregistrează cea mai mare pondere, iar cele 
legate de gestionarea deşeurilor reprezintă un subgrup important. Manipularea deşeurilor 
este o problemă care afectează în mod direct cetăţenii din întreaga UE; astfel, petiţiile 
provin dintr-o bună parte a statelor membre. Principale probleme ridicate se refereau la 
organizarea per ansamblu a gestionării deşeurilor municipale (42). A doua ca importanţă 
era crearea de noi depozite de deşeuri sau gestionarea celor existente (37), iar a treia 
construirea sau funcţionarea incineratoarelor (17). Cu toate acestea, de multe ori, toate 
subiectele prezentate sunt interconectate, o clasificare a petiţiilor fiind ambiguă; 

3. Pentru o mai bună gestionare generală a deşeurilor, este posibil ca autorităţile să fie 
obligate să extindă depozitele existente sau să deschidă altele noi în termen scurt. De 
asemenea, crearea de incineratoare este o metodă legitimă de eliminare a gunoaielor (şi 
de obţinere a energiei), însă suscită opoziţie din partea populaţiilor aflate în proximitatea 
lor şi care sunt afectate cel mai direct. 

4. Petiţiile referitoare la eliminarea deşeurilor toxice sunt mai puţine la număr (12); cu toate 
acestea, chestiunea nu poate fi izolată complet de problema manipulării deşeurilor 
municipale, întrucât separarea între cele două categorii nu este întotdeauna perfectă, ceea 
ce poate duce la contaminarea depozitelor de deşeuri.

5. Pare să existe un consens general la nivelul UE potrivit căruia abordarea preferată în ceea 
ce priveşte gestionarea deşeurilor constă în a acorda prioritate reducerii cantităţilor de 
deşeuri în general şi în special a acelui tip de deşeuri care nu pot fi revalorificate sau 
reciclate. Se urmăreşte răsturnarea ierarhiei modurilor de gestionare a deşeurilor, 
preferându-se în locul „eliminării” prevenţia, reutilizarea, reciclarea şi producerea de 
energie din deşeuri. Această abordare este consacrată de Directiva-cadru privind 
deşeurile1, care prevede condiţii mai stricte şi aduce îmbunătăţiri predecesoarei sale din 
20062. Termenul pentru transpunerea Directivei-cadru privind deşeurile a fost decembrie 
2010. Prin urmare, este un motiv de profundă îngrijorare faptul că numai şase state 
membre au respectat acest termen, iar Comisia Europeană ia măsuri active pentru a se 
asigura că restul statelor încep de urgenţă punerea în aplicare.

6. Operaţiunile de tratare a deşeurilor sunt vizate în două directive: Directiva privind 

                                               
1 2008/98/CE.
2 2006/12/CE.
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depozitele de deşeuri1 şi Directiva privind incinerarea deşeurilor2. Alte opt directive se 
referă la diferite fluxuri de deşeuri: nămolurile de epurare3, bateriile şi acumulatorii4, 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje5, reziduurile miniere6, vehiculele scoase din uz7, 
echipamentele electrice şi electronice8, PCB/TPC9 şi deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE)10.

7. În fine, atunci când se examinează petiţii având ca subiect deşeurile, se aplică ansamblul 
complex de directive privind evaluarea impactului asupra mediului şi consultarea 
publicului. Este vorba de directivele: privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului11, privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi 
programe asupra mediului12, privind accesul publicului la informaţiile despre mediu13 şi 
de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind 
mediul14. În vederea elaborării prezentului raport şi având în vedere conţinutul petiţiilor, 
analiza se va axa pe Directiva-cadru privind deşeurile (DCD), directivele privind 
depozitele de deşeuri şi incinerarea deşeurilor şi complexul de directive privind evaluarea 
impactului asupra mediului şi consultarea publicului.

Gestionarea globală a deşeurilor

8. Obiectivul esenţial al Directivei-cadru privind deşeurile este de a impune statelor membre 
„obligaţia de trata deşeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra 
mediului şi sănătăţii populaţiei, încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deşeurilor şi, în 
conformitate cu principiul «poluatorul plăteşte»”.

9. Potrivit celor mai recente (2009) informaţii Eurostat, cantitatea medie de deşeuri 
municipale produse de o persoană într-un an este de 513 kg. Pare să existe o corelaţie 
între bogăţie şi cantitatea de gunoi produsă, deşi acest lucru nu este valabil întotdeauna. 
Atunci când vine vorba de depozitarea deşeurilor, procentul mediu la nivelul UE este 
38%. Aici, ţările mai bogate se situează în partea de jos a clasamentului (0-5% pentru BE, 
DK, DE, NL, AT, SE), în timp ce mai ales noile state membre şi unele de pe coastele 
Mării Mediterane recurg la practica de depozitare a deşeurilor la scară foarte mare, pentru 
Bulgaria procentul fiind de 100%! În schimb, aceleaşi ţări care au rate scăzute ale 
depozitării deşeurilor prezintă rate peste medie în ceea ce priveşte reciclarea (UE=24%) 
şi incinerarea (UE=20%), Germania ocupând prima poziţie în materie de reciclare, cu 
48%, iar Suedia pentru incinerare, cu 49%. 

                                               
1 1999/31/CE.
2 2000/76/CE.
3 75/439/CEE.
4 2006/66/CE.
5 94/62/CE.
6 2006/21/CE.
7 2000/53/CE.
8 2002/96/CE.
9 96/59/CE.
10 2002/95/CE.
11 85/337/CEE.
12 2001/42/CE.
13 2003/4/CE.
14 2003/35/CE.
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10. Comisia confirmă realitatea: „Se aşteaptă să existe în continuarea diferenţe între statele 
membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi asigurarea aplicării, dacă nu se iau 
măsuri suplimentare la nivel UE pentru sprijinirea statelor membre şi asigurarea de 
condiţii egale.... Respectarea obiectivelor statelor membre în ceea ce priveşte colectarea, 
reciclarea şi evitarea descărcării deşeurilor la depozite va reprezenta, în continuare, o 
prioritate, iar unele state membre vor trebui să depună eforturi importante pentru a 
îndeplini acele obiective ale UE.”1

11. La rândul lor, petiţiile reflectă această situaţie prin faptul că cele mai multe petiţii 
referitoare la organizarea generală a gestionării deşeurilor provin din Italia, Grecia, 
Spania şi Bulgaria. Cetăţenii sunt îngrijoraţi de impactul potenţial negativ asupra sănătăţii 
lor, fie că este vorba de gunoiul rămas neridicat de pe străzi, mirosurile emanate de 
depozitele de deşeuri, poluarea apelor subterane şi a aerului având drept cauză stocarea 
intermediară sau finală a deşeurilor în condiţii necorespunzătoare, manipularea ilegală a 
reziduurilor industriale etc.

12. Există sentimentul că autorităţile publice nu deţin controlul asupra situaţiei, cetăţenii nu 
sunt întotdeauna pregătiţi să depună eforturile necesare pentru a contribui la găsirea unor 
soluţii, relaţia de încredere este deteriorată şi asistăm la o evoluţie negativă înspre 
confruntări deschise şi o letargie atunci când vine vorba de acţiune. „...situaţia este 
dificilă în mod particular ca rezultat a numeroşi factori: densitatea relativ ridicată a 
populaţiei din regiune (câteva milioane într-o zonă restrânsă), gradul de conştientizare 
publică scăzută cu privire la gestionarea deşeurilor şi, prin urmare, probleme de acceptare 
de către public a soluţiilor propuse, amânări în planificarea pe termen mediu şi lung etc. 
Comisia a încercat atât prin acţiuni legale, cât şi prin asistenţă financiară să remedieze 
situaţia şi să promoveze mijloace corespunzătoare de gestionare a depozitării deşeurilor 
solide...”.2

13. Raportorul este preocupat de faptul că, pentru a realiza obiectivele stabilite legal în 
materie de reciclare şi prevenţie, sunt necesare o participare activă a societăţii civile, o 
implicare sporită a părţilor interesate şi un grad crescut de sensibilizare a publicului. 
Chiar şi toate rapoartele asupra misiunilor de informare ale Comisiei pentru petiţii 
referitoare la problematica deşeurilor menţionează comunicarea deficitară sau inexistentă 
dintre cetăţeni şi autorităţi, ilustrată şi de demonstraţiile violente ale cetăţenilor, relatate 
în presă.

Depozitele de deşeuri

14. Deşi obiectivul general constă în eliminarea necesităţii depozitelor de deşeuri în viitorul 
apropiat, există o moştenire a trecutului şi uneori, potrivit autorităţilor în cauză, o nevoie 
urgentă pe termen scurt de a extinde depozitele de deşeuri existente sau de a crea altele 
noi pentru a răspunde unor situaţii de criză. Directiva privind depozitele de deşeuri 
stabileşte parametrii pentru acordarea autorizaţiilor de funcţionare şi pentru procedurile 
comune de monitorizare pentru etapele operative şi posttratare ale evacuării deşeurilor. 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 CM814289.doc.
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Depozitele de deşeuri închise înaintea transpunerii directivei nu se supun prevederilor 
sale. 

15. Criteriile enumerate în directivă se referă la amplasament, controlul apei şi gestionarea 
infiltraţiilor, protejarea solului şi apei, controlul gazelor emise, noxe şi riscuri, stabilitate 
şi bariere. Comisia PETI a primit mai multe petiţii - în special cea care a ocazionat 
misiunea de informare de la Path Head (Regatul Unit) - care viza depozitele de deşeuri 
amplasate la nu mai mult de 100m de cele mai apropiate locuinţe şi unde populaţia suferă 
din cauza mirosurilor nocive, a poluării atmosferice crescute şi a răspândirii paraziţilor în 
apropierea locuinţelor lor; cu toate acestea, definirea cerinţelor precise destinate să 
asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului se supune principiului subsidiarităţii 
consacrat de tratate.

16. Preocupările exprimate frecvent în petiţiile privind depozitele de deşeuri se referă la 
pericolul poluării apelor subterane, în principal din cauză că este posibil ca depozitele 
mai vechi să nu dispună de o garnitură care să prevină scurgerile în straturile acvifere sau 
garniturile pot părea uzate, creând astfel suspiciuni de scurgere.

17. Proiectele de construcţie a unor noi depozite de deşeuri sunt deseori contestate din cauza 
amplasamentelor planificate; petiţionarii au sentimentul că acestea afectează zone 
protejate din punct de vedere ecologic sau cultural sau se situează pe un teren instabil din 
punct de vedere geologic sau prea aproape de rezervele de apă subterană/apă potabilă. 
Uneori este dificil de stabilit dacă aceste temeri se justifică obiectiv. De asemenea, ele pot 
fi invocate ca parte a unei campanii de protest la adresa amplasamentelor planificate, 
propuse de autorităţile publice.

18. Cetăţenii fac deseori cunoscute preocupările lor în timpul procesului de consultare 
publică şi al evaluării impactului asupra mediului. În conformitate cu directiva privind 
depozitele de deşeuri, autorităţile naţionale trebuie să elibereze o autorizaţie pentru 
punerea în funcţiune a unui depozit. În cazul în care depozitul de deşeuri poate „avea 
efecte importante asupra mediului”, trebuie să se efectueze o evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM). Depozitele de deşeuri figurează în anexa II la directivă, fiind astfel 
supuse criteriilor-prag stabilite de statele membre. Atât timp cât autorizaţiile sunt în 
conformitate cu parametrii prevăzuţi de directivă şi s-a efectuat o EIM, Comisia nu are 
competenţa de a interveni în legătură cu deciziile luate de autorităţile naţionale.

19. Este dificil pentru cetăţeni să înţeleagă că UE nu poate interveni înainte ca întreaga 
procedură să se fi finalizat şi să se fi acordat autorizaţia. Există sentimentul că UE poate 
să devină activă numai „odată ce răul s-a produs”. Cu toate acestea, procedurile juridice 
nu pot fi lansate decât după ce un proiect a fost aprobat de un stat membru.

Incineratoarele

20. Autorizaţiile de construcţie a incineratoarelor întâmpină aceeaşi opoziţie ca şi depozitele 
de deşeuri, fiind accentuate temerile legate de poluarea atmosferică şi impactul negativ 
asupra sănătăţii publice şi/sau zonelor protejate din punct de vedere ecologic. 

21. Ar trebui recunoscut faptul că tehnologiile mai recente au redus semnificativ emisiile 



PE464.930v02-00 6/9 DT\869453RO.doc

RO

provenite de la incineratoare. În unele state membre, în special cele cu niveluri ridicate de 
incinerare a deşeurilor, populaţia locală pare să arate un grad mai mare de acceptare, 
probabil ca o recunoaştere a faptului că incineratoarele produc căldură sau electricitate.

22. Se aplică aceleaşi principii: autorizaţia de construcţie în conformitate cu directiva privind 
incinerarea deşeurilor şi cu EIM, responsabilitatea revenind autorităţilor naţionale.

23. Pentru construcţia de incineratoare, autorităţile publice aleg de cele mai multe ori zone 
care suferă deja din cauza poluării atmosferice ridicate, pe baza principiului „răul a fost 
deja făcut, aşa că ce contează mai multă poluare”. Explorarea unor modalităţi alternative 
de eliminare a deşeurilor şi de producţie a energiei prin metanizare este deseori neglijată.

Raportul Comisiei privind strategia tematică pentru prevenirea generării deşeurilor şi 
reciclarea acestora1

24. În ianuarie 2011, Comisia a publicat un raport care analizează progresele înregistrate în 
vederea atingerii obiectivelor primei strategii privind deşeurile2 şi în vederea completării 
evaluării celui de-al şaselea program de acţiune pentru mediu3. 

25. Din 2005, Comisia a iniţiat acţiuni de sprijin - care includ alocarea a 4,1 miliarde de euro 
în 2005/2006 - în vederea îmbunătăţirii punerii în aplicare şi a asigurării aplicării la nivel 
naţional a acquis-ului UE în domeniul deşeurilor. Cu toate acestea, la sfârşitul anului 
2009, cazurile de încălcare a legislaţiei legate de deşeuri reprezentau 20% din toate 
cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul mediului.

26. Un aspect esenţial al strategiei Comisiei este conceptul de ciclu de viaţă, care are în 
vedere un produs de la extracţia resurselor până în etapa eliminării acestuia. Conform 
ierarhiei deşeurilor, se acordă prioritate prevenirii generării de deşeuri, urmată de 
reutilizare, reciclare, recuperare, eliminarea deşeurilor fiind soluţia ultimă. Legislaţia a 
fost simplificată: de exemplu, Directiva-cadru privind deşeurile încorporează directivele 
privind deşeurile periculoase şi uleiurile reziduale, iar cerinţele privind planurile 
naţionale de gestionare a deşeurilor au fost raţionalizate.

27. Politica în domeniul reciclării la nivelul UE este dezvoltată în continuare. Directiva-cadru 
privind deşeurile a introdus un obiectiv de 50% pentru reciclarea deşeurilor municipale, 
care trebuie atins până în 2020. Gestionarea deşeurilor biologice în UE se realizează în 
continuare sub nivelul optim4. A fost lansat un studiu pentru a explora posibilitatea de a 
stabili obiective privind colectarea şi/sau reciclarea deşeurilor biologice. Un factor 
important, deseori neglijat, este că industria de reciclare oferă potenţialul a până la 
jumătate de milion de locuri de muncă!

28. Raportul conchide că, deşi se pot întrevedea unele tendinţe încurajatoare, există încă 
numeroase aspecte care pot înregistra progrese. În primul rând, se pune accentul pe 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 COM(2005)0666.
3 Decizia 1600/2002/CE.
4 COM/2010/235.
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aplicarea şi asigurarea respectării acquis-ului UE existent în domeniul deşeurilor în mod 
corespunzător. Este important să se elimine diferenţele considerabile dintre statele 
membre, pentru a asigura un mediu concurenţial echitabil. Comisia sugerează măsuri de 
sprijinire, dar se aşteaptă ca statele membre care au rămas în urmă să depună eforturi 
considerabile. Acest lucru nu va fi posibil fără participarea deplină a societăţii civile şi a 
altor părţi interesate şi fără o sensibilizare crescută în mod semnificativ a opiniei publice.

29. În pregătirea Comunicării Comisiei privind punerea în aplicare a legislaţiei şi a politicii 
UE în domeniul mediului, care urmează a fi publicată în a doua jumătate a anului 2011, 
accentul va fi pus probabil pe importanţa structurilor de guvernanţă care să sprijine 
punerea în aplicare a dreptului comunitar în materie de mediu. Comisia consideră că are 
de jucat un rol în facilitarea schimbului de experienţe şi de bune practici între diferitele 
părţi implicate. Magistraţii s-au organizat într-o reţea cooperativă. Alţi actori implicaţi, 
cum ar fi legiuitorii de la nivel subnaţional, cei cu atribuţii de inspecţie şi supraveghere 
sau cei responsabili cu luarea deciziilor în materie de investiţii, ar putea beneficia de 
aceste oportunităţi.

O agenţie pentru punerea în aplicare a legislaţiei în materie de deşeuri

30. Ca parte a unui pachet de măsuri destinate consolidării punerii în aplicare a legislaţiei UE 
în materie de deşeuri, Comisia a elaborat un studiu de fezabilitate1 pentru a analiza 
avantajele şi costurile creării unei agenţii dedicate sprijinirii statelor membre în eforturile 
acestora de a aplica legislaţia UE în domeniul deşeurilor.

31. Au fost evidenţiate următoarele probleme:
• numeroase state membre au capacităţi insuficiente pentru a efectua inspecţii, controale 

şi alte acţiuni destinate asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei în domeniul 
deşeurilor;

• există probleme de organizare, cum ar fi coordonarea deficientă între diferitele 
organisme naţionale şi subnaţionale responsabile în domeniul deşeurilor, care 
împiedică aplicarea eficientă;

• în unele state membre, punerea în aplicare a legislaţiei UE în materie de deşeuri nu 
este considerată o prioritate, rezultatul fiind o alocare insuficientă a resurselor 
destinate aplicării;

• o altă problemă este lipsa capacităţii tehnice de a pregăti planuri şi programe de 
gestionare a deşeurilor.

32. Studiul menţionează în continuare rezultate cum ar fi: un nivel ridicat al neconformităţii, 
descărcări şi transporturi ilegale de deşeuri, un număr mare de plângeri din partea 
cetăţenilor, cazuri de încălcare a dreptului comunitar aflate pe rol la CEJ, prin urmare, 
rezultate dezamăgitoare în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii publice şi a mediului, un 
obiectiv general al legislaţiei UE în domeniul mediului.

33. În stadiul actual, nu există competenţele şi resursele necesare pentru a aborda problemele 
de bază la nivel comunitar. Pentru a depăşi criza deşeurilor, se sugerează luarea unor 

                                               
1 Studiu privind fezabilitatea constituirii unei agenţii pentru punerea în aplicare a legislaţiei în materie de deşeuri, 
raport final revizuit, 7 decembrie 2009.
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măsuri concrete:
• inspecţii pe teren, controale şi măsuri de aplicare a legii,
• ameliorarea schimbului de informaţii, a culegerii datelor şi a orientării,
• formarea directă şi formarea formatorilor pentru funcţionarii statelor membre din 

sectorul deşeurilor,
• crearea unui centru de expertiză şi excelenţă.

34. Opţiunile instituţionale recomandate sunt consolidarea resurselor din cadrul Comisiei 
(DG Mediu), al Agenţiei Europene de Mediu şi al Eurostat. Pe termen mediu, se 
sugerează crearea unei agenţii a UE pentru deşeuri.

Concluzii preliminare

35. Statele membre - la nivel naţional, regional şi local - poartă răspunderea principală pentru 
punerea în aplicare a legislaţiei UE. UE este deseori trasă la răspundere de către cetăţeni, 
însă nu dispune de mijloacele necesare în vederea aplicării legilor pe care le adoptă. 
Acest lucru ridică problema credibilităţii instituţiilor şi a „Europei” în general. Cu toate 
acestea, se pare că statele membre se complac în această situaţie şi acordă prea puţină 
prioritate unei chestiuni care preocupă cetăţenii foarte mult. Deşeurile nu constituie un 
subiect atractiv din punct de vedere politic.

36. Sunt necesare investiţii majore pentru a moderniza infrastructurile de gestionare a 
deşeurilor. Rezultatele vor fi nule dacă nu se dedică mai multe resurse gestionării 
deşeurilor. Ar putea fi avută în vedere alocarea unei proporţii a fondurilor de coeziune 
sau a altor finanţări directe, de exemplu, de la Banca Europeană de Investiţii.

37. Proiectele aprobate pentru finanţare comunitară trebuie să se supună strict condiţiilor de 
conformitate cu legislaţia şi cerinţele UE, cum ar fi ierarhia de gestionare a deşeurilor şi 
obiectivele de reciclare. Ar trebui aplicate monitorizarea atentă a normelor de aplicare şi 
verificarea procedurilor aferente cheltuielilor.

38. Nivelul de protecţie a mediului stabilit de Directiva-cadru privind deşeurile este ambiţios. 
Recentele statistici publicate de Eurostat şi nerespectarea de către multe state membre a 
termenului de transpunere a Directivei-cadru privind deşeurile demonstrează că punerea
în aplicare a acquis-ului în materie de deşeuri este o provocare considerabilă pentru 
statele membre.

39. Capacităţile de inspecţie şi aplicare trebuie consolidate la nivel de stat membru şi la 
nivelul UE, iar Comisia ar trebui să beneficieze de resursele necesare pentru a-şi juca 
eficient rolul de gardian al tratatului. Este deosebit de important ca în ceea ce priveşte 
gestionarea deşeurilor, Comisia să se concentreze pe lacunele mai sistemice/structurale în 
materie de punere în aplicare, cum ar fi lipsa unor reţele adecvate de instalaţii de 
gestionare a deşeurilor, dependenţa excesivă de depozitele de deşeuri sau nivelul scăzut al 
reciclării. Agenţia Europeană de Mediu ar putea şi ea să joace un rol util, de exemplu, 
prin evaluarea conformităţii planurilor statelor membre de gestionare a deşeurilor cu 
legislaţia UE.

40. Dialogul cu populaţiile afectate trebuie îmbunătăţit, iar cetăţenii trebuie să aibă acces la 
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informaţiile despre mecanismele eficiente de revizuire administrativă şi judiciară în 
vigoare. Petiţionarii ar trebui încurajaţi să utilizeze în totalitate aceste mecanisme, care 
pot fi mai eficiente şi mai convenabile decât măsurile de la nivelul UE, în special atunci 
când este vorba de instalaţii specifice.

41. O cooperare mai strânsă între autorităţile statelor membre şi Comisia pentru petiţii are 
potenţialul de a produce rezultate pozitive. Este recunoscut faptul că autorităţile naţionale 
dispun de o marjă de apreciere atunci când decid asupra amplasamentului unei unităţi de 
gestionare a deşeurilor. Dacă preocupările petiţionarilor sunt fondate, facilitarea 
dialogului poate să genereze acţiuni corective eficiente în interesul tuturor părţilor 
implicate şi fără întârzieri nejustificate.


