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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la 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
(2011/2038(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere dreptul de a adresa petiţii consacrat în articolul 227 din TFUE,

– având în vedere petiţiile primite, reluate în anexă,

– având în vedere Directiva 2008/98/CE1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive,

– având în vedere Directiva 1999/31/CE2 a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deşeuri,

– având în vedere Directiva 2000/76/CE3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor;

– având în vedere Directiva 2001/42/CE4 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 
(SEA),

– având în vedere Directiva 2003/4/CE5 a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 
ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a 
Directivei 90/313/CEE a Consiliului,

– având în vedere Directiva 2003/35/CE6 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe 
privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului în 
ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie (EIA),

– având în vedere Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
procesul decizional şi accesul la justiţie în domeniul mediului din 25 iunie 1998 (Aarhus, 
Danemarca, 25 iunie 1998),

– având în vedere studiul de specialitate „Gestionarea deşeurilor în Europa: principalele 
probleme şi cele mai bune practici” din iulie 2011,

– având în vedere articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 JO L 312/3, 22.11.2008.
2 JO L 182/4, 16.7.1999.
3 JO L 332/91, 28.12.2000.
4 JO L 197/30, 21.7.2001.
5 JO L 41/26, 14.2.2003.
6 JO L 156/17, 25.6.2003.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru petiţii (A7-0000/2011),

A. întrucât, în perioada 2004-2010, Comisia pentru petiţii a primit şi a declarat admisibile 
114 petiţii cu privire la posibile încălcări ale acestui cadru de reglementare, din 
următoarele state membre: Italia, Grecia, Franţa, Spania, Irlanda (peste 10 petiţii), 
Bulgaria, Regatul Unit, Polonia, România (3-10 petiţii), Austria, Ungaria, Lituania, Malta, 
Portugalia şi Slovacia (câte o petiţie);

B. întrucât Comisia pentru petiţii a elaborat cinci rapoarte privind vizitele de informare 
efectuate în urma petiţiilor referitoare la deşeuri în Irlanda1, Fos-sur-Mer (Franţa)2, 
depozitul Path Head (Regatul Unit)3, Campania (Italia)4 şi Huelva (Spania)5;

C. întrucât petiţiile privind problemele de mediu constituie sistematic principala categorie a 
petiţiilor primite, iar petiţiile referitoare la deşeuri reprezintă un subgrup important al 
acestora; întrucât problemele legate de deşeuri afectează cetăţenii într-un mod foarte direct 
în întreaga UE, în special în ceea ce priveşte procedura de autorizare pentru noile 
echipamente de gestionare a deşeurilor sau pentru operarea celor existente, fiind urmate, 
în ordinea importanţei, de preocupări legate de gestionarea în general a deşeurilor; 

D. întrucât o majoritate largă a petiţiilor privind deşeurilor se referă la echipamentele de 
gestionare a deşeurilor, 40% dintre petiţii referindu-se la procedura de autorizare pentru 
noile instalaţii planificate, alte 40% la funcţionarea instalaţiilor existente, dintre care 75% 
privesc depozitele şi 25% incineratoarele, în timp ce restul petiţiilor ridică probleme 
generale legate de gestionarea deşeurilor;

E. întrucât cele mai recente statistici ale Eurostat (2009) arată că cetăţenii UE produc în 
medie 513 kg de deşeuri pe an, multe dintre noile state membre situându-se sub acest 
nivel, în timp ce ţările cele mai industrializate se situează pe primele locuri;

F. întrucât ţările care produc cantitatea ce mai mare de deşeuri prezintă şi nivelurile cele mai 
ridicate de reciclare, compostare şi incinerare a deşeurilor în scopul producerii de energie, 
apropiindu-se de nivelul zero în privinţa depozitelor sau deja atingându-l, în timp ce, pe de 
altă parte, statele membre care produc în medie cantitatea cea mai mică de deşeuri au cele 
mai multe depozite şi prezintă ratele cele mai scăzute de reciclare şi chiar şi de incinerare;

G. întrucât Directiva 2008/98/CE privind deşeurile [Directiva-cadru privind deşeurile 
(DCD)]6 stabileşte norme de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane prin prevenirea sau 
diminuarea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor, precum şi prin 
reducerea efectelor generale ale utilizării resurselor şi prin creşterea eficienţei acestei 
utilizări, oferind beneficii cetăţenilor UE în privinţa sănătăţii şi a stării de bine şi aplicând, 
în acelaşi timp, o metodă ecologică de depozitare a deşeurilor; 

H. întrucât o strategie de gestionare a deşeurilor care respectă DCD trebuie să garanteze 
                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 şi B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/CE.
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colectarea şi direcţionarea deşeurilor printr-o reţea de instalaţii de tratare adecvată, pentru 
a fi recuperate şi în cele din urmă depozitate, care trebuie să includă măsuri de reducere a 
producerii de deşeuri încă de la sursă;

I. întrucât, deşi termenul de transpunere a DCD a fost stabilit pentru decembrie 2010, doar 
şase state membre l-au respectat, iar Comisia ia măsuri active pentru a se asigura că şi 
restul statelor finalizează transpunerea şi încep de urgenţă implementarea;

J. întrucât deşeurile menajere ar trebui gestionate în conformitate cu ierarhia stabilită în 
domeniu, bazată pe prevenirea, reducerea, reutilizarea, reciclarea şi recuperarea (de ex. 
energie) şi depozitarea, în conformitate cu articolul 4 din DCD;

K. întrucât o Europă care utilizează eficient resursele este unul dintre obiectivele majore ale 
Strategiei Europa 2020, iar DCD introduce un obiectiv de 50% de reciclare a deşeurilor 
urbane pentru 2020 în toate statele membre;

L. întrucât lipsa de resurse financiare şi ineficienţa procedurilor administrative sunt două 
dintre principalele motive ale incapacităţii de a stabili un plan de gestionare a deşeurilor 
conform cu DCD;

M. întrucât un factor important, adesea neglijat, este potenţialul industriei de reciclare de a 
oferi până la jumătate de milion de locuri de muncă, deoarece anumite tipuri de deşeuri 
constituie o resursă productivă care poate contribui la consolidarea sustenabilităţii 
mediului;

N. întrucât gestionarea deşeurilor organice în UE este într-un stadiu relativ incipient, fiind 
necesară dezvoltarea actualelor instrumente legislative şi eficientizarea tehnicilor;

O. întrucât respectarea obiectivelor UE în materie de colectare, reciclare şi depozitare a 
deşeurilor rămâne o prioritate;

P. întrucât implementarea legislaţiei UE - la nivel naţional, regional şi local - revine în 
principal statelor membre şi întrucât UE este considerată de cetăţeni responsabilă de 
asigurarea punerii în aplicare a politicii în domeniul deşeurilor, deşi nu dispune de 
mijloacele adecvate pentru a implementa această legislaţie;

Q. întrucât petiţiile lasă să se întrevadă sentimentul că autorităţile publice nu deţin controlul
asupra situaţiei, iar 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 înspre paralizarea acţiunilor preventive;

R. întrucât un studiu recent1 efectuat pentru Comisie, care analizează fezabilitatea creării 
unei Agenţii UE pentru gestionarea deşeurilor, evidenţiază că multe state membre nu 
dispun de capacităţi suficiente pentru a pregăti planuri de gestionare a deşeurilor, şi nici 
pentru a efectua inspecţii, controale şi alte acţiuni necesare pentru implementarea 
corespunzătoare a legislaţiei privind deşeurilor;

                                               
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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S. întrucât acest studiu pune în lumină o frecvenţă ridicată a neconformităţilor, a 
descărcărilor şi transporturilor ilegale de deşeuri, un număr mare de plângeri din partea 
cetăţenilor, cazuri de încălcare a dreptului comunitar aflate pe rol la CEJ şi, prin urmare, 
rezultate dezamăgitoare în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii publice şi a mediului, care 
reprezintă un obiectiv general al legislaţiei UE în domeniul mediului;

T. întrucât procedurile de monitorizare şi control instituite pentru a asigura necontaminarea 
gospodăriilor cu deşeuri toxice sunt uneori ineficiente sau chiar absente, ceea ce conduce 
la contaminarea depozitelor şi a incineratoarelor; întrucât trebuie subliniat că prelucrarea 
deşeurilor toxice prin incinerare în instalaţii concepute pentru arderea deşeurilor menajere 
este categoric interzisă;

U. întrucât o analiză aprofundată a petiţiilor confirmă că există deja, în mare măsură, o 
legislaţie care să garanteze un sistem de gestionare a deşeurilor funcţional şi ecologic, 
principala problemă fiind implementarea şi aplicarea acesteia, 95% dintre petiţii referindu-
se la eşecuri în această privinţă la nivelul administraţiei locale şi regionale;

V. întrucât unul dintre factorii esenţiali care determină această situaţie este absenţa 
conştientizării, a capacităţilor administrative şi financiare, precum şi a altor resurse la 
nivel local;

W. întrucât Comisia şi-a intensificat acţiunile de susţinere - printre care alocarea a 6 miliarde 
EUR în 2005-2006 - în vederea îmbunătăţirii implementării şi a asigurării aplicării la nivel 
naţional a acquis-ului UE în domeniul deşeurilor; întrucât, cu toate acestea, la sfârşitul 
anului 2009 cazurile de încălcare a legislaţiei legate de deşeuri reprezentau 20% din 
numărul total de încălcări ale legislaţiei în domeniul mediului;

X. întrucât costurile gestionării inadecvate a deşeurilor sunt ridicate, iar exportul de deşeuri 
excesive de la o regiune la alta este foarte scump (pentru o operaţiune de acest tip au fost 
înregistrate odată costuri adiţionale de 1,1 miliarde EUR);

Y. întrucât, deşi implementarea legislaţiei privind deşeurile în UE este de responsabilitatea 
autorităţilor publice, societăţile private şi multinaţionale tratează 60% din deşeurile 
menajere şi 75% din deşeurile provenite de la companii, cu o cifră de afaceri de 75 
miliarde EUR pe an1;

Z. întrucât crearea de noi depozite şi incineratoare intră sub incidenţa anexei I.9 la Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)2, necesitând o EIM în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (1) sau cel puţin o examinare, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2), dacă depozitul se află sub incidenţa anexei II11.b;

AA. întrucât autorizaţiile pentru depozite întră sub incidenţa anexei II la Directiva EIM în 
cazul în care acestea „pot avea efecte importante asupra mediului”, cu condiţia respectării 
criteriilor de limită stabilite de statele membre;

AB. întrucât articolul 6 alineatul (4) prevede că „Publicului interesat trebuie să i se ofere de 

                                               
1 „Declaraţia de la Bruxelles”, FEAD, 15 februarie 2011.
2 85/337/CEE.
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la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind 
mediul menţionate  la articolul 2 alineatul (2) şi, în acest scop, trebuie să aibă dreptul de a 
exprima observaţii şi opinii destinate autorităţii sau autorităţilor competente atunci când 
toate opţiunile sunt posibile şi înainte de luarea unei decizii asupra cererii de autorizare”;

AC. întrucât directivele UE şi Convenţia de la Aarhus se referă explicit la accesul la 
informaţii şi participarea cetăţenilor la procesul decizional din domeniul mediului;

AD. întrucât multe petiţii semnalează că procedura de autorizare a instalaţiilor de 
gestionare a deşeurilor nu a respectat întocmai legislaţia UE, în special în ceea ce priveşte 
EIM şi consultarea populaţiei;

AE. întrucât, în cazul în care autorizaţiile respectă 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; întrucât, cu toate acestea, statele membre nu au efectuat EIM 
aprofundate înainte de a acorda autorizaţii pentru crearea sau extinderea unor depozite ori 
construirea unor incineratoare;

AF. întrucât procedurile judiciare nu pot fi lansate decât după aprobarea proiectului de 
către un stat membru; întrucât este dificil pentru cetăţeni să înţeleagă că UE nu poate 
interveni înainte de finalizarea întregii proceduri şi de acordarea autorizaţiei;

AG. întrucât cetăţenii fac deseori cunoscute preocupările lor în timpul procesului de 
consultare publică şi al evaluării impactului asupra mediului;

AH. întrucât amplasările planificate pentru noi depozite sunt contestate deoarece 
petiţionarii consideră că acestea vor avea efecte negative asupra zonelor protejate din 
motive de mediu sau culturale, aşa cum ilustrează petiţiile referitoare la planul de a 
amplasa un nou depozit în Parcul Naţional Vezuviu;

AI. întrucât cetăţenii se tem de un impact nefast asupra sănătăţii şi stării lor de bine, ceea ce 
explică în parte unele elemente aflate în spatele campaniilor de protest împotriva 
amplasărilor propuse de autorităţile publice pentru incineratoare sau noi instalaţii de 
depozitare;

AJ. întrucât Directiva privind depozitele de deşeuri stabileşte parametrii pentru acordarea 
autorizaţiilor de funcţionare şi pentru procedurile uzuale de monitorizare în timpul 
funcţionării şi în etapele ulterioare tratării şi întrucât depozitele închise înaintea 
transpunerii directivei nu fac obiectul dispoziţiilor acesteia; întrucât 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;

AK. întrucât Comisia pentru petiţii a primit mai multe petiţii - în special cea care a 
ocazionat misiunea de informare de la Path Head (Regatul Unit) - care vizau depozite de 
deşeuri amplasate în apropierea imediată a unor locuinţe, unde populaţia suferă din cauza 
mirosurilor nocive, a poluării atmosferice crescute şi a răspândirii paraziţilor în apropierea 
locuinţelor lor; întrucât, cu toate acestea, din moment ce nu există în dreptul UE criterii 
mai precise privind proximitatea depozitelor de locuinţe, şcoli sau spitale, definirea 
cerinţelor precise destinate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului se supune 
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principiului subsidiarităţii consacrat în tratate;

AL. întrucât petiţiile referitoare la depozitele de deşeuri relevă frecvent îngrijorări legate de 
pericolul poluării apelor subterane, în principal pentru că depozitele mai vechi pot să nu 
dispună de o garnitură care să prevină scurgerile în straturile acvifere sau pentru că 
garniturile pot fi uzate, putând astfel apărea scurgeri, ori pot fi amplasate pe terenuri 
instabile din punct de vedere geologic, fiind prea aproape de pânza freatică sau de 
rezervele de apă potabilă;

AM. întrucât Comisia a raportat, din 2001, 177 de proceduri pentru încălcarea Directivei 
privind depozitele de deşeuri, iar o statistică recentă a identificat cel puţin 619 de depozite 
ilegale de deşeuri pe teritoriul UE;

AN. întrucât petiţiile şi plângerile adresate Comisiei dovedesc prezenţa a numeroase 
depozite ilegale de deşeuri, care funcţionează fără autorizaţie, deşi numărul lor exact nu 
este cunoscut, în lipsa unei monitorizări adecvate;

AO. întrucât nu trebuie scăpat din vedere faptul că depozitele de deşeuri trebuie considerate 
o soluţie de ultimă instanţă; întrucât autorităţile publice din unele state membre, întârziate 
în privinţa prevenirii, reciclării şi reutilizării deşeurilor, pot suferi presiuni pentru a 
extinde depozitele existente, chiar dacă sunt necorespunzătoare, sau pentru a deschide 
depozite noi în termen scurt ca metodă de eliminare a gunoaielor;

AP. întrucât utilizarea incineratoarelor, care se află la baza ierarhiei tratării deşeurilor, este 
frecventă şi acceptată de către cetăţeni în ţări în care se consideră că s-a atins un nivel 
ridicat de respectare a DCD şi care recuperează energie în urma tratării şi întrucât, în
consecinţă, ţările care nu au recurs până acum la incinerare o pot considera necesară şi 
avantajoasă pentru a rezolva problema acumulărilor create în timp;

AQ. întrucât acest lucru se poate realiza doar cu condiţia unui control strict şi a respectării 
legislaţiei UE din domeniu, ţinând seama de faptul că astfel de măsuri pot întâmpina o 
rezistenţă de înţeles din partea populaţiei direct afectate, locuind în apropierea instalaţiilor 
şi preocupându-se de efectele acestora asupra sănătăţii;  

AR. întrucât ar trebui recunoscut faptul că tehnologiile mai recente au redus semnificativ 
emisiile provenite de la incineratoare; întrucât, 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 recunoaştere a faptului că incineratoarele produc căldură sau 
electricitate, dar şi datorită transparenţei şi accesibilităţii informaţiilor cu privire la 
funcţionarea acestora;

AS. întrucât autorizaţiile de construcţie a incineratoarelor întâmpină aceeaşi opoziţie ca şi 
depozitele de deşeuri, din raţiuni similare, cele mai pregnante temeri fiind cele legate de 
poluarea atmosferică şi impactul negativ asupra sănătăţii publice şi/sau asupra zonelor 
protejate din punct de vedere ecologic;

AT. întrucât, pentru construcţia de incineratoare, autorităţile publice aleg de cele mai multe 
ori zone care suferă deja din cauza poluării atmosferice ridicate, întrucât efectele cumulate 
asupra sănătăţii locuitorilor din zonă nu ar trebui ignorate şi întrucât explorarea unor 
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modalităţi alternative de eliminare a deşeurilor şi de producţie a energiei prin metanizare 
este deseori neglijată;

AU. întrucât, pentru a realiza obiectivele stabilite la nivel juridic în materie de reciclare şi 
prevenţie, sunt necesare o participare activă a societăţii civile, o implicare mai mare a 
părţilor interesate şi un grad crescut de conştientizare din partea publicului;

AV. întrucât toate rapoartele asupra misiunilor de informare ale Comisiei pentru petiţii 
referitoare la problematica deşeurilor menţionează comunicarea deficitară sau inexistentă 
dintre cetăţeni şi autorităţi, ilustrată în unele cazuri de demonstraţii violente ale 
cetăţenilor, relatate în presă;

AW. întrucât este necesară implicarea deplină a societăţii civile şi a tuturor celorlalţi actori, 
precum şi o conştiinţă mai clară a populaţiei cu privire la aceste aspecte;

AX. întrucât Comisia pentru petiţii nu are nici competenţă de prevenire, nici competenţă 
judiciară, însă poate apăra interesele cetăţenilor cooperând cu autorităţile din domeniu 
pentru a găsi soluţii sau explicaţii ale chestiunilor ridicate în petiţii,

1. solicită statelor membre să transpună DCD fără întârziere şi să asigure respectarea strictă a 
tuturor dispoziţiilor acesteia, în special prin conceperea şi implementarea unor planuri 
cuprinzătoare de gestionare a deşeurilor;

2. solicită insistent statelor membre să accelereze introducerea unor strategii evoluate de 
gestionare a deşeurilor, în conformitate cu DCD;

3. solicită autorităţilor publice să admită faptul că, în majoritatea statelor membre, sunt 
necesare investiţii majore pentru a institui strategii de gestionare a deşeurilor, 
infrastructuri şi instalaţii adecvate şi consideră că autorităţile publice ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea de a aloca o proporţie adecvată din resursele Fondului de 
coeziune în acest scop sau de a solicita finanţări directe de la Banca Europeană de 
Investiţii;

4. consideră că trebuie consolidate resursele necesare pentru efectuarea inspecţiilor la faţa 
locului şi pentru asigurarea aplicării normelor, atât la nivelul statelor membre, cât şi la 
nivelul UE, pentru o mai strictă respectare a legislaţiei privind deşeurile; solicită, prin 
urmare, statelor membre să-şi mărească capacităţile în materie de inspecţii, monitorizare şi 
alte acţiuni necesare în toate etapele gestionării deşeurilor, pentru a îmbunătăţi aplicarea 
legii;

5. solicită să se ofere autorităţilor competente orientări mai precise, pentru a le ajuta să 
implementeze corect acquis-ul din domeniul deşeurilor, însă constată că resursele 
disponibile la nivel european sunt pentru moment insuficiente; consideră, de aceea, că 
trebuie luate măsuri financiare şi administrative complementare, pentru a oferi o 
direcţionare şi acţiuni de formare mai eficiente pentru personalul care lucrează în 
domeniul deşeurilor;

6. solicită Comisiei să identifice şi să se concentreze asupra deficienţelor sistemice în 
materie de punere în aplicare, cum ar fi lipsa unor reţele adecvate de instalaţii de 
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gestionare a deşeurilor, dependenţa excesivă de depozitele de deşeuri sau nivelul scăzut al 
reciclării;

7. consideră că înfiinţarea unei noi Agenţii UE pentru gestionarea deşeurilor este inoportună 
şi că structura instituţională actuală la nivelul UE - bazată pe DG Mediu din cadrul 
Comisiei şi pe Agenţia Europeană pentru Mediu ca centru de expertiză şi excelenţă - este 
mai rentabilă, deşi trebuie consolidată pentru a fi capabilă să asigure mai activ 
supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei;

8. consideră că Agenţia Europeană pentru Mediu ar putea contribui la acest proces şi ar 
putea avea un rol mai constructiv în comunicarea strategiilor de gestionare a deşeurilor ale 
statelor membre, identificat deficienţele prin evaluarea conformităţii planurilor statelor 
membre de gestionare a deşeurilor cu legislaţia UE;

9. consideră că o cooperare mai strânsă între autorităţile de la nivel local şi regional ar putea 
avea rezultate pozitive în materie de identificare a modelelor practice optime; observă că 
Comitetul Regiunilor, Rețeaua europeană de gestionare a deșeurilor municipale şi FEAD, 
o federaţie europeană care reprezintă interesele industriei de gestionare a deşeurilor, ar 
putea avea un rol mai util în organizarea de schimburi, contribuind astfel la câştigarea 
încrederii populaţiei afectate de implementarea politicii de bază în domeniul deşeurilor;

10. solicită statelor membre care se confruntă cu crize manifeste ale deşeurilor să ţină seama 
de faptul că o serie de strategii mai eficiente de gestionare a deşeurilor oferă oportunităţi 
de creare de locuri de muncă şi de creştere a veniturilor, asigurând totodată 
sustenabilitatea ambientală prin reutilizarea, reciclarea şi transformarea deşeurilor în 
energie;

11. în acest context, solicită insistent Comisiei şi statelor membre, să promoveze o 
conştientizare mai clară din partea populaţiei a avantajelor pentru mediu oferite de 
gestionare eficientă a deşeurilor;

12. consideră că o strânsă cooperare între autorităţile statelor membre şi Comisia pentru petiţii 
în abordarea preocupărilor directe ale cetăţenilor la nivel local ar oferi o ocazie excelentă 
pentru a facilita dialogul dintre autorităţile responsabile şi comunităţile locale cu privire la 
priorităţile în materie de implementare a strategiilor de gestionare a deşeurilor şi ar putea 
constitui, în cazurile în care îşi dovedeşte utilitatea, o cale eficientă de a soluţiona litigiile 
locale;

13. propune să se convină asupra unui standard comun UE de clasificare în funcţie de culori a 
deşeurilor pentru a le sorta şi recicla, astfel încât să se faciliteze şi îmbunătăţească 
participarea şi înţelegerea cetăţenilor cu privire la procesul de prelucrare a deşeurilor, şi 
consideră că aceasta ar putea ajuta statele membre să-şi mărească semnificativ şi rapid rata 
de reciclare;

14. încurajează un dialog încă din fazele iniţiale, eficient, între autorităţile locale şi regionale 
şi cetăţenii din zonele implicate, în etapele de panificare care preced deciziile privind 
construirea de instalaţii de tratare a deşeurilor;

15. subliniază importanţa fundamentală a implementării corecte şi complete a Directivei 
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privind evaluarea de impact asupra mediului, precum şi a unei coordonări corespunzătoare 
a procedurilor de autorizare impuse d legislaţia din domeniul mediului;

16. solicită statelor membre să asigure efectuarea unei evaluări de impact asupra mediului 
înaintea luării oricărei decizii de a creare sau construire a unei noi instalaţii de tratare a 
deşeurilor, în special în cazul incineratoarelor sau a unei uzine de metanizare, ori, în 
ultimă instanţă, a unui nou depozit; consideră că aceste evaluări ar trebui să fie obligatorii;

17. înţelege că uneori sunt necesare decizii urgente pentru a ţine sub control crize acute în 
privinţa deşeurilor sau pentru a preveni apariţia acestora, însă subliniază că, chiar şi în 
aceste cazuri, trebuie garantată respectarea întru totul a legislaţiei UE, în special în ceea ce 
priveşte sănătatea şi binele pe termen lung a comunităţilor locale;

18. îşi exprimă convingerea că dialogul dintre autorităţile publice, operatorii din sectorul 
privat şi populaţiile afectate trebuie îmbunătăţit, iar cetăţenii trebuie să aibă acces la 
informaţii obiective, fiind uneori necesare, de asemenea, şi mecanismele eficiente de 
revizuire administrativă şi judiciară; 

19. consideră că petiţionarii ar putea fi încurajaţi să utilizeze la maximum aceste mecanisme, 
atunci când sunt disponibile, mecanisme care pot fi mai eficiente şi mai convenabile decât 
măsurile de la nivelul UE, în special atunci când este vorba de instalaţii individuale de 
tratare a deşeurilor;

20. solicită insistent Comisiei să propună criterii mai clare şi mai precise pentru amplasarea 
depozitelor în raport cu locuinţele, şcolile şi centrele medicale din zonă, pentru a oferi 
garanţii mai solide împotriva posibilelor riscuri pentru sănătatea umană şi mediu; este 
conştient de faptul că trebuie ţinut seama de numeroase variabile şi consideraţii locale, cu
respectarea deplină a principiului subsidiarităţii;

21. recomandă autorităţilor statelor membre să acţioneze în comun, în special atunci când se 
preconizează instalarea unor uzine de tratare a deşeurilor în zonele de frontieră, şi să 
asigure efectuarea unor evaluări de impact transfrontaliere, care să ia în considerare 
informaţiile importante pentru toţi cetăţenii şi părţile interesate;

22. încurajează Comisia să recunoască deplin legătura dintre o legislaţie eficientă în domeniul 
mediului referitoare la siturile de patrimoniu istoric şi la conservarea şi promovarea 
biodiversităţii - precum cea din Directiva-cadru privind apa, Directiva privind habitatele şi 
Directiva privind păsările sălbatice - şi directivele privind EIM şi evaluarea strategică de 
mediu, precum şi legislaţia privind gestionarea deşeurilor;

23. încurajează Comisia, atunci când este de competenţa sa, să asigure respectarea cerinţelor 
procedurale impuse de dreptul UE (evaluarea impactului asupra mediului, consultarea 
cetăţenilor), inclusiv a cerinţelor stabilite în directive privind protecţia a naturii şi a 
siturilor istorice;

24. consideră că ar trebui utilizate doar depozitele de deşeuri autorizate oficial, compatibile cu 
Directiva UE privind depozitele de deşeuri şi dispunând de autorizaţii corespunzătoare, 
amplasarea acestora ar trebui indicată şi înregistrată clar, în timp ce toate celelalte 
depozite de deşeuri trebuie declarate ilegale, închise efectiv, securizate şi reabilitate, iar 
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zonele din vecinătatea acestora ar trebui monitorizate pentru a detecta eventualele 
consecinţe negative;

25. consideră că este necesară o definiţie publică şi clară a unor criterii de acceptabilitate 
pentru deşeuri, precum şi crearea unui sistem eficient de trasare pentru deşeuri, în special 
pentru cele periculoase, astfel încât doar deşeurile din categoria adecvată să fie 
transportate şi plasate în depozite sau incineratoare; consideră că ar trebui efectuate în 
mod sistematic, în toate statele membre, eşantionări neanunţate periodice;

26. solicită stabilirea unor criterii comune pentru măsurarea valorilor principale de emisii ale 
uzinelor de incinerare şi comunicarea acestor măsurători online, în timp real, pentru a fi 
consultate de către public, astfel încât să se câştige încrederea comunităţilor locale şi să se 
dispună de un sistem eficient de alertă în cazul apariţiei unor anomalii;

27. reaminteşte statelor membre să sunt responsabile pentru monitorizarea şi supervizarea 
eficientă a respectării tuturor standardelor şi autorizaţiilor UE şi le încurajează să dispună 
de un personal corespunzător şi competent care să exercite această funcţie, care include şi 
inspecţii frecvente la faţa locului;

28. invită toate statele membre să ia măsuri pentru a încuraja o mai mare acceptare din partea 
populaţiei care locuieşte în apropierea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, existente sau 
planificate, demonstrând că autorităţile de autorizare şi de operare respectă normele în 
mod adecvat şi perfect transparent;

29. recomandă impunerea unor amenzi şi penalităţi adecvate şi disuasive pentru depozitarea 
ilegală a deşeurilor, în special a celor toxice şi a celor periculoase, în parte pentru a 
compensa prejudiciile aduse mediului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”;

30. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Majoritatea cetăţenilor se aşteaptă ca autorităţile publice să ofere servicii publice eficace şi 
eficiente în domeniul sănătăţii, educaţiei, transportului şi securităţii. Cu toate acestea, una 
dintre chestiunile care stă la baza a numeroase petiţii este aparenta incapacitate a autorităţilor 
publice din numeroase ţări de a trata corespunzător problema gestionării deşeurilor.

Uniunea Europeană a adoptat o gamă largă de acte legislative, aplicabile în toate statele 
membre, pentru a se asigura că există un cadru juridic care să permită contracararea 
rezultatelor inevitabile ale stilului de viaţă modern, printre care se numără şi lucrurile pe care 
le aruncăm ca deşeuri acasă, la locul de muncă, în spitale, în industrie etc.. Este evident că a 
nu reuşi să punem ordine în aceste chestiuni şi să prioritizăm eforturile în această direcţie 
conduce nu doar la apariţia unor efecte negative asupra sănătăţii umane şi a stării noastre de 
bine, ci şi asupra viabilităţii planetei şi a mediului în sensul larg.

Pe baza analizei petiţiilor primite, se constată că numeroase comunităţi locale sunt din ce în ce 
mai îngrijorate, ceea ce arată că gestionarea deşeurilor devine o problemă politică şi socială 
majoră, iar cetăţenii se aşteaptă ca Uniunea Europeană, care adoptă legislaţia în acest 
domeniu, să o rezolve. În joc este însăşi credibilitatea legislaţiei UE1.

Industria deşeurilor din Uniunea Europeană reprezintă o sarcină publică, preluată adesea de 
interese private şi de companii multinaţionale, care tratează 60% din deşeurile menajere şi 
75% din deşeurile produse de companii, cu o cifră de afaceri anuală de 75 de miliarde EUR2. 
Cele mai mari dintre aceste societăţi, Onyx (Veolia) şi Sita (Suez) sunt prezente în două 
treimi din statele membre ale UE, angajând fiecare peste 50 000 de persoane. Acestea şi multe 
altele, precum Remondis şi FCC, sunt societăţi cu experienţă şi profesioniste, care au interesul 
să-şi creeze şi să-şi menţină o reputaţie profesională bună pentru responsabilităţile majore în 
gestionarea ciclului de tratare a deşeurilor. Prin urmare, gestionarea deşeurilor nu este doar un 
serviciu public, cu şi o afacere profitabilă; în acest context, autorităţile politice au datoria de a 
asigura o supervizare adecvată şi aplicarea strictă a legilor şi normelor care reglementează 
circuitul deşeurilor. 

Analiza politicilor în domeniul deşeurilor aplicate de statele membre ale UE relevă contraste 
semnificative. Unele state membre, printre care Danemarca, Ţările de Jos, Austria şi Suedia 
sunt foarte avansate; nu s-a primit nicio petiţie de la cetăţenii acestor state în care să se 
exprime preocupări legate de gestionarea deşeurilor. Dimpotrivă, multe alte ţări UE sunt clar 
mai înapoiate în ceea ce priveşte implementarea strategiilor de gestionare a deşeurilor şi, în 
acest context, moştenirea istorică şi dependenţa excesivă de depozite, alături de o atitudine 
care ar trebui modificată faţă de depozitarea deşeurilor3 au contribuit la apariţia a numeroase 
încălcări grave ale legislaţiei UE. 

                                               
1 A se vedea documentul 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”, DT 
867298.
2 „Declaraţia de la Bruxelles”, FEAD, 15 februarie 2011.
3 „Cultura în privinţa deşeurilor” este un termen folosit pentru a indica necesitatea de a învăţa cetăţenii să 
diferenţieze tipurile de deşeuri menajere şi de a-i informa cu privire la cerinţele conexe privind ierarhia 
deşeurilor, în special prevenirea, trierea şi reciclarea - aceste imperative ar trebui să devină o a doua natură în 
fiecare familie.
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„Ierarhia deşeurilor” instituie o serie de priorităţi pentru prevenirea şi gestionarea deşeurilor 
şi, spre deosebire de directiva anterioară, articolul 4 din noua DCD prevede ca fiind 
obligatorii  prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau alte forme de reutilizare -
inclusiv producerea de energie şi incinerarea în condiţii de siguranţă - lăsând pe ultimul loc 
depozitele. 

Comisia recunoaşte că pentru noile state membre, dintre care unele suferă de un serios
handicap datorită lipsei moştenite de capacităţi administrative şi tehnice în domeniul 
deşeurilor, va fi fără îndoială necesar ceva timp pentru ca resursele lor în materie de 
gestionare a deşeurilor să fie aduse la nivelul standardelor adecvate. Însă acestea nu trebuie 
pună nici o clipă la îndoială caracterul urgent al implementării unei politici coerente în 
domeniul deşeurilor. Celelalte state membre nu au nici o scuză.

Comisia a raportat, în ianuarie 2011, 177 de proceduri pentru încălcarea dreptului UE în cazul 
unor depozite, iniţiate după trecerea termenului pentru implementarea Directivei privind 
depozitele de deşeuri, în 2001. De asemenea, numărul depozitelor ilegale de deşeuri ilegale 
încă folosite în UE a fost estimat la 619. În afară de acestea, există aproximativ 1000 de 
depozite de deşeuri care nu respectă standardele, ce urmează a fi aduse la conformitate sau 
închise cât mai curând - între 2004 şi 2006 au fost închise 3 300 de depozite.

În raportul său strategic privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor, Comisia demonstrează clar 
că depune toate eforturile în privinţa gestionării deşeurilor.1 Comisia prezintă o serie de 
propuneri pe termen mediu şi sugerează introducerea unei perspective a ciclului de viaţă în 
politica din domeniul deşeurilor. Cu toate acestea, în acest raport nu sunt numite ori acuzate 
statele membre care nu aplică directivele existente şi nici nu sunt luate în considerare 
diversele tipuri de probleme persistente, apărute de-a lungul timpului. 

Trebuie reamintit, în acest context, că numărul mare al cauzelor deschise pentru încălcarea 
legislaţiei este un indiciu al încercării de a asigura conformitatea cu legea, însă, din punctul de 
vedere al petiţionarilor, sunt necesare mai multe eforturi pentru a institui măsuri ulterioare 
adecvate, în aplicarea efectivă a legii. Acesta este punctul în care implementarea de către 
statele membre devine un factor decisiv şi în care Comisia recunoaşte că rămân încă multe de 
făcut, propunând o procedură de verificare mai dinamică, însoţită de un sistem de alertă 
rapidă cu privire la conformitate. Cu toate acestea, raportorul consideră că nu este suficient 
luat în considerare caracterul urgent al multor cazuri justificate, aduse de petiţionari în atenţia 
comisiei.

Directivele UE privind evaluarea impactului asupra mediului şi accesul cetăţenilor la 
informaţiile privind mediul sunt strâns legate de procesul de gestionare a deşeurilor, chiar 
dacă se situează în amonte. Indiferent dacă este vorba despre planuri pentru uzine de 
incinerare, de metanizare sau pentru depozite, procedurile UE stabilite prin aceste directive 
trebuie respectate de către toate statele membre, precum şi de către autorităţile regionale şi 
municipale ale acestora. Din informaţiile oferite de petiţionari rezultă că există deficienţe 
grave în privinţa respectării de către unele state membre a obiectivelor stabilite în directive, 

                                               
1 Raportul Comisiei către PE, Consiliu, CESE şi CRE privind strategia tematică pentru prevenirea generării 
deşeurilor şi reciclarea acestora COM(2011) 13 Final.
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care se pare că sunt inexact, sau deloc, interpretate.

Publicând rezultatele unei consultări publice privind Directiva EIM, Comisia observă că 56% 
dintre respondenţi consideră că procesul ar putea fi îmbunătăţit, pentru a asigura o protecţia 
mai eficace a mediului, dar nu radical modificat. Una dintre opţiunile de luat în considerare 
este şi cea a unor orientări mai precise, precum şi ameliorarea monitorizării şi a sinergiilor cu 
alte directive UE, printre care DCD. 

Desigur, Comisia pentru petiţii a trimis, în ultimii ani, o serie de misiuni, care au permis 
membrilor săi să obţină informaţii de primă mână de la părţile interesate cu privire la 
problemele cu care se confruntă comunităţile locale în materie de deşeuri.

În vizita în Irlanda din 2007, Comisia a avut posibilitatea să examineze impactul la scară largă 
al deşeurilor industriale provenite de la o fabrică de aluminiu de pe malul râului Shannon, la 
Aughinish (prezentând riscul unor evenimente similare celor produse în Ungaria, când s-au 
spart bazinele care conţineau acelaşi nămoluri toxice, cauzând câteva decese şi devastarea 
unei comunităţi rurale), problemele cauzate de amplasarea unui incinerator pe peninsula 
Poolberg din Dublin, tratarea apelor reziduale în Kilkenny, Galway şi Ringsend, precum şi 
instalarea unui depozit în Nevitt Lusk.

În cursul vizitei la uriaşul depozit de lângă Marsilia, în 2008, membrii comisiei au putut 
observa faptul că instalaţia în sine era aproape saturată (deşi bine manevrată), însă crearea 
unei uzine de incinerare la Fos-sur-Mer, puternic criticată de petiţionari şi de autorităţile 
locale, rămâne foarte controversată, provocând o reală îngrijorare cu privire la efectele sale 
asupra sănătăţii populaţiei locale.

În Regatul Unit, comisia a vizitat uzina de incinerare de la Carntyne, în Glasgow, cu privire la 
care a exprimat o părere foarte critică, aceasta fiind situată într-o zonă urbană săracă, expusă 
mirosurilor neplăcute şi poluării cauzate de incinerarea bovinelor în urma crizei ESB.  
Comisia a vizitat apoi depozitul din Path Head, de lângă Gateshead, care prezenta numeroase 
anomalii din perspectiva dispoziţiilor Directivei privind depozitele de deşeuri, printre care 
proximitatea faţă de locuinţe, şcoli şi spitale. În zonă mai existau şi alte depozite.

Mai recent, în cursul actualei legislaturi, comisia a trimis o delegaţie de anchetă în Italia, în 
urma unor petiţii primite din regiunea Campania, precum şi în Spania, pentru a evalua efectele 
deşeurilor industriale depozitate în Huelva, provenite de la o fabrică de fosfor.

În mare parte ca rezultat al acestor investigaţii, comisia a comandat un studiu de specialitate, 
care a fost prezentat la reuniunea sa din iulie 2011. Acesta a făcut posibilă efectuarea unei 
evaluări independente, în urma căreia s-a ajuns la o serie de concluzii importante, care au stat 
la baza observaţiilor făcute în proiectul de raport pe această temă1.

Desigur, este evident că nu se poate realiza o evaluare globală a implementării politicii UE în 
domeniul deşeurilor pe baza unor petiţii, chiar dacă numeroase, întrucât acestea aduc 
inevitabil în discuţie chestiunile care provoacă îngrijorare. Petiţiile nu se referă la ţările sau 

                                               
1 „Gestionarea deşeurilor în Europa: principalele probleme şi cele mai bune practici”. Direcţia Generală Politici 
interne, Departamentele tematice C şi A, 8 iulie 2011.
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regiunile care practică deja o gestionare eficientă a deşeurilor. Cu toate acestea, petiţiile indică 
deficienţe reale în gestionarea deşeurilor şi incapacitatea frecventă a statelor membre de a-şi 
îndeplini obligaţiile impuse prin lege. Din aceste exemple ar trebui desprinse o serie de 
învăţăminte, iar recomandările cuprinse în acest raport ar trebui, prin urmare, să contribuie în 
viitor la o mai bună implementare a politicii de gestionare a deşeurilor.


