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Amendamentul 1Sonia Alfano

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal,

Or. en

Amendamentul 2
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât petițiile privind problemele de C. întrucât petițiile privind protecția de 
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mediu constituie sistematic principala 
categorie a petițiilor primite, iar petițiile 
referitoare la deșeuri reprezintă un subgrup 
important al acestora; întrucât problemele 
legate de deșeuri afectează cetățenii într-un 
mod foarte direct în întreaga UE, în special 
în ceea ce privește procedura de autorizare 
pentru noile echipamente de gestionare a 
deșeurilor sau pentru operarea celor 
existente, fiind urmate, în ordinea 
importanței, de preocupări legate de 
gestionarea în general a deșeurilor;

bază în problemele de mediu și de sănătate
constituie sistematic principala categorie a 
petițiilor primite, iar petițiile referitoare la 
deșeuri reprezintă un subgrup important al 
acestora; întrucât problemele legate de 
deșeurile care afectează cetățenii într-un 
mod foarte direct și în întreaga UE, în 
special în ceea ce privește legislația UE 
privind protecția de bază în materie de 
sănătate publică și procedura de autorizare 
ecologică pentru noile echipamente de 
gestionare a deșeurilor sau pentru operarea 
celor existente, fiind urmate, în ordinea 
importanței, de preocupări legate de 
gestionarea în general a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 4
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 5
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât unele incineratoare nu 
dispun de o infrastructură adecvată 
pentru separarea și tratarea deșeurilor; 
întrucât se pare că nu există limite clare 
pentru tipul de deșeuri incinerate și 
întrucât continuă să existe îngrijorări 
legate de cenușa toxică rezultată în urma 
incinerării;

Or. en

Amendamentul 7
Sonia Alfano

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Directiva 2008/99/CE privind 
protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal definește un număr 
minim de infracțiuni grave împotriva 
mediului și solicită statelor membre să 
prevadă sancțiuni penale cu un efect mai 
puternic de descurajare pentru acest tip 
de infracțiuni, atunci când sunt comise 
intenționat sau ca urmare a unei 
neglijențe grave;

Or. en

Amendamentul 8
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât în unele regiuni, cum ar fi 
Campania din Italia, progresul înregistrat 
în reducerea deșeurilor și în reciclarea 
deșeurilor menajere a fost minim, iar 
deșeurile menajere și alte tipuri de deșeuri 
au continuat să fie aduse în depozitele de 
deșeuri fără a fi sortate, în unele cazuri 
amestecate, se pare, cu diferite tipuri de 
deșeuri industriale;

Or. en

Amendamentul 9
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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 deșeurilor urbane pentru 2020 în 
toate statele membre;

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 deșeurilor urbane pentru 2020 în 
toate statele membre, recunoscând că 
transformarea UE într-o economie 
ecologică și circulară, care utilizează 
deșeurile drept resurse, constituie un 
element important al obiectivului de 
utilizare eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 11
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât lipsa de resurse financiare și 
ineficiența procedurilor administrative 

L. întrucât există mai multe motive ale 
incapacității de a stabili un plan de 
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sunt două dintre principalele motive ale 
incapacității de a stabili un plan de 
gestionare a deșeurilor conform cu DCD;

gestionare a deșeurilor conform cu DCD,
printre acestea se numără: lipsa punerii 
în aplicare și a executării, lipsa de 
personal instruit în mod corespunzător la 
nivel local și regional, lipsa coordonării la 
nivel național, lipsa unui sistem de 
amenzi, precum și lipsa controalelor 
adecvate la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 12
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât lipsa de resurse financiare și 
ineficiența procedurilor administrative sunt
două dintre principalele motive ale 
incapacității de a stabili un plan de 
gestionare a deșeurilor conform cu DCD;

L. întrucât incapacitatea de a aloca resurse 
financiare suficiente și ineficiența 
procedurilor administrative au fost 
identificate ca fiind două dintre 
principalele motive ale incapacității de a 
stabili un plan de gestionare a deșeurilor 
conform cu DCD;

Or. en

Amendamentul 13
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât lipsa de resurse financiare și 
ineficiența procedurilor administrative sunt 
două dintre principalele motive ale 
incapacității de a stabili un plan de 
gestionare a deșeurilor conform cu DCD;

L. întrucât lipsa de resurse financiare și 
ineficiența procedurilor administrative sunt 
două dintre principalele motive ale 
incapacității de a stabili un plan de 
gestionare a deșeurilor conform cu DCD, 
neglijând astfel posibilitățile unei bune 
gestionări a deșeurilor pentru a reduce 
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emisiile de gaze cu efect de seră și alte 
efecte asupra mediului, precum și pentru 
a reduce dependența Europei de importul 
de materiile prime;

Or. en

Amendamentul 14
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

M. întrucât un factor important, adesea 
neglijat, este potențialul industriei de 
reciclare de a oferi până la jumătate de 
milion de locuri de muncă, deoarece 
anumite tipuri de deșeuri constituie o 
resursă productivă care poate contribui la 
consolidarea sustenabilității mediului și la 
trecerea la o economie ecologică;

Or. en

Amendamentul 15
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

N. întrucât tehnologia de exploatare a 
gestionării deșeurilor organice în UE este 
disponibilă și a fost aplicată în 
Danemarca, Belgia și Țările de Jos, fiind 
necesară dezvoltarea actualelor instrumente 
legislative pentru a permite deșeurilor 
organice să facă parte dintr-o economie 
ecologică;

Or. en
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Amendamentul 16
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât, în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus, cetățenii au dreptul de a fi 
informați cu privire la situația din 
teritoriul lor și este de datoria autorităților 
să ofere aceste informații și să motiveze 
cetățenii să adopte o atitudine și un 
comportament responsabile; întrucât în 
conformitate cu Directiva 2003/35/CE, 
statele membre se asigură că publicul 
beneficiază de la început de șanse efective 
de participare la pregătirea, modificarea 
sau revizuirea planurilor sau a 
programelor care urmează să fie 
elaborate;

Or. en

Amendamentul 17
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât depozitarea ilegală a 
deșeurilor a devenit, de asemenea, una 
dintre activitățile de criminalitate 
organizată, ceea ce pune la îndoială rolul 
autorităților competente, precum și de 
coluziune a industriilor, în ceea ce 
privește deșeurile industriale;

Or. en
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Amendamentul 18
Sonia Alfano

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sa. întrucât depozitarea ilegală a 
deșeurilor a devenit, de asemenea, parte a 
activităților de criminalitate organizată, 
ceea ce pune la îndoială rolul autorităților 
competente, precum și de coluziune a 
industriilor, în ceea ce privește deșeurile 
industriale;

Or. en

Amendamentul 19
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

T. întrucât procedurile de monitorizare și 
control instituite pentru a asigura 
necontaminarea gospodăriilor cu deșeuri 
toxice sunt uneori ineficiente sau chiar 
absente, ceea ce conduce la contaminarea 
depozitelor și a incineratoarelor;

Or. en

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul V
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât unul dintre factorii esențiali 
care determină această situație este absența 
conștientizării, a capacităților 
administrative și financiare, precum și a 
altor resurse la nivel local;

V. întrucât unul dintre factorii esențiali 
care determină această situație este absența 
informațiilor, a conștientizării, a 
capacităților administrative și financiare, 
precum și a altor resurse la nivel local;

Or. fr

Amendamentul 21
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul X

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

X. întrucât costurile gestionării inadecvate 
a deșeurilor sunt ridicate, iar un sistem 
teritorial capabil să închidă circuitul 
complet ajută la crearea unor economii 
importante;

Or. it

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul AF

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

AF. întrucât procedurile judiciare nu pot fi 
lansate decât după aprobarea proiectului de 
către un stat membru; întrucât este dificil 
pentru cetățeni să înțeleagă că UE nu poate 
interveni înainte de finalizarea întregii 
proceduri și de aprobarea proiectului de 
către statele membre;
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Or. fr

Amendamentul 23
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul AG

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

AG. întrucât deseori semnalările de către 
cetățeni în timpul procesului de consultare 
publică și al evaluării impactului asupra 
mediului privind siturile planificate 
pentru amplasarea depozitelor de deșeuri 
au drept obiect presupuse încălcări ale 
zonelor protejate, așa cum este cazul 
amplasării unui depozit de deșeuri în 
Parcul Național Vezuviu, sau temeri 
privind impactul nefast asupra sănătății și 
a bunăstării;

Or. it

Amendamentul 24
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

eliminat

Or. it
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Amendamentul 25
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul AH

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

AH. întrucât amplasările planificate pentru 
noi depozite sunt contestate deoarece 
petiționarii consideră că acestea vor avea 
efecte negative asupra zonelor protejate din 
motive de mediu sau culturale, așa cum 
ilustrează petițiile referitoare la planul de a 
amplasa un nou depozit în Parcul Național 
Vezuviu; întrucât, dimpotrivă, depozitul 
existent în parcul național ar trebui să fie 
închis de urgență, iar zona să fie curățată 
și restaurată;

Or. en

Amendamentul 26
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul AI

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AI întrucât cetățenii se tem de un impact 
nefast asupra sănătății și stării lor de 
bine, ceea ce explică în parte unele 
elemente aflate în spatele campaniilor de 
protest împotriva amplasărilor propuse de 
autoritățile publice pentru incineratoare 
sau noi instalații de depozitare;

eliminat

Or. it

Amendamentul 27
Erminia Mazzoni
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Propunere de rezoluție
Considerentul AO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AO întrucât nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că depozitele de deșeuri trebuie 
considerate o soluție de ultimă instanță; 
întrucât autoritățile publice din unele state 
membre, întârziate în privința prevenirii, 
reciclării și reutilizării deșeurilor, 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;

AO întrucât nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că depozitele de deșeuri trebuie să 
fie o soluție de ultimă instanță; întrucât 
autoritățile publice din unele state membre, 
întârziate în privința prevenirii, reciclării și 
reutilizării deșeurilor, 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;

Or. it

Amendamentul 28
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul AP

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

AP. întrucât utilizarea incineratoarelor, 
care se află la baza ierarhiei tratării 
deșeurilor, este frecventă și acceptată de 
către cetățeni în unele țări în care se 
consideră că s-a atins un nivel ridicat de 
respectare a DCD și care recuperează 
energie în urma tratării și întrucât țările 
care nu au recurs până acum la incinerare 
pot alege să facă acest lucru pentru a 
rezolva problema acumulărilor create în 
timp;

Or. en

Amendamentul 29
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Considerentul AT

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AT. întrucât, pentru construcția de 
incineratoare, autoritățile publice aleg de 
cele mai multe ori zone care suferă deja 
din cauza poluării atmosferice ridicate, 
întrucât efectele cumulate asupra sănătății 
locuitorilor din zonă nu ar trebui ignorate și 
întrucât explorarea unor modalități 
alternative de eliminare a deșeurilor și de 
producție a energiei prin metanizare este 
deseori neglijată;

AT. întrucât, din cauza construcției de 
incineratoare, locuitorii din zonă sunt 
îngrijorați de efectele emisiilor, întrucât 
efectele cumulate asupra sănătății 
locuitorilor din zonă nu ar trebui ignorate și 
întrucât, în unele cazuri, explorarea unor 
modalități alternative de eliminare a 
deșeurilor și de producție a energiei au o 
prioritate redusă;

Or. en

Amendamentul 30
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul ATa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ATa. întrucât concentrarea asupra 
incinerării în scopul producerii de energie 
reprezintă totuși o modalitate mai 
ineficientă de gestionare a deșeurilor 
decât prevenirea, reciclarea și reutilizarea 
și, prin urmare, acestea trebuie să aibă 
prioritate în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor din DCD;

Or. en

Amendamentul 31
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul AU
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

AU. întrucât, pentru a realiza obiectivele 
stabilite la nivel juridic în materie de 
reciclare și prevenție, sunt necesare o 
participare activă a societății civile, o 
implicare mai mare a părților interesate și 
un grad crescut de conștientizare din partea 
publicului;

AU. întrucât, pentru a realiza obiectivele 
stabilite la nivel juridic în materie de 
reciclare și prevenție, sunt necesare o 
participare activă a societății civile, o 
implicare mai mare a părților interesate și 
un grad crescut de conștientizare din partea 
publicului, prin intermediul campaniilor 
media de sensibilizare a acestuia;

Or. fr

Amendamentul 32
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul AV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AV. întrucât toate rapoartele asupra 
misiunilor de informare ale Comisiei 
pentru petiții referitoare la problematica 
deșeurilor menționează comunicarea 
deficitară sau inexistentă dintre cetățeni și 
autorități, ilustrată în unele cazuri de
demonstrații violente ale cetățenilor, 
relatate în presă;

AV. întrucât toate rapoartele asupra 
misiunilor de informare ale Comisiei 
pentru petiții referitoare la problematica 
deșeurilor menționează comunicarea 
deficitară sau inexistentă dintre cetățeni și 
autorități, care în unele cazuri poate 
conduce la situații tensionate și la
demonstrații ale cetățenilor, deseori 
relatate în presă;

Or. en

Amendamentul 33
Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Bairbre de Brún, Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul AV

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AV. întrucât toate rapoartele asupra 
misiunilor de informare ale Comisiei 

AV. întrucât toate rapoartele asupra 
misiunilor de informare ale Comisiei 
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pentru petiții referitoare la problematica 
deșeurilor menționează comunicarea 
deficitară sau inexistentă dintre cetățeni și 
autorități, ilustrată în unele cazuri de
demonstrații violente ale cetățenilor, 
relatate în presă;

pentru petiții referitoare la problematica 
deșeurilor menționează comunicarea 
deficitară sau inexistentă dintre cetățeni și 
autorități, care în unele cazuri poate 
conduce la situații tensionate și la
demonstrații ale cetățenilor, deseori 
relatate în presă;

Or. en

Amendamentul 34
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul AW

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AW. întrucât este necesară implicarea 
deplină a societății civile și a tuturor 
celorlalți actori, precum și o conștiință 
mai clară a populației cu privire la aceste 
aspecte;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 35
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Considerentul AW

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AW. întrucât este necesară implicarea 
deplină a societății civile și a tuturor 
celorlalți actori, precum și o conștiință 
mai clară a populației cu privire la aceste 
aspecte;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 36
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul AWa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AWa. întrucât populația lumii este în 
creștere și, prin urmare, se așteaptă o 
intensificare semnificativă a consumului 
total, dând un caracter urgent gestionării 
deșeurilor; întrucât soluțiile la această 
problemă necesită, printre altele, o 
sensibilizare sporită și punerea în aplicare 
a principiului ierarhiei deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 37
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Considerentul AX

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AX. întrucât Comisia pentru petiții nu are 
nici competență de prevenire, nici 
competență judiciară, însă poate apăra 
interesele cetățenilor cooperând cu 
autoritățile din domeniu pentru a găsi 
soluții sau explicații ale chestiunilor 
ridicate în petiții;

AX. întrucât Comisia pentru petiții nu are 
nici competență de prevenire, nici 
competență judiciară, însă poate apăra 
interesele cetățenilor, în special când apar 
probleme în aplicarea legislației UE,
cooperând cu autoritățile din domeniu 
pentru a găsi soluții sau explicații ale 
chestiunilor ridicate în petiții;

Or. en

Amendamentul 38
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

1. solicită statelor membre să transpună 
DCD fără întârziere și să asigure 
respectarea strictă a tuturor dispozițiilor 
acesteia, în special prin conceperea și 
implementarea unor planuri cuprinzătoare 
de gestionare a deșeurilor, inclusiv 
adaptarea oportună a tuturor obiectivelor 
stabilite la cadrul legislației europene;

Or. en

Amendamentul 39
Sonia Alfano

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să monitorizeze cu 
atenție transpunerea de către statele 
membre a Directivei UE privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a asigura că acest lucru este 
realizat cu promptitudine și eficiență; 
invită Comisia să creeze instrumente 
inovatoare pentru sancționarea penală a 
infracțiunilor împotriva mediului ce 
implică activități de criminalitate 
organizată;

Or. en

Amendamentul 40
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

2. luând în considerare faptul că deșeurile 
și poluarea reprezintă amenințări grave la 
adresa sănătății umane și a integrității 
mediului, solicită insistent statelor membre 
să accelereze introducerea unor strategii 
evoluate de gestionare a deșeurilor, în 
conformitate cu DCD;

Or. en

Amendamentul 41
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită autorităților publice să admită 
faptul că, în majoritatea statelor membre, 
sunt necesare investiții majore pentru a 
institui strategii de gestionare a deșeurilor, 
infrastructuri și instalații adecvate și 
consideră că autoritățile publice ar trebui 
să ia în considerare posibilitatea de a 
aloca o proporție adecvată din resursele 
Fondului de coeziune în acest scop sau de 
a solicita finanțări directe de la Banca 
Europeană de Investiții;

3. solicită autorităților publice să admită 
faptul că, în majoritatea statelor membre, 
sunt necesare investiții majore pentru a 
institui strategii de gestionare a deșeurilor, 
infrastructuri și instalații adecvate și 
consideră că autoritățile publice sunt 
capabile să finanțeze astfel de investiții pe 
cont propriu prin eventuala introducere a 
unei taxe suplimentare asupra activității 
de colectare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 42
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că trebuie consolidate 4. consideră că trebuie consolidate 
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resursele necesare pentru efectuarea 
inspecțiilor la fața locului și pentru 
asigurarea aplicării normelor, atât la 
nivelul statelor membre, cât și la nivelul 
UE, pentru o mai strictă respectare a 
legislației privind deșeurile; solicită, prin 
urmare, statelor membre să-și mărească 
capacitățile în materie de inspecții, 
monitorizare și alte acțiuni necesare în 
toate etapele gestionării deșeurilor, pentru 
a îmbunătăți aplicarea legii;

resursele necesare pentru efectuarea 
inspecțiilor la fața locului și pentru 
asigurarea aplicării normelor, atât la 
nivelul statelor membre, cât și la nivelul 
UE, pentru o mai strictă respectare a 
legislației privind deșeurile; solicită, prin 
urmare, statelor membre să-și mărească 
capacitățile în materie de inspecții, 
monitorizare și alte acțiuni necesare în 
toate etapele gestionării deșeurilor, pentru 
a îmbunătăți aplicarea legii și invită 
Comisia să prevadă proceduri specifice 
pentru aplicarea deplină și efectivă a 
principiului subsidiarității în caz de 
încălcare gravă de către statele membre;

Or. it

Amendamentul 43
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

5. solicită Comisiei să ofere autorităților 
competente orientări mai precise, pentru a 
le ajuta să implementeze corect acquis-ul
din domeniul deșeurilor și sugerează să se 
creeze instrumente de referință pentru 
statele membre, de exemplu, pentru 
indicarea numărului de funcționari 
publici necesar în fiecare sector, însă 
constată că resursele disponibile la nivel 
european sunt pentru moment insuficiente; 
consideră, de aceea, că trebuie luate măsuri 
financiare și administrative complementare 
la nivel național și să se ofere o 
direcționare și acțiuni de formare mai 
eficiente pentru personalul care lucrează în 
domeniul deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 44
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să identifice și să se 
concentreze asupra deficiențelor sistemice 
în materie de punere în aplicare, cum ar fi 
lipsa unor rețele adecvate de instalații de 
gestionare a deșeurilor, dependența 
excesivă de depozitele de deșeuri sau 
nivelul scăzut al reciclării;

6. solicită Comisiei să identifice și să se 
concentreze asupra deficiențelor sistemice 
în materie de punere în aplicare, cum ar fi 
lipsa unor rețele adecvate de instalații de 
gestionare a deșeurilor, dependența 
excesivă de depozitele de deșeuri, 
generarea unei cantități tot mai mari de 
deșeuri pe cap de locuitor sau nivelul 
scăzut al reciclării;

Or. it

Amendamentul 46
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să identifice și să se 
concentreze asupra deficiențelor sistemice
în materie de punere în aplicare, cum ar fi 
lipsa unor rețele adecvate de instalații de 
gestionare a deșeurilor, dependența 
excesivă de depozitele de deșeuri sau 
nivelul scăzut al reciclării;

6. solicită Comisiei să identifice și să se 
concentreze asupra celor mai frecvente 
probleme legate de punerea în aplicare a 
directivelor referitoare la deșeuri de către 
statele membre, cum ar fi lipsa unor rețele 
adecvate de instalații de gestionare a 
deșeurilor, dependența excesivă de 
depozitele de deșeuri sau nivelul scăzut al 
reciclării, precum și: lipsa punerii în 
aplicare și a executării, lipsa de personal 
instruit în mod corespunzător la nivel 
local și regional, lipsa coordonării la nivel 
național, lipsa unui sistem de amenzi, 
precum și lipsa controalelor adecvate la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 47
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că înființarea unei noi Agenții 
UE pentru gestionarea deșeurilor este 
inoportună și că structura instituțională 
actuală la nivelul UE - bazată pe DG 
Mediu din cadrul Comisiei și pe Agenția 
Europeană pentru Mediu ca centru de 
expertiză și excelență - este mai rentabilă, 
deși trebuie consolidată pentru a fi 
capabilă să asigure mai activ 
supravegherea și controlul aplicării 
legislației;

7. consideră că înființarea unei noi Agenții 
UE pentru gestionarea deșeurilor este 
inoportună și că structura instituțională 
actuală la nivelul UE - bazată pe DG 
Mediu din cadrul Comisiei și pe Agenția 
Europeană pentru Mediu ca centru de 
expertiză și excelență - este mai rentabilă, 
deși mijloacele de îmbunătățire a 
supravegherii active și a controlului
aplicării legislației trebuie să fie în 
continuare evaluate;

Or. en
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Amendamentul 48
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că Agenția Europeană pentru 
Mediu ar putea contribui la acest proces și 
ar putea avea un rol mai constructiv în 
comunicarea strategiilor de gestionare a 
deșeurilor ale statelor membre, identificat 
deficiențele prin evaluarea conformității 
planurilor statelor membre de gestionare a 
deșeurilor cu legislația UE;

8. consideră că actuala Agenție Europeană 
pentru Mediu ar putea contribui la acest 
proces și ar putea avea un rol mai 
constructiv în comunicarea strategiilor de 
gestionare a deșeurilor ale statelor membre, 
identificat deficiențele prin evaluarea 
conformității planurilor statelor membre de 
gestionare a deșeurilor cu legislația UE;

Or. en

Amendamentul 49
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că o cooperare mai strânsă 
între autoritățile de la nivel local și 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 și FEAD, o federație europeană 
care reprezintă interesele industriei de 
gestionare a deșeurilor, ar putea avea un rol 
mai util în organizarea de schimburi, 
contribuind astfel la câștigarea încrederii 
populației afectate de implementarea 
politicii de bază în domeniul deșeurilor;

9. consideră că o cooperare mai strânsă 
între autoritățile de la nivel local, regional 
și național ar putea avea rezultate pozitive 
în materie de identificare a modelelor 
practice optime; observă că Comitetul 
Regiunilor, Europol, Rețeaua Uniunii 
Europene pentru punerea în aplicare și 
respectarea legislației din domeniul 
mediului, Rețeaua europeană de gestionare 
a deșeurilor municipale și FEAD, o 
federație europeană care reprezintă 
interesele industriei de gestionare a 
deșeurilor, ar putea avea un rol mai util în 
organizarea de schimburi, contribuind 
astfel la câștigarea încrederii populației 
afectate de implementarea politicii de bază 
în domeniul deșeurilor;
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Or. en

Amendamentul 50
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că argumentele economice 
sunt, de asemenea, în favoarea urmăririi 
ierarhiei deșeurilor și în favoarea 
concentrării în primul rând asupra 
prevenirii, apoi asupra reutilizării și 
reciclării înainte de incinerare în scopul 
producerii de energie și semnalează faptul 
că depozitele de deșeuri ineficiente și 
nesustenabile ar trebui evitate cât mai 
mult posibil;

Or. en

Amendamentul 51
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că ierarhia circuitului 
deșeurilor reprezintă un element-cheie al 
Directivei 2008/98/CE și, conform 
acesteia, ar trebui să constituie baza 
pentru gestionarea tuturor deșeurilor; 
constată că argumentele economice sunt, 
de asemenea, în favoarea urmăririi 
ierarhiei deșeurilor și în favoarea 
concentrării în primul rând asupra 
prevenirii, apoi asupra reutilizării și 
reciclării înainte de incinerare în scopul 
producerii de energie și semnalează faptul 
că depozitele de deșeuri ineficiente și 
nesustenabile ar trebui evitate cât mai 
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mult posibil;

Or. en

Amendamentul 52
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. în acest context, solicită insistent 
Comisiei și statelor membre, să promoveze 
o conștientizare mai clară din partea 
populației a avantajelor pentru mediu 
oferite de gestionare eficientă a deșeurilor;

11. în acest context, solicită insistent 
Comisiei și statelor membre, să promoveze 
o conștientizare mai clară din partea 
populației a avantajelor pentru mediu 
oferite de gestionarea eficientă a 
deșeurilor, în special prin furnizarea de 
informații cu privire la importanța sortării 
selective, la costul real al colectării 
deșeurilor menajere și, în paralel, la 
rentabilitatea financiară adusă de 
valorificarea acestor deșeuri menajere;

Or. fr

Amendamentul 53
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. propune să se convină asupra unui 
standard comun UE de clasificare în 
funcție de culori a deșeurilor pentru a le 
sorta și recicla, astfel încât să se faciliteze 
și îmbunătățească participarea și 
înțelegerea cetățenilor cu privire la 
procesul de prelucrare a deșeurilor, și 
consideră că aceasta ar putea ajuta statele 
membre să-și mărească semnificativ și 
rapid rata de reciclare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 54
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. propune un nou format pentru 
abordarea petițiilor privind gestionarea 
deșeurilor în cadrul Comisiei pentru 
petiții, precum și în cadrul Parlamentului 
European în scopul de a facilita și de a 
îmbunătăți participarea și înțelegerea 
cetățenilor cu privire la procesul de 
prelucrare a deșeurilor și consideră că 
acest lucru ar putea ajuta statele membre 
să-și dezvolte semnificativ și rapid 
practicile de gestionare a deșeurilor; după 
ce petițiile au fost declarate admisibile, 
acestea au fost audiate, supuse unei 
misiuni de stabilire a faptelor, precum și 
raportării și prezentării misiunii de 
anchetă; petițiile vor fi trimise Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară din cadrul 
Parlamentului European și vor fi 
discutate o dată pe an în cadrul unei 
ședințe a comisiei mixte în prezența 
comisarului european pentru mediu; 
concluziile ședinței comisiei mixte vor fi 
dezbătute în plen o dată pe an pentru a 
aborda preocupările legate de mediu ale 
cetățenilor europeni în prezența 
comisarului pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 55
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează un dialog încă din fazele 
inițiale, eficient, între autoritățile locale și 
regionale și cetățenii din zonele implicate, 
în etapele de panificare care preced 
deciziile privind construirea de instalații de 
tratare a deșeurilor;

14. încurajează un dialog încă din fazele 
inițiale, eficient, între autoritățile locale și 
regionale și cetățenii din zonele implicate, 
în etapele de panificare care preced 
deciziile privind construirea de instalații de 
tratare a deșeurilor; consideră că publicul 
trebuie să aibă dreptul de a participa la 
monitorizarea controlului;

Or. lt

Amendamentul 56
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează un dialog încă din fazele 
inițiale, eficient, între autoritățile locale și 
regionale și cetățenii din zonele implicate, 
în etapele de panificare care preced 
deciziile privind construirea de instalații de 
tratare a deșeurilor;

14. încurajează un dialog încă din fazele
inițiale, eficient, între autoritățile locale și 
regionale și cetățenii din zonele implicate, 
în etapele de panificare care preced 
deciziile privind construirea de instalații de 
tratare a deșeurilor, înțelegând totodată că 
atitudinea „nu în grădina mea” („NIMBY 
– not in my back yard”) constituie o 
provocare mare în acest sens;

Or. en

Amendamentul 57
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. încurajează un dialog încă din fazele 
inițiale, eficient, între autoritățile locale și

14. încurajează un dialog încă din fazele 
inițiale, eficient, între autoritățile locale, 
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regionale și cetățenii din zonele implicate, 
în etapele de panificare care preced
deciziile privind construirea de instalații de 
tratare a deșeurilor;

regionale, naționale și internaționale și 
cetățenii din zonele implicate, în etapele de 
panificare care preced deciziile privind 
construirea de instalații de tratare a 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 58
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că, în cazul în care, după 
sesizarea Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului European, Comisia 
Europeană emite un aviz de 
neconformitate cu legislația europeană cu 
privire la un proiect de tratare a 
deșeurilor menajere aprobat de către 
statele membre, proiectul trebuie 
suspendat înainte de a fi realizat, perioada 
de suspendare putând fi stabilită de 
Uniunea Europeană în termenele 
prevăzute;

Or. fr

Amendamentul 59
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă Comisia să sprijine și să 
consolideze rețeaua de parteneriate 
public-privat pentru proiectele referitoare 
la campaniile de sensibilizare; invită să se 
sprijine campania „Să facem curat în 
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lume” („Clean up the world”), pentru 
care peste 400 de deputați europeni au 
semnat o declarație scrisă de susținere a 
evenimentului și care așteaptă să fie 
sprijinită de milioane de voluntari anul 
viitor;

Or. en

Amendamentul 60
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită insistent Comisiei să propună 
criterii mai clare și mai precise pentru 
amplasarea depozitelor în raport cu 
locuințele, școlile și centrele medicale din 
zonă, pentru a oferi garanții mai solide 
împotriva posibilelor riscuri pentru 
sănătatea umană și mediu; este conștient de 
faptul că trebuie ținut seama de numeroase 
variabile și considerații locale, cu 
respectarea deplină a principiului 
subsidiarității;

20. solicită insistent Comisiei să propună 
criterii mai clare și mai precise pentru 
amplasarea depozitelor și a 
incineratoarelor în raport cu locuințele, 
școlile și centrele medicale din zonă, 
pentru a oferi garanții mai solide împotriva 
posibilelor riscuri pentru sănătatea umană 
și mediu; este conștient de faptul că trebuie 
ținut seama de numeroase variabile și 
considerații locale, cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 61
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. consideră că trebuie să se pună un 
accent mai mare pe recuperarea 
deșeurilor organice, în special în 
regiunile care se bazează în principal pe 
agricultură, un element care pare să se fi 
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bucurat de puțină atenție până acum;

Or. en

Amendamentul 62
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. reamintește statelor membre că sunt 
responsabile pentru monitorizarea și 
supervizarea eficientă a respectării tuturor 
standardelor și autorizațiilor UE și le 
încurajează să dispună de un personal 
corespunzător și competent care să exercite 
această funcție, care include și inspecții 
frecvente la fața locului;

27. reamintește statelor membre că, chiar 
și atunci când apar probleme la nivelul 
autorităților locale sau regionale, sunt 
responsabile pentru monitorizarea și 
supervizarea eficientă a respectării tuturor 
standardelor și autorizațiilor UE și le 
încurajează să dispună de un personal 
corespunzător și competent care să exercite 
această funcție, care include și inspecții 
frecvente la fața locului;

Or. en

Amendamentul 63
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că este necesar ca 
întreprinderile private selectate pentru 
tratarea deșeurilor să facă obiectul unei 
supravegheri financiare atente de către 
autoritățile locale și naționale în vederea 
combaterii criminalității organizate;

Or. fr
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Amendamentul 64
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. ia act de faptul că trebuie să se 
acorde de urgență atenție abandonării 
ilicite în natură a deșeurilor mixte și 
neidentificate și solicită să se aplice 
controale stricte asupra gestionării; 
reamintește autorităților competente că, în 
deplină conformitate cu Directiva IPPC 
(2008/1, revizuită prin Directiva 2010/75), 
trebuie să efectueze controale stricte în 
ceea ce privește manipularea anumitor 
tipuri de deșeuri industriale, indiferent de 
originea lor; invită Comisia să facă tot 
posibilul, în limitele competențelor sale, 
pentru a monitoriza atât asigurarea 
eficientă a colectării, separării și tratării 
adecvate a deșeurilor de către autoritățile 
competente, de exemplu prin inspecții 
sistematice, cât și prezentarea unui plan 
credibil de către autoritățile regionale;

Or. en

Amendamentul 65
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri de punere în aplicare în mod 
corespunzător a principiilor de gestionare 
a deșeurilor, pentru a preveni sau a limita
efectele negative ale incinerării asupra 
mediului, în special emisiile de poluare a 
aerului, solului, apelor de suprafață și 
apelor subterane, precum și riscurile 
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asociate pentru sănătatea umană, și să 
acorde prioritate formelor mai avansate și 
mai puțin poluante de deșeuri, mai ales
deșeurilor sortate și refolosite;

Or. lt

Amendamentul 66
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, în parte 
pentru a compensa prejudiciile aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”;

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, în parte 
pentru a compensa prejudiciile aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”; solicită măsuri 
eficiente de combatere a oricărei infiltrări 
a criminalității organizate în gestionarea 
deșeurilor și a oricărei legături între 
criminalitatea organizată și activitatea 
legală sau autoritățile publice;

Or. en

Amendamentul 67
Sonia Alfano

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, în parte 
pentru a compensa prejudiciile aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, în parte 
pentru a compensa prejudiciile aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 
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„poluatorul plătește”; „poluatorul plătește”; solicită măsuri 
eficiente de combatere a oricărei infiltrări 
a criminalității organizate în gestionarea 
deșeurilor și a oricărei legături între 
criminalitatea organizată și activitatea 
legală sau autoritățile publice;

Or. en

Amendamentul 68
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, în parte
pentru a compensa prejudiciile aduse 
mediului, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”;

29. recomandă impunerea unor amenzi și 
penalități adecvate și disuasive pentru 
depozitarea ilegală a deșeurilor, în special a 
celor toxice și a celor periculoase, pentru a 
compensa prejudiciile aduse mediului, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește tot”;

Or. en

Amendamentul 69
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 30 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

dorește ca abandonarea ilicită și 
voluntară în natură a deșeurilor chimice 
sau cu un înalt nivel de radioactivitate să 
fie pasibilă de pedepse grele pe măsura 
riscurilor la care sunt supuși oamenii și 
mediul;

Or. fr



PE467.326v01-00 36/36 AM\871710RO.doc

RO


