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Ændringsforslag  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Led 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

– der henviser til Den Italienske Republiks 

lov nr. 123/2008, som blev offentliggjort 

den 14. juli 2008, 

– der henviser til det italienske lovdekret 

nr. 90/2008 som ændret ved lov nr. 

123/2008, lov nr. 195/2009, som ændret 

ved lov nr. 26/2006 og lov nr. 196/2010, 

som ændret ved lov nr. 01/2011, 

Or. en 
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Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at det af det italienske 

lovdekret nr. 90/2008, som ændret ved lov 

nr. 123/2008, fremgår, at retssager for 

overtrædelser vedrørende 

affaldshåndtering og miljøet skal 

overføres til Procura Nazionale 

Antimafias beføjelser, da organiserede 

kriminelle grupper har stor indflydelse på 

dette område, 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at det italienske 

lovdekret nr. 195 af 31. december 2009 

officielt erklærede, at undtagelsestilstanden 

var slut, og det uddelegerede fra denne 

dato ansvaret for affaldshåndtering til 

provinsernes myndigheder, 

B. der henviser til, at det italienske 

lovdekret nr. 195 af 31. december 2009 

officielt erklærede, at undtagelsestilstanden 

var slut, samt at ansvaret for 

affaldshåndtering fuldt ud skulle 

uddelegeres til provinsernes myndigheder, 

når provinsernes 

affaldshåndteringsplaner var blevet 

godkendt,  

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt B a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at der de seneste 15 år 

er gennemført mange retssager i 

forbindelse med miljøovertrædelser; der 

henviser til, at dette for nyligt har ført til 

anholdelse af 14 personer i forbindelse 

med affaldshåndteringen i Campania, 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt B b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Bb. der henviser til, at den såkaldte 

"Unità stralcio", som blev nedsat med 

henblik på at omorganisere 

kommissærernes 

affaldshåndteringsbudgetter fra 1994 til 

2009, den 31. januar 2011 havde 

færdiggjort deres arbejde i 

overensstemmelse med artikel 3 i det 

italienske lovdekret nr. 195/2009, og de 

relevante beføjelser blev igen overført til 

de regionale myndigheder, 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at en ny krise, efter den 

i sommeren 2007, opstod kort efter 

vedtagelsen af rapporten om Udvalget for 

Andragenders informationsrejse; der 

henviser til, at bekendtgørelsen af de 

deraf følgende særlige foranstaltninger, 

såsom åbningen af nye lossepladser, 

udløste massive protester, 

D. der henviser til, at der opstod en ny 

nødsituation i provinsen Napoli kort efter 

vedtagelsen af rapporten om Udvalget for 

Andragenders informationsrejse, men at 

denne krise skyldtes mangel på 

ressourcer, 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt F 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

F. der henviser til, at det første 

forbrændingsanlæg i Acerra først blev en 

realitet i marts 2010, og der henviser til at 

driften har været hæmmet af manglende 

infrastruktur til at adskille og behandle 

affald, og der er stadig bekymringer om, 

hvad der bliver af den giftige aske, som 

hidrører fra afbrændingen, 

F. der henviser til, at det første 

forbrændingsanlæg i Acerra først blev en 

realitet i marts 2010, og der henviser til, at 

driften har været hæmmet af manglende 

infrastruktur til at adskille og behandle 

affald, og der er stadig bekymringer om, 

hvad der bliver af den giftige aske, som 

hidrører fra afbrændingen, hvilket for 

øjeblikket undersøges, 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt H 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

H. der henviser til, at mange lossepladser 

er blevet erklæret for områder af 

strategisk interesse, således at borgerne, 

borgmestrene og de lokale myndigheder, 

inklusive politiet, derfor er blevet 

forhindret i at kontrollere, hvad der rent 

faktisk bringes dertil, 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det centrale element i 

håndteringen af affaldskrisen er praksis 

med at fravige regler og kontroller, 

herunder f.eks. fritagelse fra 

miljøkonsekvensvurdering og fra 

lovgivningen om offentlige indkøb; der 

henviser til, at kommissærerne var 

udnævnt med bemyndigelse til at træffe 

beslutninger vedrørende placering af 

anlæg, lossepladser og forbrændingsanlæg, 

og til at indgå kontrakter med firmaer, 

uden behørig høring eller orientering af de 

lokale myndigheder og beboere om de 

trufne afgørelser; der henviser til, at 

ordningen for affaldshåndtering via 

krisekommissærer er kommet under skarp 

kritik og har givet anledning retssager, og 

at ordningen faktisk af en stor del af 

befolkningen betragtes som en del af 

problemet i stedet for som en del af 

løsningen på grund af manglen på 

gennemsigtighed og institutionelt tilsyn, 

I. der henviser til, at det centrale element i 

håndteringen af affaldskrisen er praksis 

med at fravige regler og kontroller, 

herunder f.eks. fritagelse fra 

miljøkonsekvensvurdering og fra 

lovgivningen om offentlige indkøb; der 

henviser til, at kommissærerne var 

udnævnt med bemyndigelse til at træffe 

beslutninger vedrørende placering af 

anlæg, lossepladser og forbrændingsanlæg, 

og til at indgå kontrakter med firmaer, 

uden behørig høring eller orientering af de 

lokale myndigheder og beboere om de 

trufne afgørelser; der henviser til, at 

ordningen for affaldshåndtering via 

krisekommissærer er kommet under skarp 

kritik og har givet anledning retssager; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt K 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

K. der henviser til, at der ikke blev taget 

behørigt hensyn til de borgere, der 

protesterede mod situationen eller 

forsøgte at foreslå alternative tilgange; 

der henviser til, at de nationale politiske 

myndigheder har placeret 

deponeringsanlæg og Acerraanlægget 

under skarp militær kontrol; der henviser 

til, at der på det seneste er foretaget 

anholdelser i forbindelse med offentlige 

demonstrationer om problemet, hvilket 

viser, at forholdet mellem borgerne og 

myndighederne har lidt skade i takt med 

at borgernes utilfredshed stiger, 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt M 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

M. der henviser til, at der i de fleste byer er 

gjort minimale fremskridt med hensyn til 

reduktion af affaldsmængden og 

genanvendelse af husholdningsaffald; der 

henviser til, at der i visse byer er gjort 

bemærkelsesværdige fremskridt med 

hensyn til sortering og indsamling af 

husholdningsaffald, selvom affaldscyklus 

stadig er stærkt afhængig af lossepladser 

og forbrændingsanlæg, hvilket er i 

modstrid med retningslinjerne for det nye 

affaldsrammedirektiv (2008/98/EF); der 

henviser til, at en affaldshåndteringsplan 

lige nu bliver vurderet med hensyn til dens 

opfyldelse af principperne i EU's 

affaldslovgivning for så vidt angår 

behandlingshierarkiet og sikker anvendelse 

af lossepladser og forbrændingsanlæg, 

M. der henviser til, at affaldscyklus stadig 

er stærkt afhængig af lossepladser og 

forbrændingsanlæg og der henviser til, at 

en affaldshåndteringsplan, der er forelagt 

af de regionale myndigheder, lige nu 

bliver vurderet med hensyn til dens 

opfyldelse af principperne i EU's 

affaldslovgivning for så vidt angår 

behandlingshierarkiet og sikker anvendelse 

af lossepladser og forbrændingsanlæg, 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. mener, at de usædvanlige 

foranstaltninger, som de italienske 

myndigheder over lange perioder har 

benyttet sig af, herunder udpegelse af 

særlige kommissærer eller klassificering af 

affaldsdeponeringssteder som værende ”af 

strategisk interesse” under militærkontrol, 

har været kontraproduktive, og frygter, at 

den mangel på gennemsigtighed, der har 

hersket omkring affaldsforvaltningen fra 

de offentlige institutioners side har lettet 

og ikke hindret den øgede indblanding af 

organiserede kriminelle grupper, både i 

den officielle affaldsforvaltning i regionen 

og i den illegale bortskaffelse af 

industriaffald; opfordrer derfor til en langt 

højere grad af gennemsigtighed fra de 

ansvarlige myndigheders side; 

3. bemærker, at de usædvanlige 

foranstaltninger, som de italienske 

myndigheder over lange perioder har 

benyttet sig af, herunder udpegelse af 

særlige kommissærer eller klassificering af 

affaldsdeponeringssteder som værende ”af 

strategisk interesse” under militærkontrol, 

blev annulleret ved lovdekret nr. 

195/2009, da de delvist har lettet 

indblandingen af organiserede kriminelle 

grupper i den officielle affaldsforvaltning i 

regionen og i den illegale bortskaffelse af 

industriaffald; opfordrer derfor til en langt 

højere grad af gennemsigtighed fra de 

ansvarlige myndigheders side; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. understreger betydningen af at 

genopbygge tilliden gennem en struktureret 

dialog mellem borgerne og de forskellige 

myndigheder og mellem de forskellige 

forvaltningsniveauer; beklager den 

strafforfølgelse, som myndighederne har 

iværksat mod visse borgere, der fredeligt 

har demonstreret mod åbningen af nye 

lossepladser, og den vold, der af 

sikkerhedsstyrkerne er blevet anvendt 

mod demonstranterne; er overbevist om, 

at det kun er ved aktivt at involvere og 

orientere borgerne i hele processen, at der 

efterhånden vil kunne findes en bæredygtig 

løsning på affaldsproblemet i regionen; 

4. understreger betydningen af at styrke 

tilliden gennem en struktureret dialog 

mellem borgerne og de forskellige 

myndigheder og mellem de forskellige 

forvaltningsniveauer; er overbevist om, at 

det kun er ved aktivt at involvere og 

orientere borgerne i hele processen, at der 

efterhånden vil kunne findes en bæredygtig 

løsning på affaldsproblemet i regionen; 

Or. en 
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Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. gør opmærksom på de 7 mio. tons 

økoballer, hvis indhold i øjeblikket 

undersøges, som er ophobet på 

oplagringspladser, navnlig på anlægget i 

Taverna del Ré, og understreger 

vigtigheden af at prioritere, at de afhentes 

og bortskaffes, når deres præcise indhold er 

blevet ordentligt vurderet; insisterer på, at 

bortskaffelsen af økoballer skal håndteres 

på rette måde og inden for rammerne af 

affaldshåndteringsplanen, som tydeligt skal 

angive placeringen af hver type behandling 

og være baseret på retspraksis; 

6. gør opmærksom på de 7 mio. tons 

økoballer, hvis indhold i øjeblikket 

undersøges, som er ophobet på 

oplagringspladser, navnlig på anlægget i 

Taverna del Ré, og understreger 

vigtigheden af at prioritere, at de afhentes 

og bortskaffes, når deres præcise indhold er 

blevet ordentligt vurderet; bifalder 

aftalerne mellem regionen Campania og 

fem andre italienske regioner om straks at 

overføre disse til anlæg, hvor de kan 

håndteres sikkert; insisterer på, at 

bortskaffelsen af økoballer skal håndteres 

på rette måde og inden for rammerne af 

affaldshåndteringsplanen, som tydeligt skal 

angive placeringen af hver type behandling 

og være baseret på retspraksis;  

Or. en 
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Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro m.fl. 

 

Fælles beslutningsforslag 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 

Affaldskrisen i Campania, Italien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. bemærker, at Kommissionen har 

erklæret, at placeringen af 

deponeringsanlæg i Natura 2000-områder 

ikke i sig selv er et brud på EU-

lovgivningen, og bemærker endvidere, at 

der allerede er udpeget eller anvendt 

områder i nationalparker, Natura 2000-

områder og områder, der er erklæret for 

UNESCO-verdensnaturarv, i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

rejser spørgsmålet om, hvorvidt dette 

udgør en miljømæssig eller 

sundhedsmæssig risiko; er af den 

opfattelse, at placering af lossepladser i 

beskyttede natur- eller kulturområder ikke 

er i overensstemmelse med 

miljølovgivningen; anmoder 

Kommissionen om at ændre EU’s 

affaldslovgivning, således at 

deponeringsanlæg i Natura 2000-områder 

kategorisk forbydes; foreslår 

Kommissionen at anmode Domstolen om 

et forbud, hvis eksisterende 

affaldsdeponeringssteder i naturbeskyttede 

områder udvides, eller der åbnes nye i 

Natura 2000-områder; 

9. bemærker, at Kommissionen har 

erklæret, at placeringen af 

deponeringsanlæg i Natura 2000-områder 

ikke i sig selv er et brud på EU-

lovgivningen, og bemærker endvidere, at 

der allerede er udpeget eller anvendt 

områder i nationalparker, Natura 2000-

områder og områder, der er erklæret for 

UNESCO-verdensnaturarv, i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

rejser spørgsmålet om, hvorvidt dette 

udgør en miljømæssig eller 

sundhedsmæssig risiko; er af den 

opfattelse, at placering af lossepladser i 

beskyttede natur- eller kulturområder ikke 

er i overensstemmelse med 

miljølovgivningen; anmoder 

Kommissionen om at ændre EU’s 

affaldslovgivning, således at 

deponeringsanlæg i Natura 2000-områder 

kategorisk forbydes; foreslår 

Kommissionen at anmode Domstolen om 

at kontrollere, om eksisterende 

affaldsdeponeringssteder i naturbeskyttede 

områder udvides, eller der åbnes nye i 

Natura 2000-områder; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. opfordrer indtrængende den italienske 

regering til at tage hånd om problemet i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

og mere specifikt til at efterkomme de to 

seneste afgørelser fra Domstolen, og til at 

rette op på alle de fastslåede overtrædelser 

af EU-lovgivningen, idet der mindes om 

forpligtelsen til at træffe foranstaltninger 

for at sikre, at EU’s regelværk overholdes 

på alle niveauer; 

10. opfordrer indtrængende den italienske 

regering til at tage hånd om problemet i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

og mere specifikt til at efterkomme den 

seneste afgørelse fra Domstolen af 4. 

marts 2010, at overholde de af 

Kommissionen fastsatte frister og til at 

rette op på alle de fastslåede overtrædelser 

af EU-lovgivningen, idet der mindes om 

forpligtelsen til at træffe foranstaltninger 

for at sikre, at EU’s regelværk overholdes 

på alle niveauer; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at 

overvåge udviklingen og anvende sine 

beføjelser, herunder ved at indkræve bøder 

(artikel 260 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde), for at sikre, at 

myndighederne i Campania uden unødig 

forsinkelse efterkommer Domstolens dom 

i sag C-304/02 og navnlig sikrer, at 

eksisterende deponeringsanlæg er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

14. opfordrer Kommissionen til at 

overvåge udviklingen og anvende sine 

beføjelser, herunder ved at indkræve bøder 

(artikel 260 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde), såfremt 

myndighederne i Campania ikke 

efterkommer Domstolens dom og navnlig 

sikrer, at eksisterende deponeringsanlæg er 

i overensstemmelse med EU-lovgivningen; 

Or. en 

 

 


