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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 1 

Τροπολογία  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 8 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το νόµο 123/2008 της 
Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, ο οποίος 
εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2008, 

– έχοντας υπόψη τα ιταλικά νοµοθετικά 
διατάγµατα αριθ. 90/2008, όπως 
τροποποιήθηκε από τον νόµο 123/2008· 
αριθ. 195/2009, όπως τροποποιήθηκε από 
τον νόµο 26/2010· και αριθ. 196/2010, 
όπως τροποποιήθηκε από τον νόµο 
01/2011, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 2 

Τροπολογία  2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Aa. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό 
νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 90/2008, όπως 
τροποποιήθηκε από τον νόµο 123/2008, 
ορίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες για 
εγκλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση 
αποβλήτων και το περιβάλλον 
µεταφέρονται στην αρµοδιότητα της 
Εθνικής Εισαγγελίας κατά της Μαφίας, 
λόγω της επιρροής οργανωµένων 
εγκληµατικών οµάδων, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 3 

Τροπολογία  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό 

νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 195 της 31ης 

∆εκεµβρίου 2009 κήρυξε επίσηµα το τέλος 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 

ανέθεσε, από την ηµεροµηνία εκείνη  τη 
διαχείριση των αποβλήτων στις αρχές της 

επαρχίας,  

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό 

νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 195 της 31ης 

∆εκεµβρίου 2009 κήρυξε επίσηµα το τέλος 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 

όρισε ότι η αρµοδιότητα για τη 
διαχείριση των αποβλήτων στις αρχές της 

επαρχίας, 

Or. en 



 

AM\855633EL.doc PE455.901v01-00 } 

 PE455.911v01-00 } 

 PE455.913v01-00 } 

 PE455.914v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 4 

Τροπολογία  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ba. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
15 χρόνια έχουν υπάρξει πολλές 
δικαστικές διαδικασίες σχετικά µε 
περιβαλλοντικά αδικήµατα· ότι πρόσφατα 
είχαν ως αποτέλεσµα τη σύλληψη 14 
ατόµων σε σχέση µε τη διάθεση 
αποβλήτων στην Καµπανία, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 5 

Τροπολογία  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Bβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του ιταλικού νοµοθετικού 
διατάγµατος αριθ. 195/2009, στις 31 
Ιανουαρίου 2011 ακόµη και η λεγόµενη 
‘Unità stralcio’, που δηµιουργήθηκε για 
την αναδιοργάνωση των προϋπολογισµών 
διαχείρισης αποβλήτων από τους 
επιτρόπους την περίοδο µεταξύ 1994 και 
2009, ολοκλήρωσε το έργο της και οι 
σχετικές αρµοδιότητες 
επαναµεταβιβάστηκαν στις περιφερειακές 
αρχές, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 6 

Τροπολογία  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι νέα κρίση, 

ύστερα από την κρίση του καλοκαιριού 
του 2007, ξέσπασε λίγο µετά την έγκριση 

της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής 

της Επιτροπής Αναφορών· ότι η 
ανακοίνωση των συνακόλουθων 
έκτακτων µέτρων, όπως ήταν το άνοιγµα 
νέων χώρων υγειονοµικής ταφής, 
συνοδεύτηκε από εκτεταµένες 
διαµαρτυρίες, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι νέα κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης παρουσιάστηκε στην 
περιφέρεια της Νάπολης µετά την έγκριση 

της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής 

της Επιτροπής Αναφορών, αν και στην 
προκειµένη περίπτωση οφειλόταν σε 
έλλειψη πόρων, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 7 

Τροπολογία  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτο 

αποτεφρωτήρας στην Acerra δεν τέθηκε σε 

λειτουργία παρά µόνο τον Μάρτιο του 

2010 και ότι επιπλέον η λειτουργία του 

είναι προβληµατική λόγω της έλλειψης 

κατάλληλης υποδοµής για το διαχωρισµό 

και την επεξεργασία των αποβλήτων και 

ότι παραµένουν ανησυχίες σχετικά µε την 

τύχη της τοξικής τέφρας που παράγεται 

από την αποτέφρωση, 

 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτο 

αποτεφρωτήρας στην Acerra δεν τέθηκε σε 

λειτουργία παρά µόνο τον Μάρτιο του 

2010 και ότι επιπλέον η λειτουργία του 

είναι προβληµατική λόγω της έλλειψης 

κατάλληλης υποδοµής για το διαχωρισµό 

και την επεξεργασία των αποβλήτων και 

ότι παραµένουν ανησυχίες σχετικά µε την 

τύχη της τοξικής τέφρας που παράγεται 

από την αποτέφρωση, η οποία βρίσκεται 
αυτή τη στιγµή υπό ανάλυση, 

 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 8 

Τροπολογία  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη H 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χώροι 
υγειονοµικής ταφής έχουν κηρυχθεί 
περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος και 
ότι ως εκ τούτου οι πολίτες, οι δήµαρχοι 
και οι τοπικές αρχές, 
συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας, 
εµποδίζονται να διερευνήσουν τι είδους 
υλικά ακριβώς εναποτίθενται εκεί· 

διαγράφεται 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 9 

Τροπολογία  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό της διαχείρισης της κρίσης 

των αποβλήτων είναι η πρακτική της 

παρέκκλισης από κανονισµούς και 

ελέγχους, µεταξύ των οποίων, για 

παράδειγµα, η εξαίρεση από την 

υποχρέωση διενέργειας εκτίµησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρησης 

της νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

συµβάσεων· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

επίτροποι που διορίστηκαν είχαν την 

εξουσία να αποφασίζουν σχετικά µε τη  

χωροθέτηση εγκαταστάσεων, χώρων 

υγειονοµικής ταφής και αποτεφρωτήρων, 

καθώς και να επιλέγουν 

αντισυµβαλλόµενους, χωρίς υποχρέωση 

ενηµέρωσης των τοπικών αρχών και των 

κατοίκων σχετικά µε τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

σύστηµα της διαχείρισης των αποβλήτων 

από  επιτρόπους υπό καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης έχει δεχτεί έντονη κριτική και έχει 

οδηγήσει σε δικαστικές διαδικασίες και ότι 
στην πραγµατικότητα θεωρείται από 
µεγάλη µερίδα του πληθυσµού µέρος του 
προβλήµατος, λόγω της έλλειψης 
διαφάνειας και θεσµικών ελέγχων, και όχι 
µέρος της λύσης, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό της διαχείρισης της κρίσης 

των αποβλήτων είναι η πρακτική της 

παρέκκλισης από κανονισµούς και 

ελέγχους, µεταξύ των οποίων, για 

παράδειγµα, η εξαίρεση από την 

υποχρέωση διενέργειας εκτίµησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρησης 

της νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

συµβάσεων· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

επίτροποι που διορίστηκαν είχαν την 

εξουσία να αποφασίζουν σχετικά µε τη  

χωροθέτηση εγκαταστάσεων, χώρων 

υγειονοµικής ταφής και αποτεφρωτήρων, 

καθώς και να επιλέγουν 

αντισυµβαλλόµενους, χωρίς υποχρέωση 

ενηµέρωσης των τοπικών αρχών και των 

κατοίκων σχετικά µε τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

σύστηµα της διαχείρισης των αποβλήτων 

από  επιτρόπους υπό καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης έχει δεχτεί έντονη κριτική και έχει 

οδηγήσει σε δικαστικές διαδικασίες, 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 10 

Τροπολογία  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν δόθηκε 
προσοχή σε µέλη του κοινού που 
διαµαρτυρήθηκαν για την κατάσταση ή 
προσπάθησαν να προτείνουν 
εναλλακτικές προσεγγίσεις· ότι οι εθνικές 
πολιτικές αρχές έθεσαν τους χώρους 
διάθεσης αποβλήτων και τον 
αποτεφρωτήρα της Acerra υπό αυστηρό 
στρατιωτικό έλεγχο· ότι πρόσφατα 
πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες συλλήψεις 
κατά τη διάρκεια σχετικών διαδηλώσεων 
και ότι είναι σαφές ότι η σχέση µεταξύ 
των πολιτών και των αρχών έχει υποστεί 
σοβαρό πλήγµα και ότι αυξάνεται µε τη 
πάροδο του χρόνου η δυσαρέσκεια των 
πολιτών, 

διαγράφεται 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 11 

Τροπολογία  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 
περισσότερες πόλεις η πρόοδος από 
πλευράς περιορισµού των αποβλήτων και 
ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων 
υπήρξε ελάχιστη· ότι αξιοσηµείωτη είναι 
η αισθητή πρόοδος που σηµειώθηκε σε 
ορισµένες πόλεις στον διαχωρισµό και τη 
συλλογή οικιακών αποβλήτων, παρά το 
ότι ο κύκλος των αποβλήτων εξακολουθεί 

να στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

υγειονοµική ταφή και την αποτέφρωση, 

αντίθετα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
που εκτίθενται στη νέα οδηγία πλαίσιο για 
τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)· ότι αυτή τη 

στιγµή αξιολογείται ένα σχέδιο διαχείρισης 

αποβλήτων, από πλευράς της 

συµµόρφωσης µε τις αρχές που εκτίθενται 

στη νοµοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα 

όσον αφορά την ιεραρχία επεξεργασίας και 

την ασφαλή χρήση των χώρων 

υγειονοµικής ταφής ή της αποτέφρωσης, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος των 

αποβλήτων εξακολουθεί να στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στην υγειονοµική ταφή και 

την αποτέφρωση και ότι αυτή τη στιγµή 

αξιολογείται ένα σχέδιο διαχείρισης 

αποβλήτων που παρουσιάστηκε από τις 
περιφερειακές αρχές, από πλευράς της 

συµµόρφωσης µε τις αρχές που εκτίθενται 

στη νοµοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα 

όσον αφορά την ιεραρχία επεξεργασίας και 

την ασφαλή χρήση των χώρων 

υγειονοµικής ταφής ή της αποτέφρωσης, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  
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Τροπολογία  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι τα έκτακτα µέτρα που 

έλαβαν επί µακρές περιόδους οι ιταλικές 

αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του 

διορισµού ειδικών επιτρόπων ή της 

ανακήρυξης των χώρων εναπόθεσης 

αποβλήτων σε χώρους "στρατηγικού 

ενδιαφέροντος" υπό στρατιωτικό έλεγχο 

αποδείχθηκαν αντιπαραγωγικά και 
φοβάται ότι η εδραιωµένη αδιαφάνεια 
της διαχείρισης αποβλήτων εκ µέρους 
των δηµόσιων αρχών έχει διευκολύνει 
µάλλον παρά παρεµποδίσει την αυξηµένη 
συµµετοχή οµάδων του οργανωµένου 

εγκλήµατος, τόσο στην επίσηµη διαχείριση 

αποβλήτων στην περιοχή όσο και στην 

παράνοµη διάθεση βιοµηχανικών 

αποβλήτων· ζητεί κατά συνέπεια πολύ 

µεγαλύτερη διαφάνεια εκ µέρους των 

διάφορων αρµόδιων αρχών· 

3. παρατηρεί ότι τα έκτακτα µέτρα που 

έλαβαν επί µακρές περιόδους οι ιταλικές 

αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του 

διορισµού ειδικών επιτρόπων ή της 

ανακήρυξης των χώρων εναπόθεσης 

αποβλήτων σε χώρους "στρατηγικού 

ενδιαφέροντος" υπό στρατιωτικό έλεγχο 

ακυρώθηκαν από το νοµοθετικό 
διάταγµα αριθ. 195/2009, δεδοµένου ότι 
ενµέρει διευκόλυναν τη συµµετοχή 

οµάδων του οργανωµένου εγκλήµατος 

στην επίσηµη διαχείριση αποβλήτων στην 

περιοχή και στην παράνοµη διάθεση 

βιοµηχανικών αποβλήτων· ζητεί κατά 

συνέπεια πολύ µεγαλύτερη διαφάνεια εκ 

µέρους των διάφορων αρµόδιων αρχών· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. τονίζει τη σηµασία της αποκατάστασης 
εµπιστοσύνης µέσω ενός δοµηµένου 

διαλόγου µεταξύ των πολιτών και των 

επιµέρους αρχών καθώς και µεταξύ των 

διαφόρων κρατικών υπηρεσιών εντός ενός 

οργανωµένου πλαισίου· εκφράζει τη λύπη 
του για την απαγγελία κατηγοριών από 
τις αρχές εναντίον ορισµένων µελών του 
κοινού που διαδηλώνουν ειρηνικά κατά 
της δηµιουργίας νέων χώρων 
υγειονοµικής ταφής καθώς και για τη βία 
που ασκήθηκε εις βάρος διαδηλωτών από 
τα σώµατα ασφαλείας· είναι πεπεισµένο 

ότι µόνο µε την ενεργητική συµµετοχή των 

πολιτών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας 

είναι δυνατό να εξευρεθεί µε την πάροδο 

του χρόνου µια βιώσιµη λύση στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

περιφέρεια σε σχέση µε τα απόβλητα· 

4. τονίζει τη σηµασία της ενίσχυσης της 
εµπιστοσύνης µέσω ενός δοµηµένου 

διαλόγου µεταξύ των πολιτών και των 

επιµέρους αρχών καθώς και µεταξύ των 

διαφόρων κρατικών υπηρεσιών εντός ενός 

οργανωµένου πλαισίου· είναι πεπεισµένο 

ότι µόνο µε την ενεργητική συµµετοχή των 

πολιτών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας 

είναι δυνατό να εξευρεθεί µε την πάροδο 

του χρόνου µια βιώσιµη λύση στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

περιφέρεια σε σχέση µε τα απόβλητα· 
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Τροπολογία  14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. επισύρει την προσοχή στα 7 

εκατοµµύρια τόνους "οικοµπάλες", των 

οποίων το περιεχόµενο εξετάζεται επί του 

παρόντος, που έχουν συσσωρευθεί σε 

χώρους αποθήκευσης, ιδίως στην Taverna 

del Ré, και υπογραµµίζει ότι επιβάλλεται 

να αποµακρυνθούν και να διατεθούν κατά 

προτεραιότητα, αφού προηγουµένως 

εκτιµηθεί σωστά το ακριβές περιεχόµενό 

τους· επιµένει ότι η διάθεση των 

"οικοµπαλών" πρέπει να γίνει µε χρήση 

των κατάλληλων µορφών επεξεργασίας και 

να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου 

διαχείρισης των αποβλήτων που θα ορίζει 

σαφώς τις εγκαταστάσεις για κάθε µορφή 

επεξεργασίας και θα βασίζεται σε νόµιµες 

πρακτικές· 

 

6. επισύρει την προσοχή στα 7 

εκατοµµύρια τόνους "οικοµπάλες", των 

οποίων το περιεχόµενο εξετάζεται επί του 

παρόντος, που έχουν συσσωρευθεί σε 

χώρους αποθήκευσης, ιδίως στην Taverna 

del Ré, και υπογραµµίζει ότι επιβάλλεται 

να αποµακρυνθούν και να διατεθούν κατά 

προτεραιότητα, αφού προηγουµένως 

εκτιµηθεί σωστά το ακριβές περιεχόµενό 

τους· επισύρει την προσοχή στη 
συµφωνία µεταξύ της Καµπανίας και 
άλλων πέντε ιταλικών περιφερειών για 
άµεση µεταφορά τους σε θέσεις όπου να 
είναι δυνατή η ασφαλής διαχείρισή τους· 
επιµένει ότι η διάθεση των "οικοµπαλών" 

πρέπει να γίνει µε χρήση των κατάλληλων 

µορφών επεξεργασίας και να 

αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου 

διαχείρισης των αποβλήτων που θα ορίζει 

σαφώς τις εγκαταστάσεις για κάθε µορφή 

επεξεργασίας και θα βασίζεται σε νόµιµες 

πρακτικές·  
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Τροπολογία  15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. επισηµαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει 

ότι η τοποθέτηση χώρων υγειονοµικής 

ταφής σε τόπους Natura 2000 δεν είναι από 

µόνη της παραβίαση της ενωσιακής 

νοµοθεσίας και επισηµαίνει επίσης ότι οι 

ζώνες που έχουν καθοριστεί ή 

χρησιµοποιούνται ήδη µε αυτό το 

χαρακτήρα σε εθνικά πάρκα, τόπους 

Natura 2000 καθώς και τόπους 

πολιτισµικής κληρονοµιάς της UNESCO 

συµµορφώνονται µε την ενωσιακή 

νοµοθεσία· θέτει το ερώτηµα αν τούτο 

συνεπάγεται οικολογικούς ή υγειονοµικούς 

κινδύνους· εκφράζει την άποψη ότι οι 

χώροι υγειονοµικής ταφής σε τόπους που 

αποτελούν φυσική ή πολιτισµική 

κληρονοµιά δεν είναι συµβατοί µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία· ζητεί από την 

Επιτροπή να τροποποιήσει την ενωσιακή 

νοµοθεσία περί αποβλήτων για να 

απαγορεύσει κατηγορηµατικά τους χώρους 

υγειονοµικής ταφής σε τόπους του Natura 

2000· προτείνει στην Επιτροπή να ζητήσει 

από το ∆ικαστήριο της ΕΕ τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων εάν επεκταθούν οι 

υφιστάµενοι χώροι υγειονοµικής ταφής σε 

προστατευόµενες περιοχές ή εάν ανοίξουν 

νέοι χώροι σε περιοχές Nature 2000· 

9. επισηµαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει 

ότι η τοποθέτηση χώρων υγειονοµικής 

ταφής σε τόπους Natura 2000 δεν είναι από 

µόνη της παραβίαση της ενωσιακής 

νοµοθεσίας και επισηµαίνει επίσης ότι οι 

ζώνες που έχουν καθοριστεί ή 

χρησιµοποιούνται ήδη µε αυτό το 

χαρακτήρα σε εθνικά πάρκα, τόπους 

Natura 2000 καθώς και τόπους 

πολιτισµικής κληρονοµιάς της UNESCO 

συµµορφώνονται µε την ενωσιακή 

νοµοθεσία· θέτει το ερώτηµα αν τούτο 

συνεπάγεται οικολογικούς ή υγειονοµικούς 

κινδύνους· εκφράζει την άποψη ότι οι 

χώροι υγειονοµικής ταφής σε τόπους που 

αποτελούν φυσική ή πολιτισµική 

κληρονοµιά δεν είναι συµβατοί µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία· ζητεί από την 

Επιτροπή να τροποποιήσει την ενωσιακή 

νοµοθεσία περί αποβλήτων για να 

απαγορεύσει κατηγορηµατικά τους χώρους 

υγειονοµικής ταφής σε τόπους του Natura 

2000· προτείνει στην Επιτροπή να ζητήσει 

από το ∆ικαστήριο της ΕΕ να ελέγξει εάν 

επεκταθούν οι υφιστάµενοι χώροι 

υγειονοµικής ταφής σε προστατευόµενες 

περιοχές ή εάν ανοίξουν νέοι χώροι σε 

περιοχές Nature 2000· 
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Τροπολογία  16 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. καλεί µετ΄ επιτάσεως την ιταλική 

κυβέρνηση να ενεργήσει επί του θέµατος 

αυτού σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και 

ειδικότερα να συµµορφωθεί µε τις δύο 

πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου, να τηρήσει τις συνακόλουθες 

προθεσµίες συµµόρφωσης που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντιµετωπίσει 

όλες τις διαπιστωµένες παραβιάσεις του 

ενωσιακού δικαίου, υπενθυµίζοντας την 

υποχρέωση λήψης µέτρων προκειµένου να 

διασφαλιστεί η τήρηση του κοινοτικού 

κεκτηµένου σε όλα τα επίπεδα· 

10. καλεί µετ΄ επιτάσεως την ιταλική 

κυβέρνηση να ενεργήσει επί του θέµατος 

αυτού σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και 

ειδικότερα να συµµορφωθεί µε την πιο 
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου µε ηµεροµηνία 4 Μαρτίου 
2010, να τηρήσει τις συνακόλουθες 

προθεσµίες συµµόρφωσης που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντιµετωπίσει 

όλες τις διαπιστωµένες παραβιάσεις του 

ενωσιακού δικαίου, υπενθυµίζοντας την 

υποχρέωση λήψης µέτρων προκειµένου να 

διασφαλιστεί η τήρηση του κοινοτικού 

κεκτηµένου σε όλα τα επίπεδα· 
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Τροπολογία  17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro και άλλοι 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κρίση αποβλήτων στην Καµπανία, Ιταλία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 

την κατάσταση και να χρησιµοποιεί τις 

εξουσίες που διαθέτει, και µεταξύ άλλων 

να κινήσει νέα διαδικασία επιζητώντας 

οικονοµικές κυρώσεις (άρθρο 260 της 

ΣΛΕΕ), προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
χωρίς καθυστέρηση συµµόρφωση των 
αρχών της Καµπανίας µε την απόφαση του 

∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε την απόφαση 
C-304/02 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, 
ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι υφιστάµενοι 

χώροι υγειονοµικής ταφής 

συµµορφώνονται µε την ενωσιακή 

νοµοθεσία·  

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 

την κατάσταση και να χρησιµοποιεί τις 

εξουσίες που διαθέτει, και µεταξύ άλλων 

να κινήσει νέα διαδικασία επιζητώντας 

οικονοµικές κυρώσεις (άρθρο 260 της 

ΣΛΕΕ), εάν οι αρχές της Καµπανίας δεν 
συµµορφωθούν µε την απόφαση του 

∆ικαστηρίου, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι 

υφιστάµενοι χώροι υγειονοµικής ταφής 

συµµορφώνονται µε την ενωσιακή 

νοµοθεσία·  
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