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Amendement  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

– gelet op wet 123/2008 van de Italiaanse 

Republiek van 14 juli 2008, 

– gelet op de Italiaanse decreten nr. 

90/2008, zoals gewijzigd bij wet 123/2008; 

nr. 195/2009, zoals gewijzigd bij wet 

26/2010; en nr. 196/2010, zoals gewijzigd 

bij wet 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 

Amendement  2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat in het Italiaanse 

decreet nr. 90/2008, zoals gewijzigd bij 

wet 123/2008 wordt gesteld dat de Procura 

Nazionale Antimafia, gezien de invloed 

van georganiseerde bendes, bevoegd 

wordt voor juridische procedures inzake 

misdrijven met betrekking tot afvalbeheer, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 3 

Amendement  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat met het Italiaanse 

wetsbesluit nr. 195 van 31 december 2009 

de crisissituatie voor beëindigd werd 

verklaard en het beheer van afvalstoffen is 

gedelegeerd aan de provinciale 

autoriteiten; 

B. overwegende dat met het Italiaanse 

decreet nr. 195 van 31 december 2009 de 

crisissituatie voor officieel beëindigd werd 

verklaard en dat werd verklaard dat de 

verantwoordelijkheid voor het beheer van 

afvalstoffen, zodra de provinciale 

programma’s voor afvalbeheer waren 

goedgekeurd, volledig zou worden 

gedelegeerd naar de provinciale 

autoriteiten, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 4 

Amendement  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat er in de afgelopen 

15 jaar tal van juridische procedures zijn 

gevoerd in verband met milieumisdrijven, 

overwegende dat deze onlangs aanleiding 

zijn geweest tot de aanhouding van 14 

personen in verband met afvalopruiming 

in Campanië, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 5 

Amendement  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat zelfs de zogeheten 

"Unità stralcio", die was opgericht om de 

voor afvalbeheer bestemde kredieten door 

de commissarissen van 1994 tot 2009 te 

herorganiseren, zijn werkzaamheden 

heeft afgerond en dat de desbetreffende 

bevoegdheden overeenkomstig artikel 3 

van decreet nr. 195/2009 opnieuw zijn 

overgedragen aan de regionale instanties, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 6 

Amendement  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de crisis van de zomer 

van 2007 kort na de goedkeuring van het 

verslag over de fact-findingmissie door de 

Commissie verzoekschriften gevolgd werd 

door een nieuwe crisis en dat opnieuw de 

noodtoestand werd afgekondigd; 

overwegende dat de daaropvolgende 

aankondiging van buitengewone 

maatregelen, zoals de aanleg van nieuwe 

stortplaatsen, gevolgd werd door 

grootschalige protesten,  

D. overwegende dat zich in de provincie 

Napels na de goedkeuring van het verslag 

over de fact-findingmissie door de 

Commissie verzoekschriften een nieuwe 

crisis heeft voorgedaan, zij het dat deze te 

wijten was een gebrek aan fondsen, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 7 

Amendement  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de eerste 

verbrandingsoven in Acerra pas in maart 

2010 in gebruik werd genomen en dat de 

werking ervan bovendien moeilijk verloopt 

vanwege het ontbreken van adequate 

infrastructuur voor het scheiden en 

verwerken van afvalstoffen en dat er 

onverminderd zorgen bestaan in verband 

met de toxische as die bij de verbranding 

vrijkomt; 

 

F. overwegende dat de eerste 

verbrandingsoven in Acerra pas in maart 

2010 in gebruik werd genomen en dat de 

werking ervan bovendien moeilijk verloopt 

vanwege het ontbreken van adequate 

infrastructuur voor het scheiden en 

verwerken van afvalstoffen en dat er 

onverminderd zorgen bestaan in verband 

met de toxische as die bij de verbranding 

vrijkomt en die momenteel wordt 

geanalyseerd; 

 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 8 

Amendement  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat veel stortplaatsen tot 

gebieden van strategisch belang zijn 

uitgeroepen en er voor burgers, hun 

burgemeesters en lokale autoriteiten met 

inbegrip van de politie derhalve geen 

mogelijkheid bestaat om na te gaan wat er 

precies wordt gestort; 

Schrappen 

Or. en 



 

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

 PE455.911v01-00 } 

 PE455.913v01-00 } 

 PE455.914v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 9 

Amendement  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het hoofdkenmerk van 

het omgaan met de afvalcrisis bestaat uit 

afwijking van verordeningen en controles, 

o.m. bij voorbeeld vrijstelling van 

milieueffectrapportage en wetgeving 

inzake openbare aanbestedingen, 

overwegende dat er opdracht is gegeven tot 

instelling van een stelsel van 

commissarissen met de bevoegdheid te 

bepalen waar de fabrieken, stortplaatsen en 

verbrandingsinstallaties moeten komen en 

welke bedrijven worden gecontracteerd, 

zonder de verplichting de plaatselijke 

autoriteiten en bewoners van de genomen 

beslissingen op de hoogte te stellen; 

overwegende dat het beheer van afval door 

crisiscommissarissen zwaar onder kritiek 

ligt en dat er vervolgens juridische 

procedures op gang zijn gebracht en dat 

het momenteel door een groot deel van de 

bevolking veeleer als deel van het 

probleem dan als oplossing wordt ervaren 

door zijn gebrek aan doorzichtigheid en 

het ontbreken van institutionele controles, 

I. overwegende dat het hoofdkenmerk van 

het omgaan met de afvalcrisis bestaat uit 

afwijking van verordeningen en controles, 

o.m. bij voorbeeld vrijstelling van 

milieueffectrapportage en wetgeving 

inzake openbare aanbestedingen, 

overwegende dat er opdracht is gegeven tot 

instelling van een stelsel van 

commissarissen met de bevoegdheid te 

bepalen waar de fabrieken, stortplaatsen en 

verbrandingsinstallaties moeten komen en 

welke bedrijven worden gecontracteerd, 

zonder de verplichting de plaatselijke 

autoriteiten en bewoners van de genomen 

beslissingen op de hoogte te stellen; 

overwegende dat het beheer van afval door 

crisiscommissarissen zwaar onder kritiek 

ligt en dat er vervolgens juridische 

procedures op gang zijn gebracht,  

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 10 

Amendement  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat burgers die tegen deze 

situatie protest aantekenden of 

alternatieve benaderingen trachtten voor 

te stellen, onvoldoende aandacht kregen; 

overwegende dat nationale politieke 

instanties afvallocaties en de 

verbrandingsinstallatie te Acerra onder 

strikt beheer van het leger plaatsen; 

overwegende dat er onlangs bij 

demonstraties hiertegen enkele 

aanhoudingen zijn verricht;. de 

verhoudingen tussen burgers en instanties 

zijn kennelijk aangetast naarmate de 

ontevredenheid onder de burgers 

mettertijd groeit, 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  

 B7-0085/2011 } RC1/Am. 11 

Amendement  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat in de meeste steden 

nauwelijks vooruitgang is geboekt op het 

gebied van afvalbeperking en hergebruik 

van huishoudelijk afval; merkwaardig 

genoeg is in sommige steden aanzienlijke 

vooruitgang geboekt bij de scheiding en 

inzameling van huishoudelijk afval, 

overwegende dat de afvalstoffencyclus 

thans nog in grote mate op storting en 

verbranding berust, wat niet strookt met 

de richtsnoeren van de nieuwe 

kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen 

(2008/98/EG); overwegende dat 

momenteel een afvalbeheerprogramma 

wordt geanalyseerd op naleving van de 

beginselen van de afvalwetgeving van de 

EU, eerbiediging van de 

behandelingshiërarchie en het veilig 

gebruik van stortplaatsen of verbranding, 

M. overwegende dat de afvalstoffencyclus 

thans nog in grote mate op storting en 

verbranding berust en dat momenteel een 

door de regionale instanties ingediend 

afvalbeheerprogramma wordt geanalyseerd 

op naleving van de beginselen van de 

afvalwetgeving van de EU met betrekking 

tot de behandelingshiërarchie en het veilig 

gebruik van stortplaatsen of verbranding, 

Or. en 
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 B7-0085/2011 } RC1/Am. 12 

Amendement  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. is van oordeel dat de vaststelling door 

de Italiaanse autoriteiten van langlopende 

uitzonderingsmaatregelen, waaronder de 

benoeming van speciale commissarissen en 

de uitroeping van stortplaatsen tot gebieden 

van strategisch belang en de plaatsing 

ervan onder controle van het leger, 

contraproductief is geweest en vreest dat 

het gebrek aan transparantie bij het 

beheer van afvalstoffen van de kant van 

de overheden de toegenomen 

betrokkenheid van georganiseerde 

criminele groepen bij zowel het officiële 

beheer van afvalstoffen in de regio, als het 

illegaal storten van industrieel afval eerder 

heeft vergroot dan verkleind;  verzoekt de 

verschillende bevoegde autoriteiten dan 

ook veel meer openheid aan de dag te 

leggen; 

3. stelt vast dat de langlopende 

uitzonderingsmaatregelen van de 

Italiaanse autoriteiten, waaronder de 

benoeming van speciale commissarissen en 

de uitroeping van stortplaatsen tot gebieden 

van strategisch belang en de plaatsing 

ervan onder controle van het leger, bij 

decreet 195/2009 zijn opgeheven daar zij 

ten dele de betrokkenheid van 

georganiseerde criminele groepen bij 

zowel het officiële beheer van afvalstoffen 

in de regio, als het illegaal storten van 

industrieel afval hebben vergemakkelijkt;  

verzoekt de verschillende bevoegde 

autoriteiten dan ook veel meer openheid 

aan de dag te leggen; 

Or. en 
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Amendement  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. onderstreept dat het belangrijk is te 

werken aan het herwinnen van vertrouwen 

door middel van een gestructureerde 

dialoog tussen de burgers en de 

verschillende overheden, alsmede tussen de 

verschillende bestuurslagen onderling, in 

een gestructureerd kader; betreurt het feit 

dat een aantal burgers dat op vreedzame 

wijze tegen de aanleg van nieuwe 

stortplaatsen heeft geprotesteerd door de 

autoriteiten in staat van beschuldiging 

zijn gesteld en het geweld dat 

veiligheidskrachten tegen hen hebben 

gebruikt; is ervan overtuigd dat een 

duurzame oplossing voor de 

afvalproblemen waarmee de regio wordt 

geconfronteerd in de loop van de tijd alleen 

zal worden gevonden door de burgers 

actief bij het gehele proces te betrekken en 

door hen voor te lichten; 

 

4. onderstreept dat het belangrijk is te 

werken aan meer vertrouwen door middel 

van een gestructureerde dialoog tussen de 

burgers en de verschillende overheden, 

alsmede tussen de verschillende 

bestuurslagen onderling; is ervan overtuigd 

dat een duurzame oplossing voor de 

afvalproblemen waarmee de regio wordt 

geconfronteerd in de loop van de tijd alleen 

zal worden gevonden door de burgers 

actief bij het gehele proces te betrekken en 

door hen voor te lichten; 

Or. en 
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Amendement  14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. vestigt de aandacht op het feit dat op een 

aantal locaties, in het bijzonder Taverna del 

Ré, zeven miljoen ton ecobalen liggen 

opgeslagen, waarvan de inhoud momenteel 

wordt gecontroleerd, en onderstreept nog 

eens hoe belangrijk het is dat voorrang 

wordt gegeven aan verwijdering en 

opruiming hiervan nadat eerst de exacte 

inhoud is vastgesteld; dringt erop aan dat 

bij de verwijdering van de ecobalen de 

meest geschikte methode wordt gevolgd en 

dat deze verwijdering moet plaatsvinden in 

het kader van het afvalstoffenbeheersplan, 

waarbij voor iedere behandeling duidelijke 

locaties worden aangewezen en waarbij 

legale praktijken worden toegepast; 

 

6. vestigt de aandacht op het feit dat op een 

aantal locaties, in het bijzonder Taverna del 

Ré, zeven miljoen ton ecobalen liggen 

opgeslagen, waarvan de inhoud momenteel 

wordt gecontroleerd, en onderstreept nog 

eens hoe belangrijk het is dat voorrang 

wordt gegeven aan verwijdering en 

opruiming hiervan nadat eerst de exacte 

inhoud is vastgesteld; spreekt zijn 

waardering uit voor de overeenkomsten 

tussen de regio Campanië en vijf andere 

Italiaanse regio’s om deze onmiddellijk 

over te brengen naar locaties waar zij 

veilig kunnen worden beheerd; dringt erop 

aan dat bij de verwijdering van de ecobalen 

de meest geschikte methode wordt gevolgd 

en dat deze verwijdering moet plaatsvinden 

in het kader van het 

afvalstoffenbeheersplan, waarbij voor 

iedere behandeling duidelijke locaties 

worden aangewezen en waarbij legale 

praktijken worden toegepast;  

 

Or. en 
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Amendement  15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat de Commissie heeft 

verklaard dat het openen van stortplaatsen 

in Natura 2000-gebieden als zodanig geen 

schending van het EU-recht inhoudt en 

wijst er tevens op dat dergelijke plaatsen 

reeds zijn aangewezen of in gebruik zijn in 

nationale natuurgebieden, Natura 2000-

gebieden, alsmede in UNESCO-

erfgoedlocaties, een en ander in volledige 

overeenstemming met het EU-recht; 

betwijfelt of dit milieu- of 

gezondheidsrisico's met zich meebrengt; is 

van mening dat stortplaatsen in 

natuurgebieden of culturele locaties 

onverenigbaar zijn met het milieurecht; 

verzoekt de Commissie het afvalrecht van 

de EU zodanig aan te passen dat 

stortplaatsen in Natura 2000-gebieden 

categorisch worden verboden;  stelt de 

Commissie voor het Hof van Justitie om 

een gerechtelijk bevel te vragen als de 

bestaande stortplaatsen in natuurgebieden 

worden uitgebreid of als nieuwe 

stortplaatsen in Natura 2000-gebieden 

worden geopend; 

9. wijst erop dat de Commissie heeft 

verklaard dat het openen van stortplaatsen 

in Natura 2000-gebieden als zodanig geen 

schending van het EU-recht inhoudt en 

wijst er tevens op dat dergelijke plaatsen 

reeds zijn aangewezen of in gebruik zijn in 

nationale natuurgebieden, Natura 2000-

gebieden, alsmede in UNESCO-

erfgoedlocaties, een en ander in volledige 

overeenstemming met het EU-recht; 

betwijfelt of dit milieu- of 

gezondheidsrisico's met zich meebrengt; is 

van mening dat stortplaatsen in 

natuurgebieden of culturele locaties 

onverenigbaar zijn met het milieurecht; 

verzoekt de Commissie het afvalrecht van 

de EU zodanig aan te passen dat 

stortplaatsen in Natura 2000-gebieden 

categorisch worden verboden;  stelt de 

Commissie voor het Hof van Justitie te 

vragen na te gaan of de bestaande 

stortplaatsen in natuurgebieden worden 

uitgebreid dan wel of er nieuwe 

stortplaatsen in Natura 2000-gebieden 

worden geopend; 

Or. en 
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Amendement  16 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. dringt er bij de Italiaanse regering op 

aan in deze kwestie overeenkomstig de 

EU-wetgeving te handelen en meer in het 

bijzonder te voldoen aan de twee meest 

recente arresten van het Europese Hof van 

Justitie, de hand te houden aan de door de 

Commissie bepaalde termijnen voor 

naleving, en alle beschreven schendingen 

van de EU-wetgeving te corrigeren, 

waarbij opnieuw wordt herinnerd aan de 

verplichting om maatregelen te nemen die 

moeten waarborgen dat op alle niveaus aan 

de EU-regelgeving wordt voldaan;  

10. dringt er bij de Italiaanse regering op 

aan in deze kwestie overeenkomstig de 

EU-wetgeving te handelen en meer in het 

bijzonder te voldoen aan het meest recente 

arrest van het Europese Hof van Justitie 

van 4 maart 2010, de hand te houden aan 

de door de Commissie bepaalde termijnen 

voor naleving, en alle beschreven 

schendingen van de EU-wetgeving te 

corrigeren, waarbij opnieuw wordt 

herinnerd aan de verplichting om 

maatregelen te nemen die moeten 

waarborgen dat op alle niveaus aan de EU-

regelgeving wordt voldaan;  

Or. en 
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Amendement  17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro e.a. 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Afvalcrisis in het Italiaanse Campanië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de Commissie toezicht te 

houden en gebruik te maken van de haar 

toegekende bevoegdheden, o.m. door 

vervolgmaatregelen te nemen met het oog 

op geldboetes (Artikel 260 VWEU) om 

ervoor te zorgen dat de instanties in 

Campanië zich onverwijld houden aan het 

arrest van het Hof, in aansluiting op het 

arrest in zaak C304/02 van het Hof van 

Justitie, door er met name op toe te zien dat 

de bestaande stortplaatsen voldoen aan de 

EU-wetgeving; 

14. verzoekt de Commissie toezicht te 

houden en gebruik te maken van de haar 

toegekende bevoegdheden, o.m. door 

vervolgmaatregelen te nemen met het oog 

op geldboetes (Artikel 260 VWEU) indien 

de instanties in Campanië zich niet houden 

aan het arrest van het Hof van Justitie, door 

er met name op toe te zien dat de bestaande 

stortplaatsen voldoen aan de EU-

wetgeving; 

Or. en 

 

 


