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Poprawka  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Odniesienie 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając ustawę Republiki 

Włoskiej nr 123/2008, ogłoszoną w dniu 

14 lipca 2008 r., 

– uwzględniając włoskie dekrety z mocą 

ustawy: nr 90/2008, zmieniony ustawą 

nr 123/2008; nr 195/2009, zmieniony 

ustawą nr 26/2010; oraz nr 196/2010, 

zmieniony ustawą nr 01/2011, 

Or. en 
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Poprawka  2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt A a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, Ŝe włoski dekret 

z mocą ustawy nr 90/2008, zmieniony 

ustawą nr 123/2008, stanowi, iŜ 

postępowania sądowe związane 

z przestępstwami z zakresu 

gospodarowania odpadami i środowiska 

naleŜą obecnie do kompetencji krajowej 

prokuratury antymafijnej (Procura 

Nazionale Antimafia), zwaŜywszy na 

wpływy zorganizowanych grup 

przestępczych, 

Or. en 
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Poprawka  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt B preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe we włoskim 

dekrecie z mocą ustawy nr 195 z dnia 31 

grudnia 2009 r. oficjalnie ogłoszono 

zakończenie stanu wyjątkowego, 

przekazując władzom prowincji dalszą 

odpowiedzialność za gospodarowanie 

odpadami, 

B. mając na uwadze, Ŝe we włoskim 

dekrecie z mocą ustawy nr 195 z dnia 31 

grudnia 2009 r. oficjalnie ogłoszono 

zakończenie stanu wyjątkowego 

i stwierdzono, Ŝe odpowiedzialność za 

gospodarowanie odpadami zostanie 

przekazana w całości władzom prowincji 

po zatwierdzeniu lokalnych planów 

gospodarowania odpadami; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt B a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, Ŝe w ostatnich 

15 latach prowadzono wiele procedur 

sądowych dotyczących przestępstw 

z zakresu środowiska; mając na uwadze, 

Ŝe doprowadziły one niedawno do 

aresztowania 15 osób związanych 

z unieszkodliwianiem odpadów 

w Kampanii, 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  

 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  
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Poprawka  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt B b preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, Ŝe zgodnie 

z art. 3 włoskiego dekretu z mocą ustawy 

nr 195/2009 w dniu 31 stycznia 2011 r. 

nawet jednostka finansowa (unità 

stralcio), stworzona z myślą 

o reorganizacji budŜetów na gospodarkę 

odpadami przez komisarzy w latach 

19947-2009, zakończyła swoje działania 

i odnośne uprawnienia zostały przekazane 

władzom regionalnym, 

Or. en 
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Poprawka  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt D preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe po kryzysie z lata 

2007 r., wkrótce po przyjęciu 

sprawozdania z misji rozpoznawczej 

Komisji Petycji, wybuchł kolejny kryzys; 

mając na uwadze, Ŝe ogłoszeniu środków 

nadzwyczajnych w wyniku kryzysu, takich 

jak otwarcie nowych składowisk, 

towarzyszyły masowe protesty, 

D. mając na uwadze, Ŝe po przyjęciu 

sprawozdania z misji rozpoznawczej 

Komisji Petycji w prowincji Neapol 

wybuchła kolejna sytuacja kryzysowa, 

choć była ona związana z brakiem 

zasobów, 

Or. en 
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Poprawka  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt F preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, Ŝe pierwsza spalarnia 

odpadów w miejscowości Acerra zaczęła 

działać dopiero w marcu 2010 r., jej 

funkcjonowanie utrudnia brak 

odpowiedniej infrastruktury do 

segregowania i przetwarzania odpadów, 

a zaniepokojenie budzi wciąŜ 

unieszkodliwianie toksycznych popiołów 

z procesu spalania, 

F. mając na uwadze, Ŝe pierwsza spalarnia 

odpadów w miejscowości Acerra zaczęła 

działać dopiero w marcu 2010 r., jej 

funkcjonowanie utrudnia brak 

odpowiedniej infrastruktury do 

segregowania i przetwarzania odpadów, 

a zaniepokojenie budzi wciąŜ 

unieszkodliwianie toksycznych popiołów 

z procesu spalania, co jest obecnie 

przedmiotem badań, 

Or. en 
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Poprawka  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt H preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, Ŝe wiele składowisk 

uznano za obszary o znaczeniu 

strategicznym, w związku z czym 

uniemoŜliwiono społeczeństwu, 

burmistrzom oraz lokalnym organom 

władzy, w tym policji, sprawdzenie, jakie 

odpady są tam rzeczywiście przywoŜone, 

skreślony 

Or. en 
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1.2.2011  B7-0073/2011 }  
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 B7-0084/2011 }  
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Poprawka  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt I preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe kluczowym 

elementem rozwiązywania kryzysu 

w gospodarowaniu odpadami jest praktyka 

stosowania odstępstw od przepisów 

i kontroli, na przykład przyznawania 

wyjątków od zasady wykonywania ocen 

oddziaływania na środowiskowo oraz od 

przepisów dotyczących składania 

zamówień publicznych; mając na uwadze, 

Ŝe komisarze byli uprawnieni do 

podejmowania decyzji o lokalizacji 

zakładów, składowisk i spalarni oraz 

o wyborze wykonawców, bez stosownego 

zasięgania opinii lokalnych organów 

władzy i mieszkańców w sprawie 

podejmowanych decyzji i bez 

informowania ich o tych decyzjach; mając 

takŜe na uwadze, Ŝe system 

gospodarowania odpadami kierowany 

przez komisarzy kryzysowych był ostro 

krytykowany i wszczęto w związku z nim 

szereg dochodzeń sądowych, a ze względu 

na brak przejrzystości i nadzoru 

instytucjonalnego jest on w rzeczywistości 

postrzegany przez wielu mieszkańców jako 

element problemu, nie zaś jako jego 

rozwiązanie, 

I. mając na uwadze, Ŝe kluczowym 

elementem rozwiązywania kryzysu 

w gospodarowaniu odpadami jest praktyka 

stosowania odstępstw od przepisów 

i kontroli, na przykład przyznawania 

wyjątków od zasady wykonywania ocen 

oddziaływania na środowiskowo oraz od 

przepisów dotyczących składania 

zamówień publicznych; mając na uwadze, 

Ŝe komisarze byli uprawnieni do 

podejmowania decyzji o lokalizacji 

zakładów, składowisk i spalarni oraz 

o wyborze wykonawców, bez stosownego 

zasięgania opinii lokalnych organów 

władzy i mieszkańców w sprawie 

podejmowanych decyzji i bez 

informowania ich o tych decyzjach; mając 

takŜe na uwadze, Ŝe system 

gospodarowania odpadami kierowany 

przez komisarzy kryzysowych był ostro 

krytykowany i wszczęto w związku z nim 

szereg dochodzeń sądowych, 

Or. en 
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Poprawka  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt K preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, Ŝe nie przywiązano 

właściwej wagi do protestów społecznych 

przeciwko zaistniałej sytuacji i do prób 

zaproponowania alternatywnych podejść; 

mając na uwadze, Ŝe krajowe organy 

władzy politycznej poddały składowiska 

odpadów i spalarnię w miejscowości 

Acerra ścisłej kontroli wojskowej; mając 

na uwadze, Ŝe w ostatnim czasie podczas 

publicznych demonstracji przeciwko tej 

sytuacji doszło do aresztowań, co 

pokazuje, Ŝe stosunki między obywatelami 

a władzami uległy pogorszeniu, gdyŜ 

z upływem czasu niezadowolenie 

społeczeństwa rośnie, 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt M preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, Ŝe w większości 

miast postępy w redukcji ilości odpadów 

z gospodarstw domowych i ich recyklingu 

są minimalne; mając na uwadze 

niezwykle duŜe postępy w segregacji 

odpadów z gospodarstw domowych 

i zbieraniu ich w niektórych miastach, 

chociaŜ obecny cykl przetwarzania 

odpadów nadal w duŜym stopniu polega na 

ich składowaniu i spalaniu, co jest 

niezgodne z wytycznymi nowej dyrektywy 

ramowej w sprawie odpadów 

(2008/98/WE); mając na uwadze, Ŝe 

obecnie ocenie poddano plan 

gospodarowania odpadami, badając jego 

zgodność z zasadami ustanowionymi 

w prawodawstwie UE w dziedzinie 

odpadów, jeśli chodzi o hierarchię 

przetwarzania oraz bezpiecznie korzystanie 

ze składowisk lub spalania, 

M. mając na uwadze, Ŝe obecny cykl 

przetwarzania odpadów nadal w duŜym 

stopniu polega na ich składowaniu 

i spalaniu oraz mając na uwadze, Ŝe plan 

gospodarowania odpadami jest obecnie 

oceniany pod kątem zgodności z zasadami 

ustanowionymi w prawodawstwie UE 

w dziedzinie odpadów jeśli chodzi 

o hierarchię przetwarzania oraz 

bezpiecznie korzystanie ze składowisk lub 

spalania, 

Or. en 
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Poprawka  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. uwaŜa, Ŝe środki nadzwyczajne 

stosowane przez długi czas przez włoskie 

władze, w tym mianowanie specjalnych 

komisarzy lub uznanie składowisk za 

„obszary o znaczeniu strategicznym” 

i objęcie ich nadzorem wojska, przyniosły 

efekt przeciwny do zamierzonego, 

i obawia się, Ŝe utrzymujący się brak 

przejrzystości w systemie gospodarowaniu 

odpadami kierowanym przez organy 

publiczne sprzyjał rosnącemu 

zaangaŜowaniu zorganizowanych grup 

przestępczych zarówno w oficjalne 

gospodarowanie odpadami w regionie, jak 

i w nielegalne usuwanie odpadów 

przemysłowych, zamiast je ograniczać; w 

związku z tym wzywa poszczególne 

odpowiedzialne organy do zapewnienia 

większej przejrzystości; 

3. zauwaŜa, Ŝe środki nadzwyczajne 

stosowane przez długi czas przez włoskie 

władze, w tym mianowanie specjalnych 

komisarzy lub uznanie składowisk za 

„obszary o znaczeniu strategicznym” 

i objęcie ich nadzorem wojska, zostały 

uchylone dekretem z mocą ustawy 

nr 195/2009, poniewaŜ częściowo 

przyczyniły się do rosnącego 

zaangaŜowania zorganizowanych grup 

przestępczych w oficjalne gospodarowanie 

odpadami w regionie i w nielegalne 

usuwanie odpadów przemysłowych; w 

związku z tym wzywa poszczególne 

odpowiedzialne organy do zapewnienia 

większej przejrzystości; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla znaczenie odbudowy zaufania 

dzięki zorganizowanemu dialogowi między 

społeczeństwem a poszczególnymi 

zainteresowanymi organami oraz między 

poszczególnymi szczeblami sprawowania 

rządów; ubolewa z powodu faktu, Ŝe 

władze postawiły zarzuty karne niektórym 

obywatelom pokojowo demonstrującym 

przeciwko otwarciu nowych składowisk, 

a słuŜby bezpieczeństwa uŜyły siły 

w stosunku do manifestantów; jest 

przekonany, Ŝe tylko dzięki czynnemu 

zaangaŜowaniu obywateli oraz 

informowaniu ich na wszystkich etapach 

procesu moŜna będzie z czasem znaleźć 

trwałe rozwiązanie problemów 

dotyczących odpadów, z jakimi boryka się 

region; 

4. podkreśla znaczenie wzmocnienia 

zaufania dzięki zorganizowanemu 

dialogowi między społeczeństwem 

a poszczególnymi zainteresowanymi 

organami oraz między poszczególnymi 

szczeblami sprawowania rządów; jest 

przekonany, Ŝe tylko dzięki czynnemu 

zaangaŜowaniu obywateli oraz 

informowaniu ich na wszystkich etapach 

procesu moŜna będzie z czasem znaleźć 

trwałe rozwiązanie problemów 

dotyczących odpadów, z jakimi boryka się 

region; 

Or. en 
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Poprawka  14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. zwraca uwagę na fakt zmagazynowania, 

zwłaszcza na składowisku w Taverna del 

Ré, 7 mln ton „Ecobales”, których 

zawartość jest obecnie analizowana, 

i podkreśla znaczenie priorytetowego 

potraktowania ich usuwania 

i unieszkodliwiania, gdy tylko ich 

zawartość zostanie odpowiednio 

i dokładnie oceniona; podkreśla, Ŝe 

unieszkodliwianie „Ecobales” musi się 

odbywać przy zastosowaniu odpowiednich 

form przetwarzania i Ŝe problem ten naleŜy 

uwzględnić w planie gospodarowania 

odpadami, jasno określając lokalizacje 

poszczególnych etapów przetwarzania 

i stosując legalne praktyki; 

6. zwraca uwagę na fakt zmagazynowania, 

zwłaszcza na składowisku w Taverna del 

Ré, 7 mln ton „Ecobales”, których 

zawartość jest obecnie analizowana, 

i podkreśla znaczenie priorytetowego 

potraktowania ich usuwania 

i unieszkodliwiania, gdy tylko ich 

zawartość zostanie odpowiednio 

i dokładnie oceniona; z zadowoleniem 

przyjmuje porozumienia między regionem 

Kampanii a pięcioma innymi regionami 

Włoch dotyczące ich natychmiastowego 

przetransportowania w lokalizacje, 

w których moŜliwe jest wydajne 

zagospodarowanie tych odpadów; 

podkreśla, Ŝe unieszkodliwianie 

„Ecobales” musi się odbywać przy 

zastosowaniu odpowiednich form 

przetwarzania i Ŝe problem ten naleŜy 

uwzględnić w planie gospodarowania 

odpadami, jasno określając lokalizacje 

poszczególnych etapów przetwarzania 

i stosując legalne praktyki; 

Or. en 
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Poprawka  15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca uwagę na fakt, Ŝe Komisja 

oświadczyła, iŜ lokalizowanie składowisk 

na obszarach naleŜących do sieci Natura 

2000 nie jest samo w sobie naruszeniem 

prawa UE, a ponadto zauwaŜa, Ŝe zgodnie 

z prawem UE lokalizację składowisk 

wyznacza się lub wykorzystuje do tego 

celu obszary naleŜące do parków 

narodowych i do sieci Natura 2000 oraz 

wpisane na listę dziedzictwa UNESCO; 

zastanawia się, czy stanowi to zagroŜenie 

z punktu widzenia ekologicznego 

i zdrowotnego; wyraŜa opinię, Ŝe 

składowiska na chronionych obszarach 

przyrodniczych lub kulturowych są 

niezgodne z prawem ochrony środowiska; 

zwraca się do Komisji o wprowadzenie 

zmian w przepisach UE dotyczących 

odpadów, aby stanowczo zakazać 

lokalizowania składowisk na obszarach 

naleŜących do sieci Natura 2000; 

proponuje, by Komisja zwróciła się do 

Trybunału Sprawiedliwości o wydanie 

nakazu sądowego w razie rozbudowy 

istniejących składowisk na chronionych 

obszarach przyrodniczych lub w razie 

otwierania nowych składowisk na 

obszarach naleŜących do sieci Natura 

9. zwraca uwagę na fakt, Ŝe Komisja 

oświadczyła, iŜ lokalizowanie składowisk 

na obszarach naleŜących do sieci Natura 

2000 nie jest samo w sobie naruszeniem 

prawa UE, a ponadto zauwaŜa, Ŝe zgodnie 

z prawem UE lokalizację składowisk 

wyznacza się lub wykorzystuje do tego 

celu obszary naleŜące do parków 

narodowych i do sieci Natura 2000 oraz 

wpisane na listę dziedzictwa UNESCO; 

zastanawia się, czy stanowi to zagroŜenie 

z punktu widzenia ekologicznego 

i zdrowotnego; wyraŜa opinię, Ŝe 

składowiska na chronionych obszarach 

przyrodniczych lub kulturowych są 

niezgodne z prawem ochrony środowiska; 

zwraca się do Komisji o wprowadzenie 

zmian w przepisach UE dotyczących 

odpadów, aby stanowczo zakazać 

lokalizowania składowisk na obszarach 

naleŜących do sieci Natura 2000; 

proponuje, by Komisja zwróciła się do 

Trybunału Sprawiedliwości o kontrolę 

w przypadku rozbudowy istniejących 

składowisk na chronionych obszarach 

przyrodniczych lub otwierania nowych 

składowisk na obszarach naleŜących do 

sieci Natura 2000; 
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Poprawka  16 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. zdecydowanie wzywa rząd Włoch, by 

działał w tej sprawie zgodnie z prawem 

UE, a w szczególności by zastosował się 

do dwóch wydanych ostatnio orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości, przestrzegał 

wynikających z nich, a ustalonych przez 

Komisję terminów doprowadzenia do 

zgodności z przepisami oraz naprawił 

wszystkie stwierdzone naruszenia prawa 

UE, wypełniając obowiązek podejmowania 

środków zapewniających przestrzeganie 

wspólnotowego dorobku prawnego na 

wszystkich szczeblach; 

10. zdecydowanie wzywa rząd Włoch, by 

działał w tej sprawie zgodnie z prawem 

UE, a w szczególności by zastosował się 

do wydanego ostatnio w dniu 4 marca 

2010 r. orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości, przestrzegał 

wynikających z niego, a ustalonych przez 

Komisję terminów doprowadzenia do 

zgodności z przepisami oraz naprawił 

wszystkie stwierdzone naruszenia prawa 

UE, wypełniając obowiązek podejmowania 

środków zapewniających przestrzeganie 

wspólnotowego dorobku prawnego na 

wszystkich szczeblach; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro i inni 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa Komisję do śledzenia rozwoju 

sytuacji i skorzystania z przysługujących 

jej uprawnień, w tym w formie wszczęcia 

dalszych postępowań zmierzających do 

nałoŜenia kar finansowych (art. 260 

TFUE), by niezwłocznie zapewnić 

przestrzeganie przez władze Kampanii 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 

w sprawie C-304/02, zwłaszcza przez 

dopilnowanie, Ŝe istniejące składowiska 

spełniają wymogi prawa UE; 

14. wzywa Komisję do śledzenia rozwoju 

sytuacji i skorzystania z przysługujących 

jej uprawnień, w tym w formie wszczęcia 

dalszych postępowań zmierzających do 

nałoŜenia kar finansowych (art. 260 

TFUE), jeŜeli władze Kampanii nie 

zastosują się do orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości, zwłaszcza przez 

dopilnowanie, Ŝe istniejące składowiska 

spełniają wymogi prawa UE; 

Or. en 

 

 


