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Amendamentul 1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL 
Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Referirea 8 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

- având în vedere Legea nr. 123/2008 a 
Republicii Italiene, promulgată la 14 iulie 
2008, 

- având în vedere Decretele-lege italiene 
nr. 90/2008, modificat prin Legea nr. 
123/2008, nr. 195/2009, modificat prin 
Legea nr. 26/2010 şi nr. 196/2010, 
modificat prin Legea nr. 01/2011, 
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Amendamentul 2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 Aa. întrucât, în Italia, conform 
Decretului-lege nr. 90/2008, modificat 
prin Legea nr. 123/2008, procedurile 
judiciare pentru infracŃiunile legate de 
gestionarea deşeurilor şi de mediu sunt de 
competenŃa Procura Nazionale Antimafia, 
având în vedere influenŃa grupărilor de 
crimă organizată; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul B 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

B. întrucât prin Decretul-lege italian nr. 
195 din 31 decembrie 2009 s-a declarat în 

mod oficial încetarea stării de urgenŃă şi, 
începând cu acea dată, a delegat la 
nivelul autorităŃilor provinciale 
responsabilitatea pentru gestionarea 
deşeurilor; 

B. întrucât, prin Decretul-lege italian nr. 
195 din 31 decembrie 2009 s-a declarat în 

mod oficial încetarea stării de urgenŃă şi 
faptul că, după aprobarea planurilor 
privind gestionarea deşeurilor la nivelul 
provinciilor, responsabilitatea pentru 
gestionarea deşeurilor ar trebui delegată în 
totalitate autorităŃilor provinciale; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul Ba (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 Ba. întrucât în ultimii 15 ani au fost 
desfăşurate multe proceduri judiciare 
legate de crime de mediu; întrucât acestea 
au dus la arestarea a 14 persoane ca 
urmare a eliminării deşeurilor în 
Campania; 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul Bb (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

 Bb. întrucât, în Italia, conform articolului 
3 al Decretului-lege nr. 195/2009, la 31 
ianuarie 2011, chiar şi aşa-numita „Unità 
stralcio”, înfiinŃată pentru a reorganiza 
bugetele dedicate gestionării deşeurilor de 
către comisari din 1994 până în 2009, şi-a 
încheiat activitatea şi competenŃele sale 
au fost transferate autorităŃilor regionale; 

Or. en 
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Amendamentul 6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul D 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

D. întrucât, după criza din vara anului 
2007, a apărut o nouă situaŃie de criză, la 
scurt timp după adoptarea raportului 
referitor la misiunea Comisiei pentru 

petiŃii; întrucât anunŃarea măsurilor 
excepŃionale luate în consecinŃă, cum ar fi 
deschiderea de noi depozite de deşeuri, a 
fost urmată de proteste masive; 

D. întrucât, după adoptarea raportului 
referitor la misiunea de anchetă a Comisiei 

pentru petiŃii, a apărut o nouă situaŃie de 
urgenŃă în Provincia Napoli, însă aceasta 
se datora lipsei resurselor; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul F 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

F. întrucât primul incinerator din Acerra a 
devenit operaŃional abia în martie 2010, şi 

întrucât funcŃionarea sa a fost afectată de 
lipsa infrastructurii adecvate de separare şi 

tratare a deşeurilor şi există în continuare 
preocupări legate de eliminarea cenuşii 
toxice rezultate în urma procesului de 

incinerare; 

 

F. întrucât primul incinerator din Acerra a 
devenit operaŃional abia în martie 2010, şi 

întrucât funcŃionarea sa a fost afectată de 
lipsa infrastructurii adecvate de separare şi 

tratare a deşeurilor şi există în continuare 
preocupări legate de eliminarea cenuşii 
toxice rezultate în urma procesului de 

incinerare, situaŃie aflată în curs de 
examinare; 

 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul H 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

H. întrucât numeroase depozite de deşeuri 
au fost declarate zone de interes strategic 
şi, în consecinŃă, cetăŃenii, primarii şi 
autorităŃile locale, inclusiv poliŃia, nu au 
putut verifica ce fel de deşeuri sunt aduse 
în realitate în aceste depozite; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul I 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

I. întrucât caracteristica-cheie a gestionării 
crizei deşeurilor este, în practică, derogarea 

de la reglementări şi controale, inclusiv, de 
exemplu, exceptarea de la evaluarea 

impactului asupra mediului şi de la 
legislaŃia privind achiziŃiile publice; 
întrucât au fost numiŃi comisari cu 

autoritatea de a decide unde să fie 
amplasate instalaŃiile, depozitele de deşeuri 
şi incineratoarele şi care sunt societăŃile 
contractate, fără să consulte sau să 
furnizeze informaŃii autorităŃilor locale şi 

rezidenŃilor în procesul de luare a 
deciziilor;  şi întrucât sistemul de 
gestionare a deşeurilor prin intermediul 

acestor comisari de urgenŃă a fost aspru 
criticat şi acŃionat în justiŃie, fiind de fapt 
considerat de către o mare parte a 
populaŃiei drept parte a problemei, iar nu 
soluŃia, din cauza lipsei de transparenŃă şi 
de supraveghere instituŃională; 

I. întrucât caracteristica-cheie a gestionării 
crizei deşeurilor este, în practică, derogarea 

de la reglementări şi controale, inclusiv, de 
exemplu, exceptarea de la evaluarea 

impactului asupra mediului şi de la 
legislaŃia privind achiziŃiile publice; 
întrucât au fost numiŃi comisari cu 

autoritatea de a decide unde să fie 
amplasate instalaŃiile, depozitele de deşeuri 
şi incineratoarele şi care sunt societăŃile 
contractate, fără să consulte sau să 
furnizeze informaŃii autorităŃilor locale şi 

rezidenŃilor în procesul de luare a 
deciziilor;  şi întrucât sistemul de 
gestionare a deşeurilor prin intermediul 

acestor comisari de urgenŃă a fost aspru 
criticat şi acŃionat în justiŃie; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul K 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

K. întrucât nu s-a acordat atenŃie 
suficientă acelor voci care au protestat 
faŃă de situaŃia creată şi au încercat să 
propună soluŃii alternative; întrucât 
autorităŃile politice naŃionale au plasat 
sub control militar strict siturile de 
deşeuri şi incineratorul din Acerra; 
întrucât, recent, au fost făcute arestări în 
timpul demonstraŃiilor publice legate de 
acest subiect, reieşind clar că relaŃia 
dintre opinia publică şi autorităŃi s-a 
deteriorat şi că nemulŃumirea populaŃiei 
continuă să crească; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Considerentul M 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

M. întrucât în cele mai multe oraşe 
progresele în ceea ce priveşte reducerea 
deşeurilor şi reciclarea deşeurilor 
menajere au fost minime; întrucât, în mod 
remarcabil, s-au înregistrat progrese 
remarcabile în anumite oraşe în 
separarea şi colectarea deşeurilor 
menajere, deşi ciclul deşeurilor se bazează 
încă în mare măsură pe depozite şi 
incinerare, în dezacord cu orientările noii 
Directive-cadru privind deşeurile 
(2008/98/CE); întrucât în prezent se 
evaluează un plan de gestionare a 
deşeurilor în ceea ce priveşte respectarea 
principiilor prevăzute în legislaŃia UE 

privind ierarhia de tratament şi utilizarea 
sigură a depozitelor de gunoi sau a 

incinerării; 

M. întrucât ciclul deşeurilor se bazează 
încă în mare măsură pe depozite şi 

incinerare şi întrucât, în prezent, se 
evaluează un plan de gestionare a 

deşeurilor prezentat de autorităŃile 
regionale în ceea ce priveşte respectarea 
principiilor prevăzute în legislaŃia UE 

privind ierarhia de tratament şi utilizarea 
sigură a depozitelor de gunoi sau a 
incinerării; 

Or. en 
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Amendamentul 12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 3 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

3. consideră că măsurile excepŃionale de 
lungă durată elaborate de autorităŃile 

italiene, inclusiv numirea de comisari 
speciali sau desemnarea depozitelor de 

deşeuri drept zone de „interes strategic” 
sub control militar au fost 
contraproductive şi îşi exprimă temerea că 
opacitatea instaurată de instituŃiile 
publice în ceea ce priveşte gestionarea 
deşeurilor a facilitat şi nu descurajat 
prezenŃa sporită a grupurilor de crimă 
organizată, atât în ceea ce priveşte 
procesul oficial de gestionare a deşeurilor 
din regiune, cât şi eliminarea ilegală a 
deşeurilor industriale; invită, prin urmare, 

diferitele autorităŃi responsabile să dea 
dovadă de mult mai multă transparenŃă; 

3. ia act de faptul că măsurile excepŃionale 
de lungă durată elaborate de autorităŃile 

italiene, inclusiv numirea de comisari 
speciali sau desemnarea depozitelor de 

deşeuri drept zone de „interes strategic” 
sub control militar au fost eliminate prin 
Decretul-lege nr. 195/2009, întrucât au 
facilitat parŃial implicarea grupurilor de 
crimă organizată în procesul oficial de 
gestionare a deşeurilor din regiune şi în 
eliminarea ilegală a deşeurilor industriale; 
invită, prin urmare, diferitele autorităŃi 

responsabile să dea dovadă de mult mai 
multă transparenŃă; 

Or. en 



 

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

 PE455.911v01-00 } 

 PE455.913v01-00 } 

 PE455.914v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
1.2.2011  B7-0073/2011 }  
 B7-0082/2011 }  

 B7-0084/2011 }  
 B7-0085/2011 } RC1/Am. 13 

Amendamentul 13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

4. subliniază importanŃa reinstaurarea 
încrederii printr-un dialog structurat între 

opinia publică şi diferitele autorităŃi 
responsabile, precum şi între diferitele 

niveluri de administraŃie; regretă acuzaŃiile 
de natură penală aduse de autorităŃi 
anumitor cetăŃeni ce demonstrau paşnic 
împotriva deschiderii de noi depozite de 
deşeuri, precum şi recurgerea la violenŃă 
de către autorităŃi împotriva 
demonstranŃilor; îşi exprimă convingerea 
că numai prin implicarea activă a opiniei 

publice pe întreg parcursul procesului se 
poate ajunge în timp la o soluŃie durabilă la 
problemele de gestionare a deşeurilor cu 

care se confruntă regiunea; 

4. subliniază importanŃa sporirii încrederii 
printr-un dialog structurat între opinia 

publică şi diferitele autorităŃi responsabile, 
precum şi între diferitele niveluri de 

administraŃie; îşi exprimă convingerea că 
numai prin implicarea activă a opiniei 
publice pe întreg parcursul procesului se 

poate ajunge în timp la o soluŃie durabilă la 
problemele de gestionare a deşeurilor cu 
care se confruntă regiunea; 

Or. en 
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Amendamentul 14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 6 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

6. este preocupat de existenŃa celor şapte 
milioane de tone de baloŃi de deşeuri, al 

căror conŃinut este în prezent examinat, 
acumulate în siturile de depozitare,  în 

special în situl Taverna del Ré, şi 
subliniază că este important să se acorde 
prioritate înlăturării şi eliminării acestora, 

după o evaluare adecvată a conŃinutului 
exact al acestora; insistă asupra faptului că 
eliminarea baloŃilor de deşeuri trebuie să 
aibă loc printr-un tratament adecvat şi să 
fie abordată în cadrul unui plan de 

gestionare a deşeurilor, în care sunt 
stabilite clar amplasamentele pentru fiecare 
tip de tratare şi care se bazează pe practici 

legale; 

 

6. este preocupat de existenŃa celor şapte 
milioane de tone de baloŃi de deşeuri, al 

căror conŃinut este în prezent examinat, 
acumulate în siturile de depozitare,  în 

special în situl Taverna del Ré, şi 
subliniază că este important să se acorde 
prioritate înlăturării şi eliminării acestora, 

după o evaluare adecvată a conŃinutului 
exact al acestora; salută acordurile dintre 
regiunea Campania şi alte cinci regiuni 
din Italia care prevăd transferarea 
acestora de urgenŃă în locuri unde pot fi 
gestionate în siguranŃă; insistă asupra 
faptului că eliminarea baloŃilor de deşeuri 
trebuie să aibă loc printr-un tratament 

adecvat şi să fie abordată în cadrul unui 
plan de gestionare a deşeurilor, în care sunt 

stabilite clar amplasamentele pentru fiecare 
tip de tratare şi care se bazează pe practici 
legale;  

 

Or. en 
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Amendamentul 15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 9 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

9. ia act de constatarea Comisiei potrivit 
căreia localizarea siturilor de depozite de 

deşeuri în situri Natura 2000 nu reprezintă 
o încălcare a legislaŃiei UE şi, de 

asemenea, că zone care au fost desemnate 
sau deja folosite în parcuri naŃionale, 
precum Natura 2000 şi zone din 

patrimoniul UNESCO, sunt conforme cu 
legislaŃia UE;  se întreabă dacă aceasta nu 
reprezintă un risc pentru mediu sau 
sănătate; consideră că amplasarea de 
depozite de deşeuri în zone naturale sau 

culturale protejate este incompatibilă ce 
legislaŃia de protecŃie a mediului; solicită 
Comisiei să modifice legislaŃia europeană 

în domeniul deşeurilor pentru a interzice în 
mod categoric depozitele de deşeuri în 

situri Natura 2000; propune Comisiei să 
depună pe lângă Curtea de JustiŃie o 
acŃiune în încetare în cazul extinderii 
depozitelor de deşeuri existente în zonele 
de protecŃie a naturii sau în cazul 
deschiderii de noi depozite în situri Natura 
2000; 

9. ia act de constatarea Comisiei potrivit 
căreia localizarea siturilor de depozite de 

deşeuri în situri Natura 2000 nu reprezintă 
o încălcare a legislaŃiei UE şi, de 

asemenea, că zone care au fost desemnate 
sau deja folosite în parcuri naŃionale, 
precum Natura 2000 şi zone din 

patrimoniul UNESCO, sunt conforme cu 
legislaŃia UE;  se întreabă dacă aceasta nu 
reprezintă un risc pentru mediu sau 
sănătate; consideră că amplasarea de 
depozite de deşeuri în zone naturale sau 

culturale protejate este incompatibilă ce 
legislaŃia de protecŃie a mediului; solicită 
Comisiei să modifice legislaŃia europeană 

în domeniul deşeurilor pentru a interzice în 
mod categoric depozitele de deşeuri în 

situri Natura 2000; propune Comisiei să 
solicite CurŃii de JustiŃie să verifice dacă 
depozitele de deşeuri existente în zonele de 
protecŃie a naturii sunt extinse sau dacă 
sunt deschise noi depozite în situri Natura 

2000; 

Or. en 
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Amendamentul 16 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

10. îndeamnă guvernul italian să acŃioneze 
în această privinŃă în conformitate cu 

legislaŃia UE şi, în special, să se 
conformeze celor două hotărâri recente 
ale CurŃii Europene de JustiŃie, să respecte 
termenele limită de conformitate ce rezultă 
din acestea, aşa cum au fost stabilite de 

Comisie şi să remedieze toate situaŃiile de 
încălcare a dreptului UE constatate, 
respectându-şi obligaŃia de a lua măsuri 
pentru a se asigura că acquis-ul UE este 
respectat la toate nivelurile; 

10. îndeamnă guvernul italian să acŃioneze 
în această privinŃă în conformitate cu 

legislaŃia UE şi, în special, să se 
conformeze hotărârii recente a CurŃii 
Europene de JustiŃie din 4 martie 2010, să 
respecte termenele limită de conformitate 
ce rezultă din acestea, aşa cum au fost 

stabilite de Comisie şi să remedieze toate 
situaŃiile de încălcare a dreptului UE 
constatate, respectându-şi obligaŃia de a lua 
măsuri pentru a se asigura că acquis-ul UE 
este respectat la toate nivelurile; 

Or. en 
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Amendamentul 17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro şi alŃii 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

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

Criza deşeurilor din Campania, Italia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 14 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

14. solicită Comisiei să monitorizeze 
situaŃia şi să facă uz de competenŃele ce-i 

revin, inclusiv prin iniŃierea unei acŃiuni de 
stabilire a unor sancŃiuni (articolul 260 

TFUE), pentru a asigura respectarea de 
către autorităŃile din Campania a hotărârii 
CurŃii de JustiŃie în speŃa C-304/02, 
asigurându-se în special că depozitele de 
deşeuri existente îndeplinesc condiŃiile 
stabilite de dreptul UE; 

14. solicită Comisiei să monitorizeze 
situaŃia şi să facă uz de competenŃele ce-i 

revin, inclusiv prin iniŃierea unei acŃiuni de 
stabilire a unor sancŃiuni (articolul 260 

TFUE), în cazul în care autorităŃile din 
Campania nu respectă hotărârea CurŃii de 
JustiŃie, asigurându-se în special că 

depozitele de deşeuri existente îndeplinesc 
condiŃiile stabilite de dreptul UE; 

Or. en 

 
 


