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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Citácia 8 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

– so zreteľom na zákon 123/2008 
Talianskej republiky uverejnený 14. júla 

2008, 

– so zreteľom na taliansky dekrét č. 
90/2008 v znení zmien a doplnení zákona 

123/2008, dekrét č. 195/2009 v znení 

zmien a doplnení zákona 26/2010 a dekrét 
č. 196/2010 v znení zmien a doplnení 

zákona 01/2011, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Aa (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Aa. keďže v talianskom dekréte č. 90/2008 

v znení zmien a doplnení zákona 123/2008 

sa uvádza, že súdne konania súvisiace 

so zločinmi týkajúcimi sa nakladania 

s odpadom a životného prostredia sa 

prenášajú do právomoci Procura 

Nazionale Antimafia, a to vzhľadom na 

vplyv skupín organizovaného zločinu, 

Or. en 



 

AM\855633SK.doc  PE455.901v01-00 }  
 PE455.911v01-00 }  
 PE455.913v01-00 }  
 PE455.914v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
1.2.2011  B7-0073/2011 }  
 B7-0082/2011 }  
 B7-0084/2011 }  
 B7-0085/2011 } RC1/Am. 3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

B. keďže talianskym dekrétom č. 195 z 31. 
decembra 2009 sa oficiálne skončil 
núdzový stav a od tohto dátumu sa 
zodpovednosť za odpadové hospodárstvo 
prenáša na provinčné orgány; 

B. keďže talianskym dekrétom č. 195 z 31. 
decembra 2009 sa oficiálne skončil 
núdzový stav a podľa jeho ustanovení sa 
zodpovednosť za nakladanie s odpadom 

v plnej miere prenáša na provinčné orgány 
hneď po schválení provinčných plánov 

nakladania s odpadom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Ba (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ba. keďže za posledných 15 rokov 

prebehlo mnoho súdnych konaní 

týkajúcich sa trestných činov proti 

životnému prostrediu; keďže na základe 

týchto konaní bolo nedávno zatknutých 14 

ľudí za prípady týkajúce sa 

zneškodňovania odpadu v Kampánii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Bb (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Bb. keďže podľa článku 3 talianskeho 

dekrétu č. 195/2009 dokončila svoju 

činnosť 31. januára 2011 aj tzv. Unità 

stralcio, ktorú v rokoch 1994 až 2009 

zriadili komisári s cieľom reorganizovať 

rozpočty na nakladanie s odpadom, a 

príslušné právomoci boli prenesené na 

regionálne orgány, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

D. keďže krátko potom, ako Výbor pre 
petície prijal správu o tejto misii, vypukla 
nová kríza nasledujúca krízu z leta 2007; 
keďže oznámenie následných 

výnimočných opatrení, napríklad 

otváranie nových skládok odpadu, 

vyvolalo rozsiahle protesty, 

D. keďže po tom, ako Výbor pre petície 
prijal správu o tejto misii, v provincii 
Neapol vznikla nová núdzová situácia, 
ktorá však súvisela s nedostatkom zdrojov, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

F. keďže prvá spaľovňa v meste Acerra sa 
začala používať až v marci 2010 a keďže 
jej prevádzka trpela nedostatkom potrebnej 
infraštruktúry na triedenie a spracovanie 
odpadu a budúcnosť toxického popola zo 
spaľovania naďalej vyvoláva znepokojenie, 

F. keďže prvá spaľovňa v meste Acerra sa 
začala používať až v marci 2010 a keďže 
jej prevádzka trpela nedostatkom potrebnej 
infraštruktúry na triedenie a spracovanie 
odpadu a budúcnosť toxického popola zo 
spaľovania naďalej vyvoláva znepokojenie, 
pričom táto situácia sa v súčasnosti 

skúma, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

H. keďže mnohé skládky boli vyhlásené 

za oblasti strategického záujmu, preto 

občania, starostovia a miestne orgány 

vrátane polície nemajú možnosť zistiť, čo 

sa tam vlastne priváža; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

I. keďže kľúčovou črtou riadenia krízovej 
situácie v oblasti odpadov je odkláňanie sa 
od nariadení a kontroly vrátane udeľovania 
výnimiek z posudzovania dopadu na 
životné prostredie a zákonov o verejnom 
obstarávaní;  keďže komisárom sa udelila 
právomoc rozhodovať o mieste prevádzok, 
skládok a spaľovní a výbere dodávateľov 
bez toho, aby boli povinní konzultovať s 
miestnymi orgánmi a obyvateľmi alebo im 
poskytovať informácie o svojich 
rozhodnutiach;  keďže systém riadenia 
odpadového hospodárstva prostredníctvom 
komisárov pre núdzový stav sa stal terčom 
veľkej kritiky a dospel do štádia súdneho 
konania a väčšina obyvateľstva ho 
považuje za súčasť problému v dôsledku 

netransparentnosti a chýbajúceho 

inštitucionálneho dohľadu, a nie za jeho 

riešenie, 

I. keďže kľúčovou črtou riadenia krízovej 
situácie v oblasti odpadov je odkláňanie sa 
od nariadení a kontroly vrátane udeľovania 
výnimiek z posudzovania vplyvu na životné 
prostredie a zákonov o verejnom 
obstarávaní;  keďže komisárom sa udelila 
právomoc rozhodovať o mieste prevádzok, 
skládok a spaľovní a výbere dodávateľov 
bez toho, aby boli povinní konzultovať s 
miestnymi orgánmi a obyvateľmi alebo im 
poskytovať informácie o svojich 
rozhodnutiach;  keďže systém riadenia 
odpadového hospodárstva prostredníctvom 
komisárov pre núdzový stav sa stal terčom 
veľkej kritiky a dospel do štádia súdneho 
konania, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie K 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

K. keďže občanom, ktorí vyjadrili svoj 

nesúhlas so súčasnou situáciou alebo sa 

snažili navrhnúť alternatívne riešenia, sa 

nevenovala náležitá pozornosť; keďže 

celoštátne politické orgány zaviedli prísnu 

vojenskú kontrolu na skládkach odpadov 

a v spaľovni v Acerre; keďže počas 

nedávnych verejných demonštrácií 

spojených s týmto problémom došlo aj k 

zatýkaniu osôb, čo poukazuje na to, že 

vzťah medzi verejnosťou a verejnými 

orgánmi sa zhoršil s postupným rastom 

nespokojnosti verejnosti, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie M 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

M. keďže v súvislosti s redukciou odpadu 
a recykláciou domového odpadu sa vo 

väčšine miest dosiahol iba minimálny 

pokrok; keďže v niektorých mestách sa 

však dosiahol pozoruhodný pokrok v 

triedení a zbere domového odpadu 

napriek tomu, že v cykle nakladania s 
odpadom sa stále počíta hlavne so 
skládkami a spaľovaním, čo je v rozpore s 

usmerneniami novej rámcovej smernice o 

odpadoch (2008/98/ES); keďže plán 
nakladania s odpadmi sa v súčasnosti 
posudzuje so zreteľom na jeho súlad so 
zásadami stanovenými v právnych 
predpisoch EÚ o odpadoch týkajúcich sa 
hierarchie nakladania s odpadom 
a bezpečného využívania skládok alebo 
spaľovania,  

M. keďže v cykle nakladania s odpadom sa 
stále počíta hlavne so skládkami 
a spaľovaním a keďže plán nakladania 
s odpadmi, ktorý predložili regionálne 
orgány, sa v súčasnosti posudzuje so 
zreteľom na jeho súlad so zásadami 
stanovenými v právnych predpisoch EÚ o 
odpadoch týkajúcich sa hierarchie 
nakladania s odpadom a bezpečného 
využívania skládok alebo spaľovania, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. domnieva sa, že dlhodobé výnimočné 
opatrenia, ktoré prijímajú talianske orgány 
vrátane vymenúvania osobitných 
komisárov alebo označovania skládok 
odpadu za skládky strategického záujmu 
pod kontrolou armády, sú 
kontraproduktívne, a obáva sa, že 

netransparentnosť v odpadovom 

hospodárstve zo strany verejných orgánov 

skôr uľahčila zvýšenú účasť skupín 
organizovaného zločinu v oficiálnom 
odpadovom hospodárstve v regióne, ako aj 
v nelegálnom zneškodňovaní 
priemyselného odpadu, než jej zabránila; 
požaduje preto oveľa väčšiu mieru 
transparentnosti zo strany rôznych 
zodpovedných orgánov; 

3. konštatuje, že dlhodobé výnimočné 
opatrenia, ktoré prijímajú talianske orgány 
vrátane vymenúvania osobitných 
komisárov alebo označovania skládok 
odpadu za skládky strategického záujmu 
pod kontrolou armády, boli zrušené 
dekrétom č. 195/2009, pretože čiastočne 

uľahčovali účasť skupín organizovaného 
zločinu v oficiálnom odpadovom 
hospodárstve v regióne a v nelegálnom 
zneškodňovaní priemyselného odpadu; 
požaduje preto oveľa väčšiu mieru 
transparentnosti zo strany jednotlivých 
zodpovedných orgánov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. zdôrazňuje dôležitosť obnovy dôvery 
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu 
medzi verejnosťou a rôznymi orgánmi a 
medzi rôznymi úrovňami štátnej správy; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že proti 

niektorým občanom, ktorí pokojne 

protestovali proti otváraniu nových 

skládok, bolo začaté trestné konanie, a 

nad násilím, ktoré použili bezpečnostné 

zložky voči demonštrantom; je 
presvedčený, že len aktívnou účasťou 
občanov v celom procese a ich 
informovaním sa časom nájde trvalo 
udržateľné riešenie problémov regiónu 
spojených s odpadom;  

4. zdôrazňuje dôležitosť posilnenia dôvery 
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu 
medzi verejnosťou a jednotlivými orgánmi 
a medzi rôznymi úrovňami štátnej správy; 
je presvedčený, že len aktívnou účasťou 
občanov v celom procese a ich 
informovaním sa časom nájde trvalo 
udržateľné riešenie problémov regiónu 
spojených s odpadom;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. upriamuje pozornosť na 7 miliónov ton 
ekobalov, ktorých obsah sa v súčasnosti 
skúma a ktoré sa nahromadili na skládkach, 
najmä na skládke v Taverna del Ré, a 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa po 
náležitom posúdení presného obsahu 
odstránili a zneškodnili; trvá na tom, tieto 
„ekobaly“ treba zneškodniť na základe 
vhodných postupov spracovania a v súlade 
s plánom nakladania s odpadom, v ktorom 
sa jasne stanovujú miesta pre každý typ 
spracovania a použité zákonné postupy; 

6. upriamuje pozornosť na 7 miliónov ton 
ekobalov, ktorých obsah sa v súčasnosti 
skúma a ktoré sa nahromadili na skládkach, 
najmä na skládke v Taverna del Ré, a 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa po 
náležitom posúdení presného obsahu 
odstránili a zneškodnili; víta dohody medzi 

regiónom Kampánia a ďalšími piatimi 

talianskymi regiónmi, ktorých cieľom je 

premiestniť ich okamžite tam, kde sa s 

nimi môže bezpečne naložiť; trvá na tom, 
že tieto „ekobaly“ treba zneškodniť na 
základe vhodných postupov spracovania a 
v súlade s plánom nakladania s odpadom, v 
ktorom sa jasne stanovujú miesta pre každý 
typ spracovania a použité zákonné postupy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. poznamenáva, že podľa Komisie 
samotné umiestnenie skládok v lokalitách 
Natura 2000 nie je porušením právnych 
predpisov EÚ, a rovnako poznamenáva, že 
oblasti v národných parkoch,  lokalitách 
Natura 2000 i lokalitách svetového 
dedičstva UNESCO už boli vyhradené 
alebo sa už využívajú ako skládky v súlade 
s právnymi predpismi EÚ; kladie otázku, či 
to nepredstavuje ekologické alebo 
zdravotné riziko; zastáva názor, že 
umiestňovanie skládok v chránených 
prírodných oblastiach alebo na miestach 
kultúrneho dedičstva nie sú v súlade s 
právnymi predpismi z oblasti životného 
prostredia; žiada Komisiu, aby zmenila 
právne predpisy EÚ o odpade tak, aby boli 
kategoricky zakázané skládky v lokalitách 
Natura 2000; navrhuje Komisii, aby v 
prípade, ak dôjde k rozšíreniu existujúcich 
skládok v chránených prírodných 
oblastiach alebo otvoreniu nových skládok 
v oblastiach Natura 2000, požiadala Súdny 
dvor o návrh na predbežné opatrenie; 

9. poznamenáva, že podľa Komisie 
samotné umiestnenie skládok v lokalitách 
Natura 2000 nie je porušením právnych 
predpisov EÚ, a rovnako poznamenáva, že 
oblasti v národných parkoch, lokalitách 
Natura 2000 i lokalitách svetového 
dedičstva UNESCO už boli vyhradené 
alebo sa už využívajú ako skládky v súlade 
s právnymi predpismi EÚ; kladie otázku, či 
to nepredstavuje ekologické alebo 
zdravotné riziko; zastáva názor, že 
umiestňovanie skládok v chránených 
prírodných oblastiach alebo na miestach 
kultúrneho dedičstva nie je v súlade s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia; žiada Komisiu, aby zmenila 
právne predpisy EÚ o odpade tak, aby boli 
kategoricky zakázané skládky v lokalitách 
Natura 2000; navrhuje Komisii, aby 
požiadala Súdny dvor o preskúmanie, či 

dochádza k rozšíreniu existujúcich skládok 
v chránených prírodných oblastiach alebo 
otvoreniu nových skládok v oblastiach 
Natura 2000; 

Or. en 



 

AM\855633SK.doc  PE455.901v01-00 }  
 PE455.911v01-00 }  
 PE455.913v01-00 }  
 PE455.914v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
1.2.2011  B7-0073/2011 }  
 B7-0082/2011 }  
 B7-0084/2011 }  
 B7-0085/2011 } RC1/Am. 16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. nalieha na taliansku vládu, aby konala 
v tejto veci v súlade s právnymi predpismi 
EÚ, konkrétne aby rešpektovala dva 
najnovšie rozsudky Súdneho dvora, 
dodržala vyplývajúce lehoty na 
zabezpečenie súladu, ktoré stanovila 
Komisia, a napravila všetky uvedené 
prípady porušenia právnych predpisov EÚ 
v súlade so svojou povinnosťou prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení acquis 
communautaire EÚ na všetkých úrovniach; 

10. naliehavo vyzýva taliansku vládu, aby 
konala v tejto veci v súlade s právnymi 
predpismi EÚ, konkrétne aby rešpektovala 
najnovší rozsudok Súdneho dvora zo 4. 
marca 2010, dodržala vyplývajúce lehoty 
na zabezpečenie súladu, ktoré stanovila 
Komisia, a napravila všetky uvedené 
prípady porušenia právnych predpisov EÚ 
v súlade so svojou povinnosťou prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení acquis 
communautaire EÚ na všetkých úrovniach; 

Or. en 



 

AM\855633SK.doc  PE455.901v01-00 }  
 PE455.911v01-00 }  
 PE455.913v01-00 }  
 PE455.914v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
1.2.2011  B7-0073/2011 }  
 B7-0082/2011 }  
 B7-0084/2011 }  
 B7-0085/2011 } RC1/Am. 17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro a ďalší 

 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Kríza týkajúca sa odpadu v talianskej Kampánii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

14. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
situáciu a využila svoju právomoc aj tým, 
že prijme ďalšie opatrenia spolu s 
finančnými pokutami (článok 260 ZFEÚ) s 
cieľom zabezpečiť, aby orgány Kampánie 
začali bezodkladne rešpektovať rozsudok 
Súdneho dvora vo veci C-304/02 a aby 
jestvujúce skládky boli v súlade s 
právnymi predpismi EÚ; 

14. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
situáciu a využila svoju právomoc aj tým, 
že prijme ďalšie opatrenia spolu s 
finančnými pokutami (článok 260 ZFEÚ), 
ak orgány Kampánie nebudú rešpektovať 
rozsudok Súdneho dvora, a to 
predovšetkým tak, že zabezpečí, aby 
jestvujúce skládky boli v súlade s 
právnymi predpismi EÚ; 

Or. en 

 
 


