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Predlog spremembe  1 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Navedba sklicevanja 8 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju zakona Italijanske 

republike št. 123/2008, razglašenega 14. 

julija 2008, 

– ob upoštevanju italijanskega zakonskega 

odloka št. 90/2008, kot je bil spremenjen z 

zakonom št. 123/2008, odloka 

št. 195/2009, kot je bil spremenjen z 

zakonom št. 26/2010 in odloka št. 

196/2010, kot je bil spremenjen z zakonom 

št. 01/2011,  

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker italijanski zakonski odlok 

št. 90/2008, kot je bil spremenjen z 

zakonom št. 123/2008, navaja, da se 

kazenski pregon za kazniva dejanja v zvezi 

z upravljanjem z odpadki in z okoljem 

zaradi velikega vpliva, ki ga ima 

organizirani kriminal nanje, prenesejo 

med pristojnosti Urada državnega 

tožilstva za boj proti mafiji, 

Or. en 
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1. 2. 2011  B7-0073/2011 }  
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Predlog spremembe  3 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

B. ker je bilo z italijanskim zakonskim 

odlokom št. 195 z dne 31. decembra 2009 

uradno razveljavljeno izredno stanje in ker 

je bila od takrat pristojnost za ravnanje z 

odpadki prenesena na pokrajinske organe, 

B. ker je bilo z italijanskim zakonskim 

odlokom št. 195 z dne 31. decembra 2009 

uradno razveljavljeno izredno stanje in ker 

je bilo rečeno, da bo pristojnost za 

ravnanje z odpadki v celoti prenesena na 

pokrajinske organe po tem, ko bodo načrti 

za upravljanje bili potrjeni, 

Or. en 
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1. 2. 2011  B7-0073/2011 }  
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Predlog spremembe  4 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker je bilo v zadnjih 15 letih izvedenih 

veliko kazenskih postopkov v zvezi s 

kaznivimi dejanji zoper okolje; ker je bilo 

v okviru teh postopkov zaradi odlaganja 

odpadkov v Kampaniji nedavno aretiranih 

14 oseb; 

Or. en 



 

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

 PE455.911v01-00 } 

 PE455.913v01-00 } 

 PE455.914v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 
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Predlog spremembe  5 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker je 31. januarja 2011 celo tako 

imenovana „Unità stralcio“ v skladu s 

členom 3 italijanskega zakonskega odloka 

št. 195/2009 poskusila reorganizirati 

proračune za upravljanje s smetmi, ki so 

jih imeli komisarji za obdobje 1994-2009, 

dokončati njihovo delo in prenesti 

ustrezna pooblastila na regionalne 

organe, 

Or. en 
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1. 2. 2011  B7-0073/2011 }  
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 B7-0085/2011 } RC1/Am. 6 

Predlog spremembe  6 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

D. ker je po poletni krizi leta 2007 in 

kmalu po tem, ko je Odbor za peticije 

sprejel poročilo o misiji za ugotavljanje 

dejstev, izbruhnila nova kriza; ker so 

posledični razglasitvi izrednih ukrepov, 

kot je odprtje novih odlagališč, sledili 

množični protesti, 

D. ker je po tem, ko je Odbor za peticije 

sprejel poročilo o misiji za ugotavljanje 

dejstev, izbruhnila nova kriza v provinci 

Neapelj, čeprav je do tega prišlo zaradi 

pomanjkanja virov, 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

F. ker je prva sežigalnica v Acerri pričela 

delovati marca 2010, vendar je bila njena 

učinkovitost ovirana zaradi pomanjkanja 

ustrezne infrastrukture za ločevanje in 

obdelavo odpadkov, ter ker ostaja 

zaskrbljenost glede odlaganja strupenega 

pepela, ki se proizvaja med postopkom 

sežiganja; 

 

F. ker je prva sežigalnica v Acerri pričela 

delovati marca 2010, vendar je bila njena 

učinkovitost ovirana zaradi pomanjkanja 

ustrezne infrastrukture za ločevanje in 

obdelavo odpadkov, ter ker ostaja 

zaskrbljenost glede odlaganja strupenega 

pepela, ki se proizvaja med postopkom 

sežiganja, ki se trenutno analizira; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

H. ker so bila mnoga odlagališča 

razglašena za področja strateškega 

pomena, zaradi česar javnost, župan in 

lokalni organi, vključno s policijo, niso 

mogli preverjati, kaj se na njih dejansko 

odlaga; 

črtano 

Or. en 
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1. 2. 2011  B7-0073/2011 }  
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Predlog spremembe  9 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

I. ker je glavna značilnost upravljanja krize 

z odpadki ta, da so dovoljena odstopanja 

od predpisov in nadzora, tudi na primer od 

ocene vplivov na okolje in zakonodaje o 

javnih naročilih; ker so bili imenovani 

komisarji, ki so bili pooblaščeni za 

odločanje o lokaciji obratov, odlagališč in 

sežigalnic, ter izbiro izvajalcev, ne da bi se 

morali o svojih odločitvah posvetovati z 

lokalnimi oblastmi in prebivalci ali jih 

obveščati; ker se sam sistem ravnanja z 

odpadki prek komisarjev spopada z ostrimi 

kritikami, ker na to temo potekajo številne 

sodne preiskave, in ker velik del 

prebivalstva ravnanje z odpadki prek 

komisarjev dejansko vidi kot del problema 

in ne del rešitve, 

I. ker je glavna značilnost upravljanja krize 

z odpadki ta, da so dovoljena odstopanja 

od predpisov in nadzora, tudi na primer od 

ocene vplivov na okolje in zakonodaje o 

javnih naročilih; ker so bili imenovani 

komisarji, ki so bili pooblaščeni za 

odločanje o lokaciji obratov, odlagališč in 

sežigalnic, ter izbiro izvajalcev, ne da bi se 

morali o svojih odločitvah posvetovati z 

lokalnimi oblastmi in prebivalci ali jih 

obveščati; ker se sam sistem ravnanja z 

odpadki prek komisarjev spopada z ostrimi 

kritikami, ker na to temo potekajo številne 

sodne preiskave, 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

K. ker javnosti, ki je protestirala proti 

razmeram ali poskušala predlagati 

alternativne pristope, ni bila posvečena 

ustrezna pozornost; ker so nacionalne 

politične oblasti na odlagališčih in 

sežigalnici v Acerri uvedle strog vojaški 

nadzor; ker v zadnjem času med 

demonstracijami zaradi problematike 

odpadkov prihaja tudi do aretacij, kar 

kaže na to, da so odnosi med državljani in 

oblastmi načeti ter da se nezadovoljstvo 

ljudi sčasoma povečuje, 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

M. ker je bil v večini mest napredek pri 

zmanjševanju odpadkov in recikliranju 

gospodinjskih odpadkov minimalen, ker je 

presenetljivo, da je bil kljub temu v 

nekaterih mestih dosežen bistven 

napredek pri ločevanju in zbiranju 

gospodinjskih odpadkov, čeprav se veriga 

upravljanja z odpadki še vedno močno 

opira na odlagališča in sežiganje 

odpadkov, kar je v nasprotju s smernicami 

nove okvirne direktive o odpadkih 

(2008/98/ES); ker se trenutno ocenjuje 

skladnost načrta ravnanja z odpadki z 

načeli iz zakonodaje EU o odpadkih glede 

hierarhije upravljanja z odpadki ter varne 

uporabe odlagališč ali sežigalnic, 

M. ker se trenutno ocenjuje skladnost 

načrta ravnanja z odpadki z načeli iz 

zakonodaje EU o odpadkih glede hierarhije 

upravljanja z odpadki ter varne uporabe 

odlagališč ali sežigalnic čeprav se veriga 

upravljanja z odpadki še vedno močno 

opira na odlagališča in sežiganje 

odpadkov, 

Or. en 
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Predlog spremembe  12 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da so dolgoročni izredni ukrepi 

italijanskih organov, vključno z 

imenovanjem posebnih komisarjev ali 

imenovanjem odlagališč odpadkov kot 

krajev „strateškega pomena“ pod 

nadzorom vojske, kontraproduktivni, in se 

boji, da je sedanja nepreglednost ravnanja 

z odpadki, ki so jo povzročile javne 

ustanove, prej olajšala kakor preprečila 

večjo prisotnosti organiziranih kriminalnih 

združb tako pri uradnem ravnanju z 

odpadki v regiji kot tudi pri nezakonitem 

odlaganju industrijskih odpadkov; zato 

poziva k bistveno večji preglednosti 

različnih pristojnih organov; 

3. meni, da so dolgoročni izredni ukrepi 

italijanskih organov, vključno z 

imenovanjem posebnih komisarjev ali 

imenovanjem odlagališč odpadkov kot 

krajev „strateškega pomena“ pod 

nadzorom vojske, ukinjeni z zakonskim 

odlokom št. 195/2009, saj so delno olajšali 

večjo prisotnosti organiziranih kriminalnih 

združb tako pri uradnem ravnanju z 

odpadki v regiji kot tudi pri nezakonitem 

odlaganju industrijskih odpadkov; zato 

poziva k bistveno večji preglednosti 

različnih pristojnih organov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja pomen obnove zaupanja s 

pomočjo strukturiranega dialoga med 

javnostjo in različnimi pristojnimi organi 

ter različnimi ravnmi oblasti; obžaluje 

kazenski pregon oblasti zoper državljane, 

ki so miroljubno demonstrirali proti 

odprtju novih odlagališč, in grobo nasilje 

varnostnih sil proti demonstrantom; je 

prepričan, da je trajno rešitev problemov 

glede odpadkov, s katerimi se spopada 

regija, mogoče doseči le z dejavnim 

obveščanjem državljanov in vključevanjem 

v celotni postopek; 

4. poudarja pomen krepitve zaupanja s 

pomočjo strukturiranega dialoga med 

javnostjo in različnimi pristojnimi organi 

ter različnimi ravnmi oblasti; je prepričan, 

da je trajno rešitev problemov glede 

odpadkov, s katerimi se spopada regija, 

mogoče doseči le z dejavnim obveščanjem 

državljanov in vključevanjem v celotni 

postopek; 

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja na 7 milijonov ton odpadkov v 

zavitih balah, katerih vsebina se trenutno 

preverja, ki so se nakopičili na odlagališču 

Taverna del Ré, in poudarja, da je treba po 

tem, ko se njihova vsebina ustrezno oceni, 

te bale prednostno odstraniti in jih prenesti 

drugam; vztraja, da mora premestitev 

zavitih bal slediti ustreznemu postopku in 

da mora biti obravnavana v okviru načrta 

ravnanja z odpadki, v katerem bodo jasno 

opredeljene lokacije za vsako odlagališče, 

in ki bodo temeljile na zakoniti praksi; 

 

6. opozarja na 7 milijonov ton odpadkov v 

zavitih balah, katerih vsebina se trenutno 

preverja, ki so se nakopičili na odlagališču 

Taverna del Ré, in poudarja, da je treba po 

tem, ko se njihova vsebina ustrezno oceni, 

te bale prednostno odstraniti in jih prenesti 

drugam; pozdravlja dogovore me med 

Kampanijo in petimi drugimi italijanskimi 

regijami, da jih bodo nemudoma preselili 

na lokacije, kjer bodo zlahka upravljali z 

njimi; vztraja, da mora premestitev zavitih 

bal slediti ustreznemu postopku in da mora 

biti obravnavana v okviru načrta ravnanja z 

odpadki, v katerem bodo jasno opredeljene 

lokacije za vsako odlagališče, in ki bodo 

temeljile na zakoniti praksi;  

 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da po mnenju Komisije, 

odprtje odlagališča na območju Nature 

2000 samo po sebi ni kršitev prava EU, ter 

ugotavlja, da so območja odlagališč, ki so 

predvidena ali že odprta v narodnih parkih, 

v območjih Natura 2000, ali območjih 

UNESCO dediščine, v skladu z zakonodajo 

EU; se sprašuje, ali gre pri tem za ekološko 

ali zdravstveno tveganje; meni, da 

umestitev odlagališč v zaščitena naravna in 

kulturna območja ni v skladu z okoljsko 

zakonodajo; zahteva, naj Komisija 

zakonodajo EU o odpadkih spremeni tako, 

tako da odločno prepove odlagališča na 

območjih Natura 2000; predlaga, da 

Komisija prosi Sodišče za izdajo sodne 

prepovedi, če bodo obstoječa odlagališča 

na zaščitenih območjih razširjena ali če 

bodo odprta nova odlagališča na območjih 

Natura 2000; 

9. ugotavlja, da po mnenju Komisije, 

odprtje odlagališča na območju Nature 

2000 samo po sebi ni kršitev prava EU, ter 

ugotavlja, da so območja odlagališč, ki so 

predvidena ali že odprta v narodnih parkih, 

v območjih Natura 2000, ali območjih 

UNESCO dediščine, v skladu z zakonodajo 

EU; se sprašuje, ali gre pri tem za ekološko 

ali zdravstveno tveganje; meni, da 

umestitev odlagališč v zaščitena naravna in 

kulturna območja ni v skladu z okoljsko 

zakonodajo; zahteva, naj Komisija 

zakonodajo EU o odpadkih spremeni tako, 

tako da odločno prepove odlagališča na 

območjih Natura 2000; predlaga, da 

Komisija prosi Sodišče, naj preveri, ali 

bodo obstoječa odlagališča na zaščitenih 

območjih razširjena ali bodo odprta nova 

odlagališča na območjih Natura 2000; 

Or. en 
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Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

10. poziva italijansko vlado, naj v zvezi s 

to zadevo ukrepa v skladu z zakonodajo 

EU, še zlasti v skladu z dvema 

najnovejšima sodbama Sodišča Evropske 

unije, naj spoštuje roke za odpravo napak, 

ki jih je določila Komisija, ter naj odpravi 

vse navedene kršitve zakonodaje EU in 

sprejme ukrepe za zagotovitev spoštovanja 

pravnega reda EU na vseh ravneh; 

10. poziva italijansko vlado, naj v zvezi s 

to zadevo ukrepa v skladu z zakonodajo 

EU, še zlasti v skladu z najnovejšo sodbo 

Sodišča Evropske unije z dne 4. marca 

2010, naj spoštuje roke za odpravo napak, 

ki jih je določila Komisija, ter naj odpravi 

vse navedene kršitve zakonodaje EU in 

sprejme ukrepe za zagotovitev spoštovanja 

pravnega reda EU na vseh ravneh; 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Erminia Mazzoni, Crescenzio Rivellini, Elisabetta Gardini, Mario Mauro in drugi 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Kriza z odpadki v Kampaniji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Komisijo, naj spremlja razvoj 

dogodkov in uporabi svoje pristojnosti, 

vključno s tožbo za naložitev denarnih 

kazni (člen 260 PDEU), da bi zagotovila, 

da oblasti v Kampaniji brez odlašanja 

izpolnijo sodbo Sodišča Evropske unije v 

zadevi C-304/02, zlasti glede obvezne 

skladnosti obstoječih odlagališč s pravom 

EU; 

14. poziva Komisijo, naj spremlja razvoj 

dogodkov in uporabi svoje pristojnosti, 

vključno s tožbo za naložitev denarnih 

kazni (člen 260 PDEU), za primer, da 

oblasti v Kampaniji ne bodo izvršile sodbe 

Sodišča Evropske unije, zlasti glede 

obvezne skladnosti obstoječih odlagališč s 

pravom EU; 

Or. en 

 

 


