
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 wynika
jących 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; 

11. wzywa Komisję, by dołożyła wszelkich starań w kwestii śledzenia wysiłków właściwych włoskich 
organów o zapewnienie odpowiedniego gromadzenia, segregowania i przetwarzania odpadów, np. dzięki 
systematycznym kontrolom, oraz by wezwała władze regionalne do przedłożenia wiarygodnego planu 
gospodarowania odpadami; wzywa Komisję do zaproszenia delegacji Parlamentu Europejskiego do udziału 
we wspomnianych kontrolach; 

12. podkreśla, że opracowanie i wdrożenie cyklu gospodarowania odpadami to obowiązek władz 
włoskich; jest zdania, że kosztów oczyszczania składowisk w Kampanii, które zostały skażone zanieczysz
czeniami pochodzącymi z różnych form odpadów, nie powinni ponosić podatnicy, ale – zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” – podmioty odpowiedzialne za zanieczyszczenie; 

13. zauważa, że Włochy nie powiadomiły o transpozycji dyrektywy 2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne w terminie, który upłynął 26 grudnia 2010 r., ale oczekuje od Włoch 
pełnego przestrzegania tej dyrektywy i stosowania sankcji odpowiednich do naruszeń prawa dotyczących 
odpadów, wymienionych w dyrektywie, w tym wobec osób prawnych, jeśli spełnione są warunki do 
nałożenia takich sankcji; 

14. wzywa Komisję do śledzenia rozwoju sytuacji i do skorzystania z przysługujących jej w tym zakresie 
uprawnień, w tym poprzez wszczęcie dalszych postępowań zmierzających do nałożenia kar finansowych 
(na podstawie art. 260 TFUE), w taki sposób, aby zapewnić niezwłoczne przestrzeganie przez władze 
Kampanii odpowiedniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie C-304/02, Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz. 2005, tom I s. 6263, 
zwłaszcza poprzez dopilnowanie, aby istniejące składowiska spełniały wymogi prawa UE; 

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządowi i parlamentowi Włoch. 

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby zwiększonej koordynacji badań nad 
rakiem w Unii Europejskiej 

P7_TA(2011)0042 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie większego wsparcia 
Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym 

(2012/C 182 E/05) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że rak pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów w Europie i że badania nad rakiem 
są podejmowane przede wszystkim na szczeblu krajowymi, że badania te są bardzo rozproszone, 
niejednolite i zróżnicowane w całej Unii Europejskiej i w związku z tym brakuje koordynacji na 
szczeblu UE, 

B. uznając pilną potrzebę wspierania samopodtrzymującej się współpracy i koordynacji w dziedzinie 
badań,
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1. wzywa Komisję do poprawy koordynacji, współpracy i spójności badań nad rakiem na szczeblu 
ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, przy jednoczesnym unikaniu powielania prac 
i skupieniu się na nierozwiązanych kwestiach w leczeniu nowotworów; 

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zagwarantowanie właściwej klasyfikacji 
i finansowania badań nad rakiem oraz zwiększonej współpracy w tej dziedzinie; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania całościowej strategii badań nad rakiem 
opierającej się na strukturze matrycy, której oś poziomą stanowiłyby np. międzynarodowe badania 
i procedury diagnostyczne, a oś pionową np. badania w dziedzinie zapobiegania, badania przesiewowe 
oraz badania nad jakością życia i opieki; 

4. apeluje do Komisji, aby przy organizowaniu różnych grup roboczych ds. badań korzystała 
z partnerstwa europejskiego na rzecz walki z rakiem; 

5. domaga się promowania partnerstw z grupami pacjentów i wykorzystywania ich kompetencji 
i fachowej wiedzy do zapewnienia szybszych postępów w badaniach; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) parlamentom państw członkowskich.

PL 22.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 182 E/17 

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 4 do protokołu obrad z dnia 3 lutego 2011 r. 
(P7_PV(2011)02-03(ANN4)). 

Czwartek, 3 lutego 2011 r.
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