
 

CR\1182323SV.docx  PE634.495v05-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för framställningar 
 

11.4.2019 

UPPDRAGSRAPPORT 

till följd av undersökningsuppdraget i Valledora, Italien 

den 17-18 december 2018 

Utskottet för framställningar 

Ledamöter i delegationen: 

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) (delegationschef) 

Peter Jahr (PPE) 

Ana Miranda (Verts/ALE) 

 

Ledamöter som följde med på eget initiativ: 

Alberto Cirio (PPE) 

Eleonora Evi (EFDD) 

 

 



 

PE634.495v05-00 2/20 CR\1182323SV.docx 

SV 

INNEHÅLL 

Sida 

Inledning: plan för och syfte med uppdraget ............................................................................. 3 

Eftermiddagen den 17 december 2018 ....................................................................................... 4 

Sammanfattande rapport från utfrågningarna ............................................................................ 4 

18 december 2018 (förmiddagen) Rapport från besöket på plats i fyra etapper ...................... 11 

Avslutande anmärkningar ........................................................................................................ 14 

Rekommendationer .................................................................................................................. 16 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET ...................... 19 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET ........... 20 



 

CR\1182323SV.docx 3/20 PE634.495v05-00 

 SV 

Inledning: plan för och syfte med uppdraget 
 

Tillstånd för uppdraget gavs den 28 maj 2018 av Europaparlamentets presidium för årets 

andra hälft. 

Uppdraget skulle enligt de ursprungliga planerna ha genomförts den 29–31 oktober, men 

senarelades till den 17–18 december på grund av att minimiantalet officiella 

delegationsmedlemmar inte uppnåddes (antalet minskades från sex till tre). 

Uppdragets syfte: Att undersöka flera olika aspekter avseende miljöskydd, folkhälsa och 

landskap vad gäller deponering i nedlagda stenbrott – framställning nr 906/2016 

(miljöskyddsåtgärder i Valledora belägen mellan provinserna Biella och Vercelli i regionen 

Piemonte), ingiven av Andrea Chemello, borgmästare i Tronzano Vercellese. 

Andrea Chemello presenterade framställningen för ledamöterna i utskottet för framställningar 

i Bryssel den 23 januari 2018. Huvudtemat för besöket var de miljöskador som 

deponeringsverksamheten har gett upphov till i Dora Balteas tidigare flodbädd, som brukade 

vara fylld med äppelodlingar och som utgör en grundvattenkälla för dricksvattenförsörjning, i 

enlighet med vad som fastställts i den regionala vattenskyddsplanen. Valledora-området har i 

många år varit centrum för en omfattande grus- och sandtäktsverksamhet. Nedlagda stenbrott 

har i många fall ersatts och fyllts igen med avfallsdeponier på sammanlagt fyra miljoner 

kubikmeter. 

Delegationens besök delades upp i två halvdagar. 

Under den första halvdagen fick delegationen höra de personer som Tronzanos borgmästare 

bjudit in: ärkebiskopen i Vercelli, juridiska och medicinska experter, företrädare för de 

berörda lokala och regionala myndigheterna (provinser och regioner), talespersonen för 

rörelsen Movimento Valledora och borgmästaren i kommunen Acqui Terme, i provinsen 

Alessandria, där en liknande miljöförstöring skett. Den andra halvdagen ägnades framför allt 

åt en rundtur med buss där man gjorde olika uppehåll vid de största stenbrotten och 

deponierna i kommunerna Tronzano, Cavaglià och Alice Castello. Mötet med Italiens 

miljöminister, Sergio Costa, eller någon av hans båda vicesekreterare (Vannia Gava och 

Salvatore Micillo), ställdes in, trots att det planerats nästan två månader i förväg.  
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Eftermiddagen den 17 december 2018 

Sammanfattande rapport från utfrågningarna 

Talarlista 

– Marco Arnolfo – ärkebiskop i Vercelli 

– Michele Greco – juridisk rådgivare åt kommunerna i Valledora 

– Marina De Maio – professor vid tekniska högskolan i Turin 

– Roberta Buosi – chefsläkare vid onkologiska avdelningen vid sjukhuset Santo Spirito, 

Casale Monferrato 

– Marco Calgaro – verksam inom föreningen Medici per l’Ambiente (läkare för miljön) 

– Christian Salerno – biolog, specialiserad på medicinsk statistik och miljöepidemiologi 

– Enzo Favoino – forskare inom vetenskapliga kommittén vid forskningscentrumet 

”Rifiuti Zero” (nollavfall) 

– Anna Andorno – Associazione Culturale Valledora onlus (Valledoras kulturförening) 

– Alberto Valmaggia – miljöråd i regionen Piemonte  

– Carlo Riva Vercellotti – president i provinsen Vercelli 

– Paolo Rizzo – ersättare för provinsen Biellas president 

– Lorenzo Lucchini – borgmästare i Acqui Terme 

– Andrea Chemello – borgmästare i Tronzano Vercellese och ingivare av framställning 

nr 906/2016 

 

Andrea Chemello, borgmästare i Tronzano, välkomnade deltagarna och Beatriz Becerra 

presenterade delegationen.  

Michele Greco, juridisk rådgivare åt kommunerna Tronzano, Santhià och Cavaglià i den talan 

som väckts vid förvaltningsdomstolen i Piemonte för att ogiltigförklara tillståndet till 

utbyggnad av två deponier (på ca 600 000 m3), tog upp följande i sitt anförande: 

• Det finns objektiva och förfarandemässiga skillnader mellan talan och 

framställningarna: Talan avser ett enda tillstånd och omfattar därmed inte de många 

problem som uppträder i Valledora, medan framställningarna gäller dussintals frågor 

som redan har behandlats vid de många rättsliga nivåerna i det italienska rättssystemet 

och för vilka rättsmedlen har uttömts. 

• Talan om ogiltigförklaring avser två frågor, som båda gäller överträdelser av direktiv 

1999/31/EG om deponering1. 

• Den första av dem handlar om det italienska statsrådets (Consiglio di Stato) felaktiga 

tolkning av punkt 3.2 sista stycket i bilaga I till direktiv 1999/31/EG, där det anges att: 

                                                 
1 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999), genomfört 

via lagdekret nr 36 av den 13 januari 2003.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:31999L0031
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”den geologiska barriären [...] kan [...] kompletteras på konstgjord väg och förstärkas på 

andra sätt som ger likvärdigt skydd”. Enligt direktivet är det tillåtet att på konstgjord 

väg komplettera en naturlig geologisk barriär snarare än att helt och hållet ersätta den 

inom ett grundvattentäktsområde. Som han ser det har statsrådet2 misstolkat direktivet 

fullständigt, vilket skulle utgöra en grund för att inleda ett överträdelseförfarande. 

• Nytt avfall kommer att deponeras ovanpå det gamla utan något som helst underliggande 

skydd, eftersom det i det här fallet rör sig om en deponi som fanns redan innan direktiv 

1999/31/EG trädde i kraft. 

• Den andra delen av talan avser avståndet mellan platsen för deponin och bostads- 

respektive jordbruksområden, med hänvisning till bilaga 1.1 a i direktivet, där det anges 

att ”Vid lokalisering av en deponi ska hänsyn tas till krav som rör avståndet från 

platsens yttre gräns till bostads- och rekreationsområden, vattenleder, vattenförekomster 

och jordbruksområden eller tätbebyggelse,” 

• I det här fallet finns det flödeskanaler tio meter från deponins utkant, bostadsområden 

på mindre än 500 meters avstånd (till exempel Cascina La Mandria) och, på samma 

minsta avstånd, brunnar som förser Cascina med vatten, som kommer i kontakt med 

vatten från den akvifer som påverkas av deponin. 

• Kommunen Tronzano har dessutom deltagit i en annan rättslig process för att invända 

mot en talan som drivits av ett stenbrottsföretag om att upphäva ett regionalt beslut om 

förbud mot deponering och utbyggnad av deponier i Valledora3. Detta beslut är det 

första av sitt slag på nationell nivå och innebär att ramdirektivet för vatten antas. 

Michele Greco påpekade att datumet för slutförhandlingen vid Piemontes regionala 

förvaltningsdomstol fastställts till den 9 februari 2019 och att avgörandet i första instans 

kommer att fällas några få veckor därefter. I händelse av ett överklagande av beslutet 

uppskattades tidsramen för ett slutligt avgörande till 18 månader. Han betonade att även om 

man nått kapacitetstaket för deponin sedan två år tillbaka (samtidigt som projektet för dess 

utbyggnad fortfarande är föremål för prövning) så har den nödsituation avseende avfall, som 

anfördes som skäl till begäran om att bygga ut anläggningen, aldrig inträffat. 

Marina De Maio (professor vid avdelningen för ingenjörsteknik inom miljö, mark och 

infrastruktur vid tekniska högskolan i Turin) lade därefter fram ett utdrag från en (fortfarande 

aktuell) hydrogeologisk undersökning från 2012, med tyngdpunkt på framför allt följande 

aspekter: 

• De geomorfologiska egenskaperna hos marken i kommunen Tronzano, särskilt den 

alluviala slätten, med glacialavlagringar, som innebär att det omväxlande förekommer 

grus och sand, akviferer och begränsade leravlagringar eftersom vattenflödet inte är 

jämnt. 

                                                 
2 Statsrådet, session V, nr 2683,17 maj 2013. Avfall:förbud mot deponi på lerfri plats inte befogat. I avgörandet 

uppges i gengäld att regelverket på denna punkt fastställer att naturliga och konstgjorda barriärer är likvärdiga 

i fråga om miljögarantier. Dessutom uppges att konstgjorda barriärer, om lämpliga tekniska åtgärder vidtas, kan 

uppfylla de krav avseende genomsläpplighet och tjocklek som föreskrivs i lagstiftningen fullt ut lika väl som 

naturliga barriärer. 
3 Artikel 24.8 i regionen Piemontes (Giunta Regionale Piemonte) beslut nr 12-6441 av den 2 februari 2018. 

Bestämmelserna i denna akt bekräftades i ett senare beslut från juli 2018 om översyn av den regionala 

vattenskyddsplanen. Detta beslut är inte tillämpligt på det tillstånd som var föremål för den första talan, eftersom 

artikel 24 inte gäller för projekt som tidigare fått positivt besked vid en miljökonsekvensbedömning. 

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
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• Det har visat sig att ett bedömningsfel gjordes när tillståndet för stenbrotten utfärdades: 

akviferens struktur är kristalliserad på sådana platser, som om akviferen vore 

ogenomtränglig, men på grund av vattenflöde skyddar leravlagringarna inte den. 

• Av den undersökning som genomfördes i Tronzano framgick att hela området och 

omgivningarna utsätts för höga föroreningshalter.  

• Metoden avseende akviferers sårbarhet visade att akviferen redan uppnått risknivån och 

att stenbrottet måste övervakas, även om det inte längre utnyttjas. Sjöarna utgör helt 

enkelt akviferens övre del, med en vattenpelare av en tjocklek på 38 meter. 

•  Regionen Piemontes övervakningsnätverk visar att koncentrationsnivån för flera olika 

förorenande ämnen (såsom järn, mangan, nickel, bly, nitrater och atrazin) i vissa 

brunnar överskrider gränsvärdena i mg/l. I kommunerna Tronzano och Valledora ligger 

nivåerna för järn avsevärt över dessa tröskelvärden (6–6,5 000 mg/l), och det verkar inte 

bero på naturliga orsaker. Värdena för mangan är lika höga (inte i Tronzano)

• Mot bakgrund av hur allvarliga problem det tidigare systemet med öppna deponier gav 

upphov till inom ramen för det brådskande förfarandet (presidentdekret nr 915 av den 

10 september 1982), finns det en risk för att andra stenbrott ska omvandlas till deponier. 

Med tanke på den bristande kunskapen om föroreningarna i akvifererna föreslog 

Marina de Maio avslutningsvis att 2012 års undersökning skulle uppdateras. 

 

Roberta Buosi (chefsläkare vid onkologiska avdelningen i Casale M.), Marco Calgaro 

(föreningen läkare för miljön) och Christian Salerno (biolog och epidemiolog) lade fram 

sina resultat och uppgifter om följande: 

• Miljöföroreningarnas hälsoeffekter i form av ett ökat antal fall av tumörer och hjärt- och 

kärlsjukdomar. I Piemonte är incidenstalet för tumörer högre än i södra Italien, med 

undantag för Kampanien, där de olagliga deponierna har lett till att trakten kallas för 

”Terra dei fuochi” (ung. Eldslandet).

• Det finns ett direkt orsakssamband mellan cancerframkallande ämnen som uppkommer 

genom föroreningar och tumörer bland barn. I Veneto finns det ett styrkt samband 

mellan områden med en ökad förekomst av lungcancer och områden med utdöende 

lavar, som är passiva bioindikatorer på luftföroreningar. 

• Tre epidemiologiska studier: Den första i de fem kommunerna i Valledora 

(Alice Castello, Borgo d’Ale, Cavaglià, Santhià och Tronzano) i syfte att kvantifiera 

ökningen av vissa sjukdomar jämfört med referensdata i regionen Piemonte. Man fann 

en ökad förekomst av tumörer i munhålan, njurarna, hjärnan, struphuvudet och 

prostatan (män), bukspottkörteln, lymfkörtlarna (lymfom), blodet (leukemi), 

matsmältningssystemet och brösten (kvinnor), och dessa tumörtyper skulle kunna 

minskas med hjälp av screening. 

• Den andra studien var inriktad på Tronzano och Alice Castello, med utskick av 

frågeformulär till befolkningen. Studien innebar insamling av data för de olika 

riskfaktorerna för tumörer, vilket är en multifaktoriell sjukdom, och därefter en 

jämförelse av dem mellan två befolkningsgrupper: Den första gruppen bestående av 

personer som bor nära deponier och är de mest exponerade för miljöfaktorer och den 

andra bestående av personer som är mindre exponerade. Resultaten gav stöd för 

försiktighetsprincipen, i den meningen att det, samtidigt som detta område var relativt 
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glesbefolkat, förelåg en ökning på 18 % för alla typer av tumörer och kroniska 

degenerativa sjukdomar och en ökning på 60 % för enbart tumörer. Det framkom även 

problem med obehagliga lukter som kan orsaka störningar i andningsvägarna. 

Enzo Favoino, från vetenskapliga kommittén vid forskningscentrumet ”Rifiuti Zero” 

(nollavfall), höll ett anförande om EU:s agenda för den cirkulära ekonomin och den minskade 

rollen för deponier inom EU:s omarbetade avfallslagstiftning. 

• Han räknade upp en rad metoder som bidrar till minskad deponering och till införande 

av den cirkulära ekonomins principer, såsom separat avfallsinsamling dörr till dörr, 

enhetsbaserad prissättning, tekniker för minskning av avfall, komposterings- och 

förbehandlingsanläggningar. 

• I stora delar av regionen har målen (i paketet om cirkulär ekonomi) om att återvinna 

65 % av det kommunala avfallet senast 2035 och 70 % av förpackningsavfallet senast 

2030 redan uppnåtts. Likaså uppmuntras eftertryckligen till hållbar design, minskad 

resursanvändning, bekämpning av planerat åldrande och ett krav på avfallssortering. 

• EU importerar varje år 60 % av sina råvaror från tredjeländer. Inom EU är man tvungen 

att köpa 27 avgörande komponenter från tredjeländer, exempelvis sällsynta 

jordartsmetaller till elektriska och elektroniska kretsar och fosforit till jordbruket. 

• Målet är att omvandla de 500 kg kommunalt avfall som varje EU-medborgare i 

genomsnitt producerar årligen till nya mineralkällor. Endast om resurser återförs till 

produktionscykeln kan det europeiska tillverkningssystemet överleva. 

• Diagrammet från Ellen MacArthur Foundation visar på den cirkulära ekonomins 

fördelar. Av den nedre delen av diagrammet framgår hur resurser går till spillo genom 

deponering och förbränning, i motsats till i den cirkulära ekonomin där dessa förluster 

minimeras. 

Anna Andorno, talesperson för Movimento Valledora (som inrättades 2007), redogjorde 

kortfattat för skälen till de begäranden som föreningen framfört. Hon beklagade bristen på 

tillräckliga kontroller efter att tillstånd för stenbrott och deponier utfärdats. Även om vissa 

borgmästare tillsammans med provinsen Vercelli har ställt sig bakom medborgarnas kamp 

under de senaste åren tillämpar kommunerna, provinserna, regionen och regeringen inte 

försiktighetsprincipen fullt ut. Hon uppmanade därför Europaparlamentet att eftersträva att 

ersätta framtida deponier och förbränningsanläggningar med återanvändning, återvinning och 

ändrad utformning som en del av den cirkulära ekonomin. Hon uppmanade 

Europaparlamentet att anta strikt lagstiftning i överensstämmelse med befolkningens 

miljömedvetenhet och att förbjuda anläggande av deponier och utfyllnad av tomma stenbrott. 

Slutligen påpekade hon att den organiserade brottsligheten har nästlat sig in i verksamheten 

med stenbrott som omvandlas till deponier. 

Alberto Valmaggia: miljöråd i regionen Piemonte, Carlo Riva Vercellotti: president i 

provinsen Vercelli och Paolo Rizzo. I sina presentationer redogjorde de för respektive 

ståndpunkter hos sina lokala lagstiftnings-, planerings- och tillsynsmyndigheter och 

uppmärksammade följande: 

• De välkomnade denna undersökningsresa, som är ett gott tecken för lokalbefolkningen. 
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• De hänvisade till artikel 9 i Italiens författning om skydd av landskapet och artikel 191 i 

EUF-fördraget om principerna om förebyggande och försiktighet som grund för att 

fördöma de ohållbart höga nivåerna av luft-, vatten- och markföroreningar i provinsen 

Vercelli. 

• Förbudet mot att anlägga nya deponier och bygga ut befintliga har tillkommit tack vare 

gemensamma ansträngningar i hela området. 

• De tog även upp två kvarstående mycket känsliga frågor: 1) Förbudet mot nya tillstånd 

är inte tillräckligt. Det krävs en övergripande strukturell återställandeplan för Valledora. 

2) De begränsningar som föreskrivs i det regionala beslutet av den 2 februari 2018 

avseende Valledora måste utvidgas till att omfatta alla djupa 

grundvattenbildningsområden. 

• De uppmanade regionen Piemonte, italienska staten och Europaparlamentet att utarbeta 

bindande lagstiftning mot stenbrott och deponier i grundvattenbildningsområden. 

• Tillståndsprocessen för deponier i provinsen Biella sammanfattades enligt följande: I 

kommunen Cavaglià finns två deponier i ett nedlagt stenbrott som tillsammans bildar en 

enda anläggning för bortskaffande av icke-farligt fast kommunalt avfall och särskilt 

kommunalt avfall (tidigare deponerades avfall från Biella i en annan kommun). 

• År 2005 godkändes, för båda deponierna, planen för att säkerställa efterlevnad av 

lagdekret nr 36 av den 13 januari 2003 om genomförande av direktiv 1999/31/EG om 

deponering av avfall (fotnot 2). Sedan efterföljande utredningar genomförts erhöll båda 

deponierna ett samordnat miljötillstånd (2012), i enlighet med regleringen av 

samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet)4. 

• Provinsen Biella har förklarat de ackumulerade avfallsöverskott som redan lagras i de 

två deponierna förenliga med miljökraven, i enlighet med den relevanta lagstiftningen5. 

Båda tillstånden överklagades senare till regionala förvaltningsdomstolen, som 

godkände dem. I oktober 2015 lades nya utbyggnadsplaner fram avseende de båda 

deponierna, eftersom anläggningarna var fulla. De behandlades inom ramen för ett enda 

MKB-förfarande, som slutfördes och ledde till ett godkännande i juli 20166. 

• På denna punkt förtydligade miljörådet Paolo Rizzo att 1) Biellas avfall, för att en 

nödsituation avseende avfallet ska kunna undvikas, överförs med lastbil till 

energiåtervinningsanläggningen i Milano, och att 2) en del av avfallet redan behandlas i 

en biotorkningsanläggning vid deponin. 

• Vid den tidpunkt då tillstånden beviljades var deponiområdet fullt ut i 

överensstämmelse med den regionala planeringen. Valledora och hela Biellaområdet 

fördes dock in i en förteckning över djupa grundvattenbildningsområden genom det 

regionala beslutet av den 21 juli 2016, efter det att tillstånden beviljats. 

• Ingen förorening av grundvattnet som kan hänföras till deponierna ASRAB och A2A 

har någonsin framkommit i resultaten av de tillsynskontroller avseende grundvattnet 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp. 
5 Lagstiftningsdekret nr 152 av den 3 april 2006, ”Norme in materia ambientale” (regler på miljöområdet). 
6 För en sammanlagd utbyggnad på 600 000 m3. Se pressmeddelande av den 24 juni 2016: CAVAGLIA. Saranno 

ampliate due discariche (två deponier kommer att byggas ut). 
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som ARPA genomfört tre gånger om året sedan 1997. Men spår av tetrakloreten7 och 

höga procentsatser av nickel och kväve har återfunnits i det djupa grundvattnet 

uppströms från de aktuella deponierna, i anslutning till gamla nedlagda 

företagsdeponier, och saneringsarbeten har inletts. 

• Provinsen Biella strävar efter att vara framstående inom separat insamling, genom att 

höja sig från 76 % till tröskelvärdet 80 %. På kort till medellång sikt betraktar man dock 

strategin med nolltolerans mot avfall som ogenomförbar, vilket förklarar den 

pragmatiska inställningen till deponier för behandling och bortskaffande av kommunalt 

avfall. 

Lorenzo Lucchini, borgmästare i Acqui Terme, i Valle Bormida (100 km från Tronzano) 

hänvisade till ett exempel som liknar omständigheterna i Tronzano: Hela befolkningen är 

oroad över det allvarliga hotet om att grundvattnet ska förorenas till följd av ett tillstånd som 

provinsen Alessandria kan komma att utfärda för ett deponeringsprojekt i kommunen 

Sezzadio. 

Även om det inte tillhandahölls någon detaljerad information om processer som pågår eller är 

under behandling uttrycktes det oro över att en enormt stor deponianläggning för 

1,7 miljoner m3 industriavfall skulle komma att anläggas i ett område som för närvarande 

används som stenbrott. Projektet strider mot den regionala vattenskyddsplanen, i vilken 

Sezzadio-området pekas ut som ett av de fyra grundvattenreservområden för hela Piemonte 

som ska användas i händelse av allvarlig vattenbrist (vilket var fallet vid den allvarliga bristen 

sommaren 2017). 

Borgmästare Andrea Chemello, ensam ingivare av framställning nr 906/2016 som utgör 

föremålet för denna undersökningsresa, inledde sitt inlägg med ett uttalande på uppdrag av 

13 kommuner utöver Tronzano (elva i provinsen Vercelli, en i provinsen Novara och en i 

Turins storstadsområde), där deras respektive förvaltningar tillkännager sitt fasta åtagande att 

skydda vattenresurser och miljön i allmänhet. Syftet med de synergier som hittills skapats av 

de 13 kommunerna har varit att upprätta en förteckning över mål vad gäller avfall och kvalitet 

vad gäller grundvatten och luft.  

Bland dessa ingår bland annat en minskning av mängden avfall överlag och då särskilt av 

mängden osorterat avfall, ökad separat insamling, ökad medvetenhet bland allmänheten om 

avfallsåtervinning och främjande av ekologiska öar, bevarande av luftkvaliteten inom lagens 

gränser, starkt motstånd mot öppnande av nya avfallsdeponier och/eller utbyggnad av 

befintliga deponier i grundvattenbildningsområden eller buffertområden uppströms från 

källorna, liksom mot alla verksamheter som kan orsaka olyckor, förorena vattenresurser eller 

leda till att vattnet inte kan användas som dricksvatten. 

Försiktighetsprincipen måste vara vägledande för de åtgärder som myndigheterna vidtar för 

att förebygga förekomst av avfall i djupa grundvattenbildningsområden och för att skydda 

förbudet mot förbränning. En sådan strategi bör införas i stor skala, bortom Valledora. 

                                                 
7 Tetrakloreten har stor spridning i miljön och spår av ämnet finns i vatten, vattenlevande organismer, luft, 

livsmedel och mänsklig vävnad. De högsta nivåerna i miljön återfinns i kemtvättar och industrier för avfettning 

av metaller. Sådana utsläpp kan leda till höga koncentrationer i djupa vattenförekomster. 
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Tronzanos borgmästare angav följande mål för sin förvaltning: 

• Skydd av vattenresurser i områden där akviferer fylls på eller som föregår områden där 

akviferer fylls på. Motstånd mot de problem som det redogörs för ovan. 

• Förbud mot att fylla ut tomma stenbrott, särskilt med material som utgörs av avfall som 

upphört att vara avfall. Om dessa platser fylls ut ska det material som deponeras ha 

samma kemiska, fysiska och agronomiska egenskaper som det utvunna materialet. 

• Ett obligatoriskt krav på buffertzoner för intensivodling av jordbruksgrödor i närheten 

av sjöar som bildats i stenbrott. Reglering av ämnen som är skadliga för hälsan och som 

används inom intensivt jordbruk. 

• Strängare kontroller av stenbrott och deponier, med förstärkta personalresurser och 

finansiella resurser. 

• Inert material som uppstår vid återvinning måste kosta mindre än det som utvinns från 

stenbrottet. 

• Saneringskostnaderna för stenbrotts- och deponiområden måste täckas av bankgarantier 

från bank- eller försäkringsbolag med höga kreditnivåer (trippel A). 

• Återvinning av avfall och återanvändning av material, inbegripet material som uppstår 

genom separat torrbehandling, i syfte att genomföra strategin för nolltolerans mot avfall. 

Med detta i åtanke måste nationella och övernationella initiativ för att minska 

användningen av förpackningar främjas och förbränning förebyggas. 

• För att skydda marken måste spridning av avloppsslam på jordbruksmark begränsas 

genom lagstiftning. 

Sammanfattningsvis påtalade Andrea Chemello följande: 

a) Den systematiska överträdelsen av försiktighetsprincipen (artikel 191 i EUF-fördraget) i 

Valledora – med undantag för fall på senare tid från provinsförvaltningen i Vercellis 

sida. 

b) Överträdelsen av direktiv 1999/31/EG vad gäller samtliga deponier i Valledora, som 

ligger på platser där det saknas naturliga geologiska barriärer. 

c) Även om deponin ”Alice 2” har läckt ut lakvatten till grundvattnet sedan 2004 och 

platsen inte längre kan saneras verkar beslutet att säkra platsen permanent genom slutlig 

topptätning varken avhjälpa situationen eller utgöra en slutgiltig lösning. 

d) Möjlig förorening av dricksvattenresurserna i Tronzano på grund av lakvattnet från alla 

deponier i Valledora, inte bara från Alice 2, som ligger endast fem km från de 

djupbrunnar som förser Tronzano med vatten. 

e) Sammanfattningsvis är Valledora i behov av en övergripande plan för sanering, 

återställande och skydd av sitt territorium, och därför begär invånarna stöd från EU för 

att uppnå samtliga dessa mål.
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18 december 2018 (förmiddagen) 

Rapport från besöket på plats i fyra etapper 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, borgmästare i Alice Castello, Anna Andorno och 

Pietro Pasquino, ledde rundturen bland stenbrotten i Tronzano och till deponierna Alice 2 

(Tronzano), A2A och ASRAB (båda i Cavaglia).  

Etapp 1 

Stenbrotten i Tronzano: Andrea Chemello förklarade att befogenheten att ge tillstånd till 

stenbrott överförts från kommunerna till provinserna. Utvinningen har blivit till en 

kommersiell verksamhet och har ersatt jordbruket. I det område som besöktes hade det första 

stenbrottet tagits i besittning av den italienska finanspolisen (Guardia di Finanza) 2011–2012 

på grund av att olämpligt material hade lagrats där. Två andra stenbrott är grundvattensjöar 

och under 2000-talet har det på dessa platser beviljats tillstånd till stenbrytningsverksamhet 

till ett djup av 15 m från vattenytan. Det företag som innehar koncessionen beslutade under 

2018 att stoppa utvinningen vid nio meter och att gräva bort en landremsa på 25 meter som 

delar de två sjöarna, för att på så vis bilda ett enda stenbrott (detta är det enda område som 

fastställts som stenbrott i Tronzanos planhandlingar). 

Etapp 2 

Deponin Alice 2: Under 1970- och 1980-talet var detta ett stenbrott där man utvann 

byggmaterial. I början av 1990-talet omvandlades det till en deponi på grundval av alltför 

förenklade kriterier (som uppenbarligen var helt och hållet felaktiga ur vetenskaplig 

synvinkel), och två områden i stenbrottet (på 500 000 m3 vardera) fylldes med kommunalt 

avfall och liknande avfall. Påfyllning med ytterligare 2 miljoner m3 ägde rum under två 

etapper på 1990-talet och mellan 2008 och 2013, då den allmänna åklagarmyndigheten 

ingrep. Sedan 2004 har anläggningen läckt ut lakvatten. Insatserna för att sanera platsen och 

minska mängden tungmetaller har inte gett resultat. Efter två år av gemensamma 

sammanträden (ARPA, ASL, provinsen Vercelli, regionen och kommunen) beslutades 2015 

att man skulle göra platsen permanent säker. Deponeringen är för närvarande minimal 

eftersom anläggningen håller på att stängas och den slutliga topptätningen kommer att 

genomföras senast nästa sommar. 

Luigi Bondonno betonade att de kommunala myndigheterna i Alice Castello sedan 2015 även 

har sagt nej till nya deponier, men att tillsynen över befintliga deponier kvarstår som en svår 

uppgift, särskilt sedan 2016 då det konsortium bland Vercellis kommuner som ansvarade för 

kontrollerna upplöstes. Åtagandet faller på kommunen som enbart förfogar över åtta anställda 

utan specifik sakkunskap. I detta sammanhang förvärrar Piemontes alltför stora fragmentering 

ur administrativt hänseende ofrånkomligen den svåra situationen. 

Etapp 3 

Deponierna A2A och ASRAB samt infarten till Alice 2, som ligger mellan Alice Castello och 

Cavaglià: De deponier som är föremål för tvisten (Tronzano har överklagat anläggningens 

utbyggnad till Piemontes regionala förvaltningsdomstol och processen är fortfarande under 

behandling) ligger i 30 m djupa stenbrott. Inom en radie av 1,8 km är Doras tidigare flodbädd 



 

PE634.495v05-00 12/20 CR\1182323SV.docx 

SV 

översållad med stenbrott, några stängda, andra godkända och ännu inte tagna ur bruk. 

Andrea Chemello hoppades att övriga hål i framtiden inte skulle komma att fyllas igen, utan 

i stället planteras med gräs eller överlåtas till naturen. Valledora uppgavs inte vara något 

isolerat fall i provinsen Vercelli. Därför krävs det långsiktiga regler för att säkerställa att 

riskutsatta akviferer kan återhämta sig på ett lämpligt och strukturellt sunt sätt, i syfte att 

skydda människors liv och hälsa. 

Enligt Andrea Chemello är denna strategi oförenlig med den toleranta tolkning av 

EU:s lagstiftning – en lagstiftning som inte medger anläggande av deponier där det saknas 

naturliga geologiska barriärer – som fick genomslag i fallet med de båda deponier som är 

föremål för talan. Den regionala lagstiftningen måste även inkludera skydd av områden som 

föregår grundvattenbildningsområden men som inte är kopplade till dessa. I motsats till vad 

man hittills beslutat om i Piemonte har begränsningarna, även efter de regionala 

myndigheternas beslut av den 2 februari 2018, inte utökats bortom Valledora, kanske för att 

myndigheterna förlitar sig på regionens rikliga vattenresurser. 

När hon tillfrågades om avfallstransporterna i Valledora svarade Anna Andorno att avfall 

även transporteras av lastbilskonvojer från andra regioner (t.ex. Malagrota i Rom), även 

olagligt under natten. I nuläget fortsätter deponierna att ta emot avfall från hela Biella-

provinsen. Trots Movimento Valledoras medling kommunicerar inte de båda provinserna 

Biella och Vercelli med varandra. 

Skillnaderna mellan kommunerna förvärras även av de ersättningar (som kan uppgå till så 

mycket som tre till fyra miljoner euro) som operatörerna betalar till de kommuner som hyser 

deponierna. Ett exempel på detta är Cavaglià, där infarten till Alice 2-deponin är belägen, och 

Tronzano, den kommun som lidit störst skada och som därför alltid har motsatt sig deponin, 

men som aldrig har erhållit någon ersättning.  

Andrea Chemello upprepade att det krävs en långsiktig strategi för avfallshanteringspolitik 

också på kommunal nivå, där ett inslag ska vara att de ansvariga vid de lokala myndigheterna 

inte ska få lov att ta emot ersättning. Detta skulle uppväga deras förbiseende av det onekliga 

faktumet att deponiers livslängd kan överstiga mer än ett århundrade, medan den lokala 

administrationen bara innehar makten under ett fåtal år. 

Etapp 4 

Cascina La Mandria (Santhià) och gjuteriet SACAL (Carisio). Ett stängsel omger ett enormt 

stenbrott i närheten av Cascina La Mandria, där ett dussintal familjer bor: fälten i stenbrottets 

omgivning används till att odla majs och det finns en stor grundvattensjö i närheten (med 

omkring en sjättedel av Lago di Viverones bredd). Den gällande lagstiftningen förbjuder att 

djupa och ytliga akviferer kommer i kontakt med varandra. Här sipprar dock grundvattnet 

upp, och inte långt från platsen kommer vatten som hämtas från vattenledningsbrunnarna i 

kontakt med det (buffertzon på 200 m). På grund av att den regionala lagstiftningen saknar 

bestämmelser om buffertzoner för odlingsfält kan det odlas majs bara 5–6 meter från de 

vattenfyllda stenbrotten.  

Andrea Chemello framhöll att utvinningsverksamhet i Italien fortfarande regleras genom en 

lag från 1920, samtidigt som regionerna, i avsaknad av nationella lagar om avfallshantering, i 

själva verket har exklusiva lagstiftningsbefogenheter, med undantag för lagar genom vilka 

EU-direktiv införlivas. Inom ramen för detta bristfälliga och motsägelsefulla regelverk bör 
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borgmästaren, i egenskap av tjänsteman som tar hänsyn till lokalsamhällets intressen, alltid 

göra politiska val inriktade på en hållbar strategi.  

Luigi Bondonno underströk att det krävs finansiellt stöd för att genomföra verkningsfulla 

kontroller. Han hoppades att medborgarna i framtiden skulle få åtminstone lika mycket 

inflytande som de multinationella företag som styr avfallssektorn.
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Avslutande anmärkningar 

• Utfrågningarna och besöket på plats visade att en allmän tillämpning av 

försiktighetsprincipen och principen om förebyggande utgör en prioritet för alla organ 

med hälso- och miljöansvar i Valledora, och att det i synnerhet utgör en prioritet att 

genomföra förbudet mot nya deponier i områden där akviferer fylls på samt i 

buffertzoner och att återställa stenbrott till grönområden efter att 

utvinningsverksamheterna upphört. 

• Vad gäller avståndet från deponier bör hänsyn tas till både bostadsområden och 

jordbruksområden i enlighet med bilaga I.1 a till direktiv 1999/31/EG, som i fallet med 

Cascina La Mandria, där båda de djupbrunnar som är anslutna till de vattenledningar 

som försörjer orten och de majsfält som omger den finns på ett skrattretande kort 

avstånd från sjöarna i det till deponianläggning omvandlade stenbrottet (200 m 

respektive 5–6 m). Det är därför viktigt att fastställa obligatoriska buffertzoner för 

intensivodling av jordbruksgrödor, samtidigt som användning av skadliga kemikalier 

förbjuds. 

• Att fastställa solida garantier för sanering av och förbud mot spridning av avloppsslam 

i syfte att skydda jordbruksmark är även förenligt med principen om att ”förorenaren 

ska betala”, liksom principerna om försiktighet, förebyggande och hejdande vid källan i 

artikel 191 i EUF-fördraget. 

• Man bör eftersträva att minimera andelen odifferentierat avfall, för att därigenom 

komma ännu närmare kärnan i strategin för en cirkulär ekonomi. Denna strategi grundar 

sig på både begreppen ”minska, återanvända, återvinna” och en ändrad utformning av 

avfallshanteringssystemet, med tillägg av ett utökat producentansvar i enlighet med vad 

som föreskrivs i EU:s lagstiftning. 

• Man måste komma fram till strukturella lösningar för att förhindra att sådana problem 

består och dyker upp på nytt i framtiden, inte bara i Valledora utan i hela landet. 

• I Valledora förefaller situationen vara mer komplex på grund av den fragmenterade 

kommunindelningen (i hela Piemonte), som har varit och fortfarande är en faktor som 

förvärrar skillnaderna i hur lokala förvaltningar i tur och ordning sköter 

avfallshanteringen. Dessa skillnader kan även återfinnas på provinsnivå.  

• Subsidiaritetsprincipen – i detta fall på subnationell nivå – skulle kunna spela en 

korrigerande roll genom att regionen, som är överordnad provinsnivån, verkar för att 

uppnå de mål som fastställs i den nationella och regionala lagstiftningen. I ett sådant 

sammanhang kan staten inte förhålla sig passiv, med tanke på den övergripande 

karaktären hos de intressen som behöver skyddas – det vill säga miljön och folkhälsan – 

samt statens exklusiva roll som samtalspartner och garant avseende rättvist samarbete 

med EU:s institutioner. 

• I detta avseende konstaterade borgmästaren att det, samtidigt som frågorna i Valledora 

faller under den regionala behörigheten, inte finns någon nationell avfallshanteringsplan 

och att den nationella lagstiftningen kräver att avfallshanteringen ska skötas av 
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regionerna (vad gäller stenbrott8). I en rapport som nyligen översänts om resultatet av 

mötet med miljöministeriets tjänstemän9 beklagade Andrea Chemello, i egenskap av 

framställare, att ”ministeriet konstaterat att det varken har behörighet att genomföra en 

granskning på detta område eller har blivit underrättat om någon överträdelse som 

skulle utgöra skäl till att inleda en inspektion i detta avseende”. För övrigt har det 

framhållits att ministeriet erhåller information från regionen Piemonte och provinserna, 

även om det inte har varit särskilt lätt att få regionen att dela med sig av information om 

Valledora. 

• Av detta framgår det tydligt att miljöministeriet måste bli delaktigt i 

samordningsåtgärder för att genomföra den övergripande planen för sanering, 

återställande och skydd av områdena i Valledora, vilket utgör en del av ett mer 

långtgående initiativ som kommissionen hänvisar till (fotnot 30) när den pekar på sin 

pågående övervakning av förvaltningen av deponier med tanke på de återkommande 

nödsituationerna avseende avfall i Italien10. 

                                                 
8 Reglerna för att bedriva utvinningsverksamhet har sitt ursprung redan i kungligt dekret nr 1443 av den 

29 juli 1927 och presidentdekretet nr 616/1977, genom vilket de administrativa åliggandena avseende stenbrott 

överfördes till regionerna. Författningsdomstolen har dock alltid hävdat att regionernas lagstiftande behörighet 

begränsas av den behörighet som uteslutande tilldelas staten, i enlighet med artikel 117, att reglera miljön i sin 

helhet som ett allmänintresse av konstitutionellt värde (se dom 151/2011). 
9 Skrivelse den 18 januari 2019 med uppgifter om resultatet av mötet i Rom mellan Andrea Chemello och 

tjänstemän från miljöministeriet (15 januari 2019). 
10 Mer än 20 framställningar avseende deponier är under behandling, varav flertalet berör centrala och södra 

Italien: nr 273/10 (Malagrotta, Rom), 197/12 (Corcolle, San Vittorino, Lazio), 771/12 (Pian dell’Olmo, Riano, 

Rom), 1203/12 (TMB via Salaria, Rom, som nyligen drabbades av en brand), 2160, 2167, 2330 och 2478/13 

(Cupinoro, Rom), 2222/13 (Bracciano-Lazio), 31/06 (dioxiner från deponier i Kampanien), 26/07 (Valle della 

Masseria, Kampanien), 347/08 (förbränningsanläggningen Acerra, Neapel), 756/07 (Ariano Irpino, Avellino), 

955/08 (Chiaiano, Neapel), 413/10 och 1166/10 (Terzigno, Kampanien), 694/10 (Quarto, Neapel), 732/10 

(Porto San Rocco, provinsen Trieste), 424/11 (Alta Irpinia, Kampanien), 787/10 och 1270/11 (Ferandelle och 

Maruzzella, provinsen Caserta), 302/13 (Motta, San Anastasia, Catania), 501/14 (La Martella-Matera), 671/14 

(provinsen Lecce) – för att bara nämna dem från den sjunde mandatperioden. Vissa av dessa framställningar 

utreddes genom undersökningsresor i Lazio och Kampanien (29–31 oktober 2012) och omnämndes i det slutliga 

arbetsdokumentet av den 31 januari 2013, där det anges att utskottet för framställningar ”betonar sitt starka 

ogillande av den avfallshanteringspolitik som förts i regionen Lazio, och i synnerhet av att man i alltför hög 

grad förlitat sig på deponier som en så kallad lösning på problemen med den ökande mängden hushålls- och 

industriavfall... Utskottet ser med djup oro på de regionala och provinsiella myndigheternas uppenbara 

oförmåga att arbeta på ett mer insynsvänligt och sammanhängande sätt tillsammans med kommuner för att 

upprätta en genomförbar avfallsstrategi, med deltagande av det civila samhället, på grundval av 

avfallsreducering, avfallssortering och avfallsåtervinning inbegripet kompostering och biomekanisk 

avfallshantering, innan man överväger bortskaffande av avfall genom deponier eller förbränning, vilket enbart 

bör utgöra en sista utväg.”.  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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Rekommendationer 

Vad gäller de viktigaste frågorna som Andrea Chemello tar upp i framställning nr 906/2016 

önskar utskottet för framställningar framföra följande rekommendationer och kommentarer: 

 

1. Utskottet rekommenderar att man prioriterar målen att förbättra miljöns kvalitet, att 

skydda människors hälsa och att använda vatten- och naturresurser förståndigt och 

rationellt, och att man för dessa ändamål genomför principerna om försiktighet och 

förebyggande åtgärder samt principerna om att hejda miljöförstöring vid källan och om 

att ”förorenaren ska betala” (artikel 191 i EUF-fördraget) i samtliga fall i Valledora när 

det gäller stenbrott som tagits eller skulle kunna tas ur bruk, avfallsanläggningar i 

grundvattenbildningsområden eller områden som föregår grundvattenbildningsområden, 

liksom deponier där det saknas naturliga geologiska barriärer eller som ligger nära 

vattenledningsbrunnar, flödeskanaler eller vattenbassänger eller nära bostads- och/eller 

jordbruksområden, vilket klart och tydligt strider mot de relevanta bestämmelserna i 

bilaga I till direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. 

2. Utskottet uppmärksammar EU-domstolens dom av den 21 mars 2019 i mål C-498/17 

(kommissionen mot Italien) till följd av ett överträdelseförfarande, i vilken domstolen 

förklarar att Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 1999/31 

om deponering av avfall i fråga om 44 deponier. Utskottet föreslår att omedelbara 

åtgärder ska vidtas för att rätta till och åtgärda de aktuella överträdelserna. 

3. Utskottet beklagar djupt att deponier har godkänts och ligger mycket nära bostads- och 

jordbruksanläggningar, ovanför grundvattenkällor för dricksvattenförsörjning och i 

områden som saknar naturliga geologiska barriärer, i strid med bilaga I till direktiv 

1999/31/EG, där det bland annat fastställs att naturliga geologiska barriärer endast kan 

kompletteras med, men inte helt ersättas av konstgjorda geologiska barriärer. Utskottet 

anser att detta tillsammans med en utvidgning av befintliga deponier på basis av en 

godtycklig tolkning av samma kriterium, utgör de sämsta metoderna. 

4. Utskottet föreslår att regionerna ska främja restriktioner för fyllning av tomma stenbrott 

i enlighet med EU:s lagstiftning. Utskottet understryker att stenbrott måste återställas 

som gröna områden efter det att utvinningsverksamheten upphört. Utskottet betonar att 

man i samband med beslut som innebär att landområden behöver fyllas igen efter 

stenbrottsverksamhet måste se till att det använda materialet har samma kemiska, 

fysiska och agronomiska egenskaper som det material som utvanns, för att undvika 

ytterligare miljöskador, med tanke på att det berörda området är mycket sårbart ur en 

geologisk och hydrogeologisk synvinkel. 

5. Utskottet understryker att Valledora-området har identifierats som en källa till 

grundvattenåterfyllning för dricksvattenförsörjning, och beklagar att deponier för 

hushållsavfall och industriellt avfall och särskilda deponier har godkänts tidigare, trots 

lagstadgade begränsningar som utesluter möjligheten att bygga avfallsanläggningar. 

6. Utskottet kritiserar att de behöriga myndigheterna sedan 1980-talet har godkänt och 

tagit i drift flera stenbrott och deponier i Valledora-området utan vederbörlig hänsyn till 
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områdets geologiska och hydrogeologiska förhållanden, såsom den höga grad av 

sårbarhet hos den akvifer som är belägen i det berörda området. 

7. Utskottet är oroat över konsekvenserna för folkhälsan och miljön och den förorening av 

grundvattnet som deponierna orsakar. Utskottet uppmanar de behöriga myndigheterna 

att säkerställa ett fullgott skydd för människors hälsa och att vidta strukturåtgärder för 

att förhindra förorening av grundvattnet och fullt ut och effektivt skydda 

grundvattenkällor för dricksvattenförsörjning i hela regionen från alla risker för en 

framtida förorening. 

8. Utskottet stöder de lokala myndigheterna och medborgarnas starka motstånd mot all 

verksamhet som kan orsaka olyckor och förorena vattenresurser eller leda till att vattnet 

inte längre kan användas som dricksvatten. 

9. Utskottet påminner om behovet av att på ett korrekt sätt bortskaffa farligt avfall. 

10. Utskottet rekommenderar att man utfärdar bindande regler på regional nivå eller inrättar 

lämpliga övervakningsverktyg på provinsnivå, i syfte att främja ett utökat 

producentansvar, insamling dörr till dörr, minskade mängder blandat avfall, reparation, 

återanvändning och återvinning, för att därigenom främja en utveckling i riktning mot 

den cirkulära ekonomin. 

11. Utskottet är starkt övertygat om att nationella, regionala och lokala myndigheter inom 

ramen för sina respektive ansvarsområden måste samarbeta och vidta konsekventa 

åtgärder för att genomföra EU:s avfallsdirektiv liksom nationell, regional och lokal 

lagstiftning på ett effektivt sätt, även när det gäller att tillämpa ett lämpligt skattesystem 

och dela bästa praxis, i syfte att maximera förebyggande åtgärder, återanvändning, 

separat insamling och återvinning och därmed främja övergången till en cirkulär 

ekonomi, där en strategi med nollavfall skulle vara en del av det civila samhällets 

deltagande. 

12. Utskottet berömmer de lokala myndigheterna för deras starka engagemang och 

synergier när det gäller att främja förebyggande åtgärder och separata insamlings- och 

återvinningsprojekt för att garantera högsta möjliga skydd av medborgarnas hälsa och 

miljön. Utskottet anser att man måste anta en effektiv och målinriktad strategi på alla 

nivåer för att stödja de lokala myndigheternas insatser, även genom finansiellt och 

tekniskt stöd. 

13. Utskottet rekommenderar att det utarbetas en övergripande och slutlig regional plan för 

områdets sanering, strukturella återhämtning och skydd. Denna plan, som bör 

vidarebefordras till kommissionen, skulle kunna bli en modell för strukturella lösningar 

och skulle kunna användas till att hantera nödsituationer i många andra delar av Italien, 

vilka är precis lika sårbara som Valledora. 

14. Utskottet rekommenderar att man inbegriper Valledora i det nationella ”miljö- och 

hälsoprogram” som förvaltas av det italienska folkhälsoinstitutet och som finansieras av 

hälsoministeriet11, samordnar synergier och avfallshanteringsplaner mellan de regionala 

                                                 
11 Epidemiologiska studien SENTIERI som för närvarande övervakar 41 platser med mycket höga 

föroreningsnivåer (inklusive ILVA i Taranto och asbestgruvan Amiantifera di Balangero i provinsen Turin), där 

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
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och lokala myndigheterna och det civila samhället under miljöministeriets beskydd 

i syfte att uppnå miljömässig hållbarhet inom industrin, jordbruket och handeln, ändrar 

avfallshanteringssystemets utformning i syfte att närma sig den cirkulära ekonomin och 

antar en strategi för nollavfall. 

15. Utskottet konstaterar att alla rättsliga, lagstiftningsmässiga och administrativa 

miljöskyddsåtgärder, oavsett om de avser förebyggande, återställande eller sanering av 

stenbrottsdeponier, har inletts, fortsatt och bedrivits tack vare initiativet, ansvarskänslan 

och framsyntheten från ett antal lokala myndigheters sida, framför allt borgmästaren i 

Tronzano, som är upphovsman till och outtröttlig förespråkare av framställning 

nr 906/2016. Utskottet lovordar även lyhördheten och uthålligheten hos en stor del av 

befolkningen i de kommuner som är mest utsatta när det gäller risker för allvarliga och 

irreparabla grundvattenföroreningar i provinser som t.ex. Vercelli eller Alessandria i 

regionen Piemonte. 

16. Utskottet beklagar att varken miljöministern eller någon av hans företrädare var 

närvarande under undersökningsuppdragets sammanträden, eftersom ministerns närvaro 

skulle ha kunnat ge ett mervärde till de allmänna diskussionerna om dessa frågor. 

17. Utskottet uppmanar kommissionen att noga övervaka och stödja medlemsstaterna vid 

deras genomförandeinsatser, bland annat genom tekniskt stöd som bör vara inriktat på 

bättre samordning mellan nationella och regionala myndigheter, förebyggande av avfall, 

främjande av återanvändning och återvinning och ytterligare stimulans till separat 

insamling. 

18. Utskottet betonar vikten av att anta effektiva lagstiftningsåtgärder som syftar till att 

inrätta obligatoriska buffertzoner för odling av grödor i närheten av stenbrottssjöar samt 

att på lämpligt sätt ta itu med frågan om kemikalier som används i jordbruket och som 

upptäckts i många kommuners vattenledningsbrunnar. 

19. Utskottet är djupt oroat över den höga dödligheten, den mycket höga andelen tumörer 

av alla typer och den höga risken för tumörer i bukspottskörteln och i 

matsmältningsorganen bland den lokala befolkning som bor i närheten av ett 

aluminiumsmältverk, vilket framgår av en epidemiologisk undersökning. Utskottet 

uppmärksammar de alarmerande nivåer av dioxin- och PCB-utsläpp från denna 

industriella verksamhet som registrerats av den regionala miljöskyddsmyndigheten. 

Utskottet uppmanar de behöriga myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder som syftar 

till att garantera ett fullgott skydd av medborgarnas hälsa. 

                                                                                                                                                         
dödsfallsrisken bland invånarna ligger 4–5 % högre än bland befolkningen generellt. För ytterligare information, 

se  
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