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Uvod: načrt in namen misije 

 

Predsedstvo Evropskega parlamenta je 28. maja 2018 misijo odobrilo za drugo polovico leta. 

  

Prvotno je bilo načrtovano, da naj bi potekala od 29. do 31. oktobra, nato pa je bila zaradi 

premajhnega števila uradnih članov (sprva jih je bilo 6, nato pa 3) prestavljena na 17. in 

18. december. 

 

Cilj misije: podrobneje proučiti različne vidike varstva okolja ter varovanja javnega zdravja in 

krajine v zvezi z odlaganjem odpadkov v opuščenih kamnolomih, na kar je v peticiji 

št. 0906/2016 (o varstvu okolja na geografskem območju Valledora v pokrajinah Biella in 

Vercelli v deželi Piemont) opozoril župan občine Tronzano Vercellese Andrea Chemello in 

jih članom Odbora za peticije 23. januarja 2018 predstavil v Bruslju. Glavna tema obiska je 

bila degradacija okolja, povzročena zaradi odlaganja odpadkov v starodavni strugi reke Dora 

Baltea, kjer so nekdaj cveteli jabolčni nasadi in ki je v deželnem načrtu za varstvo voda 

opredeljena kot območje obnavljanja pitne podtalnice. Na območju Valledore je dolga leta 

potekalo pridobivanje peska in gramoza. Mnogi opuščeni kamnolomi so bili uporabljeni kot 

odlagališča in zapolnjeni z odpadki s skupno prostornino 4 milijone m3. 

 

Obisk delegacije je potekal dve polovici dneva. 

 

Prvi dan so bili predstavljeni povabljenci župana občine Tronzano: vercellijski nadškof, 

pravni in zdravstveni strokovnjaki, predstavniki sodelujočih lokalnih oblasti (pokrajin in 

dežel), predstavnik gibanja za Valledoro in župan občine Acqui Terme iz pokrajine 

Alessandria, kjer se soočajo s podobno degradacijo okolja. Drugi dan je bil organiziran 

avtobusni obisk s postanki ob najpomembnejših kamnolomih in odlagališčih v občinah 

Tronzano, Cavaglià in Alice Castello. Srečanje z italijanskim ministrom za okolje generalom 

Sergiem Costo oziroma enim od njegovih podsekretarjev (Vannio Gavo in Salvatorejem 

Micillom), ki je bilo dogovorjeno skoraj dva meseca vnaprej, pa je bilo odpovedano.  
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17. december 2018 (popoldne) 

Kratko poročilo o predstavitvah 

Seznam govornikov 

– Marco Arnolfo, vercellijski nadškof 

– Michele Greco, pravni zastopnik občin na območju Valledora 

– prof. Marina De Maio, Politehnična univerza v Torinu 

– dr. Roberta Buosi, primarijka na onkološkem oddelku bolnišnice S. Spirito, Casale 

Monferrato 

– dr. Marco Calgaro, Zdravniško združenje za okolje (Medici per l’Ambiente) 

– dr. Christian Salerno, biolog in specialist na področju zdravstvene statistike in okoljske 

epidemiologije 

– dr. Enzo Favoino, raziskovalec iz znanstvenega odbora raziskovalnega središča Rifiuti Zero 

– Anna Andorno, kulturno združenje Valledora ONLUS 

– dr. Alberto Valmaggia, svetnik za okolje dežele Piemont  

– Carlo Riva Vercellotti, predsednik pokrajine Vercelli 

– Paolo Rizzo, namestnik predsednika pokrajine Biella 

– Lorenzo Lucchini, župan občine Acqui Terme (pokrajina Alessandria) 

– Andrea Chemello, župan občine Tronzano Vercellese in vložnik peticije št. 0906/2016 

 

Andrea Chemello, župan Tronzana, je pozdravil udeležence, Beatriz Becerra pa je 

predstavila delegacijo.  

Michele Greco, pravni zastopnik občin Tronzano, Santhià in Cavaglià v tožbi pred upravnim 

sodiščem v Piemontu, katere cilj je razveljavitev dovoljenja za razširitev dveh odlagališč (s 

prostornino približno 600.000 m3), je v svojem govoru izpostavil naslednje: 

 

• Razlike med tožbo in peticijo, povezane s predmetom in fazo postopka: tožba se 

nanaša samo na dovoljenje, ne zajema pa številnih drugih vprašanj, povezanih z 

Valledoro, medtem ko peticija vključuje več deset vprašanj, ki so bila že obravnavana 

na vseh stopnjah italijanskega pravosodnega sistema in v zvezi s katerimi sodnih 

postopkov ni več mogoče sprožiti. 

• V tekočem tožbenem postopku za razveljavitev se obravnavata dve vprašanji, ki se 

nanašata na kršitev Direktive Sveta 31/1999/ES o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih1. 

• Prvo vprašanje se nanaša na napačno razlago zadnjega odstavka točke 3.2 Priloge I k 

Direktivi Sveta 1999/31/ES, ki jo je podal državni svet in se glasi: „[...] geološka 

pregrada [...] se lahko umetno dopolni in utrdi z drugimi sredstvi, ki dajejo 

enakovredno zaščito“. V zvezi s tem direktiva dopušča, da se naravna geološka 

pregrada umetno dopolni, ne pa da se v celoti nadomesti na območju obnavljanja 

podtalnice. Tako je namreč določbo razlagal državni svet2, kar je v očitnem neskladju 

                                                 
1 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL, posebna izdaja v 

slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 228–246), ki je bila v nacionalno zakonodajo prenesena z zakonsko 

uredbo št. 36 z dne 13. januarja 2003.  
2 Državni svet, oddelek V, št. 2683, 17. maj 2013. Odpadki: nezakonitost prepovedi odlaganja odpadkov na tleh, 

ki niso glinena. Sodba se glasi: „V zadevnih predpisih je določeno, da sta z vidika okoljskih jamstev naravna 

geološka pregrada in umetna pregrada enakovredni.“ Poleg tega „je mogoče z umetnimi pregradami ob sprejetju 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A31999L0031
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
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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z vsebino direktive in bi lahko bilo podlaga za sprožitev postopka za ugotavljanje 

kršitev. 

• Novi odpadki se bodo brez vmesne zaščite odlagali na obstoječe odpadke, saj je 

odlagališče začelo obratovati pred začetkom veljavnosti Direktive Sveta 1999/31/ES. 

• Drugi del tožbe se nanaša na oddaljenost odlagališča od stanovanjskih in kmetijskih 

območij s sklicem na točko 1.1(a) Priloge I k direktivi, ki se glasi: „Lokacija 

odlagališča mora upoštevati zahteve glede: razdalje od mej odlagališča do 

stanovanjskih in rekreacijskih območij, vodnih poti, vodnih teles in drugih kmetijskih 

ali urbanih območij.“ 

• V tem primeru so vodni kanali 10 metrov oddaljeni od meje odlagališča, stanovanjska 

naselja, na primer pristava La Mandria, pa manj kot 500 metrov. Na isti minimalni 

razdalji so tudi vodnjaki, ki naselje oskrbujejo z vodo, tako da črpajo podtalnico, 

povezano z odlagališčem. 

• Občina Tronzano je sprožila še en sodni postopek, v katerem je nasprotovala tožbi, ki 

jo je vložila družba, ki je lastnica kamnolomov, in katere cilj je razveljavitev 

deželnega sklepa, v skladu s katerim je na območju Valledore prepovedano graditi 

odlagališča odpadkov oziroma širiti obstoječa odlagališča3. Ta sklep je nacionalni 

ukrep, usmerjen v prihodnost, in prenaša okvirno direktivo o vodah. 

 

Odvetnik Michele Greco je pojasnil, da naj bi zadnja obravnava na upravnem sodišču dežele 

Piemont potekala 9. februarja in da bo prvostopenjska sodba izrečena nekaj tednov pozneje. V 

primeru pritožbe se pričakuje, da bo pravnomočna sodba izrečena v letu in pol. Poudaril je, da 

čeprav so se kapacitete odlagališča (o razširitvi katerega odloča sodišče) zapolnile pred dvema 

letoma, do krize z odpadki, s katero je bila utemeljena prošnja za razširitev, nikoli ni prišlo. 

 

Prof. Marina De Maio (oddelek za okoljski, teritorialni in infrastrukturni inženiring 

Politehnične univerze v Torinu) je predstavila izvleček hidrogeološke študije iz leta 2012, ki 

je še vedno aktualna, in izpostavila zlasti naslednje: 

• Geomorfološke značilnosti ozemlja občine Tronzano, zlasti aluvialne ravnino z 

ledeniškimi usedlinami, kjer se izmenjujejo gramoz in pesek, vodonosniki in omejene 

glinaste plasti, ker se obseg vodnega toka spreminja. 

• Pri izdaji dovoljenj za kamnolome je prišlo do napake pri presoji: struktura 

vodonosnika se na teh mestih kristalizira, kot bi bil v globini neprepusten, ker pa se 

voda premika, ga glinene plasti ne ščitijo. 

• Raziskava je pokazala, da so celotno ozemlje Tronzana in njegova sosednja območja 

izpostavljena povišanim ravnem onesnaženosti.  

• Analiza občutljivosti vodonosnika je pokazala, da je že dosegel kritično točko, zato ga 

je treba nadzorovati, čeprav je kamnolom zaprt; jezera so zgolj zgornji del 

vodonosnika z višino vodnega stolpca 38 m. 

• Po podatkih mreže za spremljanje dežele Piemont koncentracije različnih onesnaževal, 

kot so železo, mangan, nikelj, svinec, nitrati in atrazin, v nekaterih vodnjakih 

presegajo mejne vrednosti v mg/l. V Tronzanu in drugih občinah območja Valledora so 

                                                                                                                                                         
ustreznih tehničnih ukrepov v celoti izpolniti zakonsko predpisane zahteve, povezane s prepustnostjo in 

debelino, in sicer enako kot z naravnimi pregradami“. 
3 Sklep deželnega odbora Piemonta št. 12-6441 z dne 2. februarja 2018, 24. člen, 8. odstavek. Vsebina tega 

sklepa je bila potrjena z dodatnim sklepom, sprejetim julija 2018, o reviziji deželnega načrta za varstvo voda. Ta 

sklep se ne uporablja za dovoljenje, ki je predmet prve tožbe, saj se 24. člen ne uporablja za projekte, v zvezi s 

katerimi je bilo predhodno izdano pozitivno mnenje glede okoljske skladnosti. 
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povišane zlasti ravni železa (6000–6500 mg/l), kar kaže, da železo v tem primeru ni 

naravnega izvora. Visoke so tudi ravni mangana (a ne v Tronzanu).

• Glede na resnost težav, do katerih je prišlo zaradi starega sistema odprtih odlagališč na 

podlagi izrednega postopka (odlok predsednika republike št. 915 z dne 

10. septembra 1982), obstaja nevarnost, da se bodo tudi drugi kamnolomi pretvorili v 

odlagališča. 

 

Zaradi negotovosti v zvezi z onesnaženostjo vodonosnikov je prof. De Maio nazadnje 

predlagala posodobitev študije iz leta 2012. 

 

Dr. Roberta Buosi (primarijka na onkološkem oddelku bolnišnice v občini Casale 

Monferrato), dr. Marco Calgaro (zdravniško združenje za okolje (Associazione medici per 

l'ambiente – ISDE)) in Christian Salerno (biolog in epidemiolog) so predstavili svoje 

ugotovitve in podatke o naslednjih temah: 

 

• Onesnaženost okolja ima posledice za zdravje in je povzročila večjo pogostost 

tumorjev in ter bolezni srca in ožilja. V Piemontu je pojavnost rakavih obolenj višja 

kot na jugu Italije, z izjemo Kampanje, kjer so nezakonita odlagališča ozemlje 

spremenila v deželo požarov (terra dei fuochi).

• Med kancerogenimi snovmi, ki nastajajo zaradi onesnaževanja, in rakom pri otrocih je 

neposredna povezava. V Benečiji je bila dokazana povezava med območji, kjer se je 

število obolelih za rakom na pljučih povečalo, in območji, kjer odmirajo lišaji, ki so 

pasivni biološki indikatorji onesnaženosti zraka. 

• Izvedene so bile tri epidemiološke študije: prva je zajemala pet občin na območju 

Valledora (Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià in Tronzano Vercellese), 

njen cilj pa je bil na podlagi referenčnih podatkov dežele Piemont količinsko opredeliti 

povečanje pojavnosti nekaterih bolezni. Ugotovljena je bila večja pojavnost naslednjih 

vrst raka: raka ustne votline, ledvic, možganov, grla in prostate (pri moških), raka 

trebušne slinavke, prebavil in dojk (pri ženskah) ter limfomov in levkemije, pri katerih 

bi bilo mogoče pojavnost zmanjšati s preventivni pregledi. 

• Druga študija je zajemala občini Tronzano in Alice Castello in je temeljila na 

vprašalnikih, ki so bili posredovani prebivalcem. Obsegala je zbiranje podatkov o 

različnih dejavnikih tveganja za razvoj raka, na kar vpliva več dejavnikov, in 

primerjavo teh podatkov med dvema skupinama oseb, pri čemer so bile osebe iz prve 

skupine bolj izpostavljene okoljskim dejavnikom, ker živijo blizu odlagališč, osebe iz 

druge skupine pa manj. Čeprav je območje odlagališč redko poseljeno, je pojavnost 

vseh rakavih in kroničnih degenerativnih obolenj pri teh prebivalcih večja za 18 %, 

samo pojavnost rakavih obolenj pa kar za 60 %. Problematične so tudi neprijetne 

vonjave, ki lahko povzročijo težave z dihali. 

 

Enzo Favoino iz znanstvenega odbora raziskovalnega središča za proizvodnjo brez 

odpadkov „Rifiuti Zero“ je predstavil agendo EU o krožnem gospodarstvu in 

omejevanju odlagališč v revidirani zakonodaji EU o ravnanju z odpadki.  

• Naštel je različne prakse za omejevanje odlagališč in upoštevanje načel krožnega 

gospodarstva, na primer: ločeno pobiranje odpadkov od vrat do vrat, sorazmerne 
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pristojbine za odpadke, prakse za zmanjšanje količine odpadkov, obrati za 

kompostiranje in predhodno obdelavo . 

• Na večjem delu ozemlja sta bila že dosežena cilja recikliranja 65 % komunalnih 

odpadkov in zbiranja 70 % odpadne embalaže, ki sta do leta 2035 oziroma 2030 

določena v svežnju o krožnem gospodarstvu. Obstajajo tudi močne spodbude za 

trajnostno oblikovanje, zmanjšanje uporabe virov, odpravljanje načrtovane zastarelosti 

in obvezno ločeno zbiranje organskih odpadkov. 

• EU vsako leto iz tretjih držav uvozi 60 % primarnih virov, ki jih potrebuje. Ključnih 

materialov, ki jih mora uvažati, je 27, med drugim redke zemeljske elemente za 

električna in elektronska vezja, fosfatne kamnine za uporabo v kmetijstvu itd. 

• Cilj je 500 kg komunalnih odpadkov, ki jih v povprečju letno proizvede Evropejec, 

spremeniti v nove vire mineralov. Evropski proizvodni sistem lahko preživi le s 

krožno uporabo virov. 

• Metuljasti diagram, ki ga je pripravila Fundacija Ellen MacArthur, prikazuje delovanje 

krožnega gospodarstva, v spodnjem delu pa razpršitev virov prek odlaganja na 

odlagališča in sežiganja odpadkov v nasprotju s krožnim gospodarstvom, pri katerem 

je ta razpršitev manjša. 

 

Anna Adorno, predstavnica gibanja za Valledoro (ki se je začelo leta 2007), je na kratko 

utemeljila zahteve združenja. Opozorila je na neustrezen nadzor po pridobitvi dovoljenj za 

kamnolome in odlagališča. Povedala je, da so prizadevanja prebivalcev v zadnjih letih podprli 

nekateri župani in pokrajina Vercelli, občine, pokrajine, dežela in vlada pa niso povsem 

upoštevale previdnostnega načela. Zato je Evropski parlament pozvala, naj se še naprej 

zavzema za nadomestitev odlagališč in sežigalnic s ponovno uporabo, recikliranjem in 

preoblikovanjem v kontekstu krožnega gospodarstva. Pozvala ga je tudi k sprejetju strogih 

predpisov, ki odražajo okoljske zahteve prebivalcev ter prepovedujejo odpiranje odlagališč in 

polnjenje jam v kamnolomih. Nazadnje je opozorila na težave organiziranega kriminala, ki se 

vpleta v spreminjanje kamnolomov v odlagališča odpadkov. 

 

Alberto Valmaggia: odbornik za okolje dežele Piemont, Carlo Riva Vercellotti: predsednik 

pokrajine Vercelli, in Paolo Rizzo. Predstavili so stališča lokalnih organov, pristojnih za 

zakonodajo, načrtovanje in nadzor, ter: 

 

• Izrazili so zadovoljstvo z obiskom za ugotavljanje dejstev in ocenili, da je to dobro 

znamenje za lokalno prebivalstvo. 

• Citirali so člen 9 italijanske ustave o varstvu okolja in člen 191 PDEU o previdnostnih 

načelih in načelih preventivnega ukrepanja ter opozorili na netrajnostne ravni 

onesnaženosti zraka, vode in tal v pokrajini Vercelli. 

• Poudarili so, da je prepoved odpiranja novih odlagališč in širitve obstoječih rezultat 

prizadevanj celotnega območja. 

• Izpostavili so dve zelo občutljivi nerešeni vprašanji: (1) prepoved izdajanja novih 

dovoljenj ni zadostna, sprejeti je treba celosten načrt morfološke sanacije območja 

Valledora; (2) omejitve, določene za območje Valledora v deželnem sklepu z dne 

2. februarja 2018, je treba razširiti na vsa območja obnavljanja globinske podtalnice. 

• Pozvali so deželo Piemont, Italijansko republiko in Evropski parlament, naj sprejmejo 

zavezujočo zakonodajo, ki bo prepovedovala odpiranje kamnolomov in odlagališč na 

območjih obnavljanja podtalnice. 

• Povzeli so postopek izdaje dovoljenj za odlagališča v pokrajini Biella: v občini 

Cavaglià dve odlagališči v opuščenem kamnolomu sestavljata eno samo lokacijo za 
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odlaganje trdnih komunalnih in posebnih komunalnih odpadkov (pred tem so se 

odpadki občine Biella odlagali v drugi občini). 

• Leta 2005 je bil v zvezi z obema odlagališčema odobren načrt uskladitve z določbami 

iz zakonske uredbe št. 36 z dne 13. januarja 2003 o izvajanju Direktive Sveta 

1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (glej opombo 2). Na podlagi te 

odobritve in naknadne proučitve je bilo za obe odlagališči izdano celovito okoljsko 

dovoljenje (2012) v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

onesnaževanja4. 

• Stališče pokrajine Biella je bilo, da so presežni odpadki, nakopičeni na obstoječih dveh 

odlagališčih, z okoljskega vidika v skladu z ustrezno zakonodajo5. Obe dovoljenji sta 

bili nato izpodbijani na deželnem upravnem sodišču, ki je njuno veljavnost potrdilo. 

Oktobra 2015 so bili zaradi izčrpanja zmogljivosti predstavljeni novi projekti 

razširitve obeh odlagališč, ki so bili v enotnem postopku presoje vpliva na okolje 

odobreni julija 20166. 

• V zvezi s tem je svetnik Rizzo poudaril naslednje: 1) da bi preprečili krizo z odpadki, 

so bili odpadki iz občine Biella s tovornjaki prepeljani v obrat za pridobivanje energije 

iz odpadkov v Milanu; 2) del odpadkov je bil že obdela v obratu za biološko sušenje 

na odlagališču. 

• Ob izdaji dovoljenj je bilo odlagališče v skladu z deželnimi programi. Območje 

Valledora in celotno območje občine Biella sta bili kot območji obnavljanja globinske 

podtalnice opredeljeni v deželnem sklepu z dne 21. julija 2016, sprejetem po izdaji 

dovoljenj. 

• Rezultati analiz, ki jih deželna agencija za varstvo okolja (ARPA) od leta 1997 izvaja 

trikrat letno, nikoli niso pokazali, da bi bila podtalnica zaradi odlagališč ASRAB 

in A2A onesnažena. V globinski podtalnici so bile pred vzpostavitvijo sedanjih 

odlagališč sicer ugotovljene sledi tetrakloroetilena7 ter visoke odstotne vrednosti niklja 

in dušika, ki so posledica starih konzorcijskih odlagališč, ki so že v postopku sanacije. 

• Pokrajina Biella stremi k zglednosti na področju ločevanja odpadkov, in sicer k 

zvišanju sedanjega 76-odstotnega deleža do praga 80 %. Srednjeročno strategija „nič 

odpadkov“ ni izvedljiva, kar pojasnjuje pragmatični odnos do odlagališč za obdelavo 

in odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 

Lorenzo Lucchini, župan občine Acqui Terme v dolini Bormida (100 km od Tronzana), je 

predstavil primer, ki je podoben primeru Tronzana. Celotna skupnost je zaskrbljena zaradi 

resne grožnje z onesnaževanjem podtalnice, če bi pokrajina Alessandria odobrila gradnjo 

odlagališča v občini Sezzadio. 

Čeprav niso bile predstavljene podrobne informacije o pritožbenih postopkih, ki bodo 

sproženi oziroma že potekajo, je bila izražena skrb zaradi odprtja velikega odlagališča za 

1,7 milijona m3 industrijskih odpadkov v sedanjem kamnolomu. Projekt je v nasprotju z 

deželnim načrtom za varstvo voda, v katerem je občina Sezzadio opredeljena kot eno od štirih 

                                                 
4 Direktiva št. 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah. 
5 Zakonska uredba št. 152 z dne 3. aprila 2006 o okoljskih predpisih. 
6 V zvezi s skupno razširitvijo v velikosti 600.000 m3 glej članek z dne 24. junija 2016: CAVAGLIA, Saranno 

ampliate due discariche (Odlagališči bosta razširjeni). 
7 Tetrakloroetilen je zelo razširjena spojina, ki se v sledeh nahaja v vodi, morskih organizmih, zraku, živilih in 

človeških tkivih. Najvišje okoljske ravni tetrakloroetilena so prisotne v kemičnih čistilnicah in obratih za 

razmaščevanje kovin. Te emisije lahko privedejo do visokih koncentracij v globinskih vodah. 
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območij obnavljanja podtalnice v Piemontu, ki bi se lahko uporabilo v primeru hudega 

pomanjkanja vode (kot je bila suša poleti 2017). 
 

Župan Andrea Chemello, edini podpisnik peticije št. 0906/2016, ki je predmet tega obiska 

za ugotavljanje dejstev, je v tej peticiji, vloženi v imenu 13 občin (poleg Tronzana še 11 občin 

v pokrajini Vercelli, ena v pokrajini Novara in ena na metropolitanskem območju Torina), 

pozval k odločnim prizadevanjem ustreznih organov za varstvo vodnih in okoljskih virov. Cilj 

dosedanjih skupnih prizadevanj 13 občin je pripraviti seznam ciljev v zvezi z odpadki ter 

kakovostjo podzemnih voda in zraka.  

 

Ti so med drugim zmanjšanje odpadkov na splošno, zlasti odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno; 

povečanje ločenega pobiranja odpadkov; ozaveščanje prebivalcev o temah, kot sta recikliranje 

odpadkov ter spodbujanje ekoloških otokov, ohranjanje kakovost zraka v skladu z zakonskimi 

mejnimi vrednostmi; odločno nasprotovanje odprtju novih in/ali razširitvi obstoječih 

odlagališč na območjih obnavljanja voda ali zadrževanja izvirskih voda ter dejavnostim, ki 

predstavljajo nevarnost požara, onesnaženja vodnih virov in ogrožanja njihove pitnosti. 

 

Javni organi se morajo pri preprečevanju odpadkov na območjih obnavljanja podtalnice in 

ravnati po previdnostnem načelu in ohraniti prepoved sežigalnic. To strategijo bi bilo treba 

uporabiti na širšem območju, ne samo v Valledori. 

 

Župan Tronzana je za svojo upravo naštel naslednje cilje: 

 

• varstvo vodnih virov na območjih obnavljanja ali predhodnega obnavljanja vodonosnikov 

in odločno nasprotovanje zadevam, omenjenim zgoraj; 

• prepoved polnjenja kamnolomskih jam, zlasti z materiali, ki nimajo več statusa odpadka; v 

primeru polnjenja je nujno, da ima odloženi material enake kemične, fizikalne in 

agronomske značilnosti kot izkopani material; 

• obvezna varnostna razdalja, ki jo je treba upoštevati v primeru intenzivne kmetijske 

pridelave v bližini kamnolomskih jezer; ureditev zdravju škodljivih snovi, ki se uporabljajo 

pri intenzivnem kmetovanju; 

• strožji nadzor kamnolomov in odlagališč z večjimi kadrovskimi in finančnimi viri; 

• inertni reciklirani material mora biti cenejši od tistega, pridobljenega iz kamnoloma; 

• stroški sanacije kamnolomov in odlagališč morajo biti kriti z bančnimi jamstvi bank ali 

zavarovalnic z visoko bonitetno oceno (AAA); 

• recikliranje in ponovna uporaba materialov, vključno z materialom, nastalim z obdelavo 

ločenih suhih odpadkov, za izvajanje strategije „nič odpadkov“. V zvezi s tem je treba 

spodbujati nacionalne in nadnacionalne pobude za zmanjšanje količine embalaže in 

preprečiti sežiganje; 

• z namenom varstva tal je treba zakonsko omejiti nanos blata iz čistilnih naprav na 

kmetijske površine. 

 

 

Andrea Chemello je nazadnje opozoril na: 

a) sistematično kršenje previdnostnega načela (člen 191 PDEU) na območju Valledora, z 

izjemo nedavnih ukrepov uprave pokrajine Vercelli; 

b) kršenje Direktive Sveta 1999/31/ES v primeru vseh odlagališč na območju Valledora, ki se 

nahajajo na lokacijah brez naravnih geoloških pregrad; 
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c) odtekanje odcednih vod odlagališča Alice 2 v podtalnico od leta 2004, pri čemer sanacija 

odlagališča ni več mogoča, odločitev o stalnem zavarovanju z dokončnim pokritjem pa ni 

ne učinkovita ne dokončna; 

d) morebitna onesnaženost virov pitne vode občine Tronzano Vercellese zaradi voda, ki se 

izcejajo iz vseh odlagališč na območju Valledora, ne samo odlagališča Alice 2, ki je od 

vodnjakov vodovodnega omrežja občine Tronzano oddaljeno le pet kilometrov; 

e) potrebo po celovitem načrtu sanacije, obnove in zaščite območja Valledora, pri čemer 

njegovi prebivalci Evropo prosijo za pomoč pri doseganju vseh zgoraj naštetih ciljev. 
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18. december 2018 (dopoldne) 

Poročilo o terenskem obisku s štirimi postanki 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, župan kraja Alice Castello, Anna Andorno in Pietro 

Pasquino, vodeni ogled kamnolomov Tronzano in Alice 2 (Tronzano) ter odlagališč A2A in 

ASRAB (obe v Cavaglii).  

 

1. postanek 

Kamnoloma v Tronzanu: Andrea Chemello je pojasnil, da je bila pristojnost za izdajo 

dovoljenj za kamnolome prenesena z občin na pokrajine. Ekstraktivne dejavnosti so postale 

posel, ki je izpodrinil kmetijstvo. Enega od kamnolomov na obiskanem območju je leta 2011 

oziroma 2012 zaradi zakopa neustreznih materialov zasegla finančna policija (Guardia di 

finanza), druga dva sta zdaj jezeri podzemne vode. V prvem desetletju tega tisočletja je bilo 

izdano dovoljenje za ekstraktivne dejavnosti do globine 15 metrov. Podjetje s koncesijo se je 

leta 2018 odločilo, da bo izkope ustavilo pri 9 metrih, da bi lahko z izkopom 25-metrskega 

pasu zemlje, ki ločuje jezeri, ustvarilo en sam kamnolom (ta kamnolom je edino območje, ki 

je v regulativnem načrtu občine Tronzano opredeljeno kot ekstraktivno območje)*. 

 

2. postanek 

Odlagališče Alice 2: v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je bil to kamnolom, kjer se je 

pridobival gradbeni material. V zgodnjih 90. letih je bil pretvorjen v odlagališče na osnovi 

preprostih meril (ki so bila z znanstvenega stališča povsem napačna) in dve odkopni jami 

kamnoloma (500.000 m3 vsaka) sta bili zapolnjeni s komunalnimi in drugimi odpadki. V 

dveh fazah, v 90. letih in v petletnem obdobju od leta 2008 do leta 2013, je bilo odloženih še 

2 milijona m3, nato pa je posredovalo tožilstvo. Od leta 2004 iz odlagališča odtekajo izcedne 

vode. Prizadevanja, da bi odlagališče očistili in zmanjšali vsebnost težkih kovin, niso bila 

uspešna. Po dveh letih srečanj v okviru konference storitev (ARPA, lokalni sanitarni organ 

ASL, pokrajina Vercelli, dežela in občina) je bila leta 2015 sprejeta odločitev o trajnem 

zavarovanju območja. Zdaj se na tem mestu odlaga zelo malo odpadkov, saj se odlagališče 

zapira, dokončno pa bo prekrito pred naslednjim poletjem. 

 

Luigi Bondonno je poudaril, da od leta 2015 tudi občinska uprava občine Alice Castello 

nasprotuje novim odlagališčem, nadzor obstoječega odlagališča pa ostaja zahtevna naloga, 

zlasti od leta 2016, ko je bil razpuščen konzorcij občin pokrajine Vercelli, ki je bil odgovoren 

za to. To breme je nato padlo na občino, ki ima zgolj osem zaposlenih brez ustreznih 

kvalifikacij. Te razmere močno zaostruje upravna razdrobljenost, ki je v Piemontu pretirano 

velika. 

 

3. postanek 

Odlagališči A2A in ASRAB ter vhod odlagališča Alice 2 na mejnem območju med občinama 

Alice Castello in Cavaglià: sporna odlagališča (pritožbo zoper razširitev katerih je občina 

Tronzano vložila pri upravnem sodišču dežele Piemont) so v 30 metrov globokih 

kamnolomih. V antičnem koritu reke Dora Baltea na območju s polmerom 1,8 km je zelo 

veliko kamnolomov. Nekateri so dokončani, drugi pa so že dobili dovoljenje, a še ne 

obratujejo. Andrea Chemello je izrazil upanje, da v prihodnosti ne bo prišlo do polnjenja 

novih kamnolomskih jam, temveč da bo ta območja prerasla trava in da bodo prepuščena 
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naravi. Potrebna so torej dolgoročna pravila, da se zagotovi ustrezna in morfološko varna 

sanacija ogroženih vodonosnikov, predvsem pa zaščita življenja in zdravja prebivalcev. 

 

Po njegovem mnenju ta pristop ni združljiv z ohlapno razlago evropskih predpisov, ki ne 

dovoljujejo gradnje odlagališč na območjih brez naravnih geoloških pregrad in ki v primeru 

zadevnih dveh odlagališč niso bili upoštevani. V deželne predpise je treba vključiti tudi 

varstvo območij predhodnega obnavljanja vode, ki niso povezana z območji obnavljanja. V 

nasprotju z dosedanjimi odločitvami dežele Piemont, tudi po sklepu deželnega odbora z dne 

2. februarja 2018 (glej opombo 4), omejitve niso bile razširjene onkraj območja Valledora, 

kjer so morda prisotne zajetne količine voda deželnega ozemlja. 

 

Na vprašanje o prevozu odpadkov na območju Valledora je Anna Andorno odgovorila, da 

dolge kolone tovornjakov odpadke vozijo tudi iz drugih regij (na primer Malagrote pri Rimu), 

med drugim ponoči in nezakonito. Zdaj odpadke na odlagališča prevažajo iz celotne pokrajine 

Biella. Kljub mediaciji gibanja za Valledoro med pokrajinama Biella in Vercelli ni dialoga. 

 

Razhajanja med sosednjimi občinami zaostrujejo nadomestila, ki lahko znašajo tudi do 3 ali 4 

milijone EUR in jih občinam, ki sprejmejo odpadke, izplačujejo podjetja s koncesijo. Takšno 

nadomestilo je prejela občina Cavaglià, kjer je vhod na odlagališče Alice 2, občina Tronzano, 

ki je odlagališču vedno nasprotovala, ker je utrpela največjo škodo, pa ga ni prejela.  

 

Andrea Chemello je poudaril, da je treba tudi na občinski ravni sprejeti dolgoročno vizijo na 

področju odpadkov, v skladu s katero lokalna uprava ne more sprejemati nadomestil kot 

kompenzacije za neupoštevanje nezanemarljivega dejstva, da lahko odlagališča preživijo več 

kot sto let, mandat vodje uprave pa traja le nekaj let. 

 

4. postanek 

Cascina La Mandria (Santhià) in livarna SACAL (Carisio): ob ograji okrog ogromnega 

kamnoloma v bližini pristave Cascina La Mandria živi kak ducat družin. Na okoliških poljih 

se goji koruza, v bližini pa je tudi veliko jezero podtalnice (v velikosti šestine jezera 

Viverone). Sedanja zakonodaja prepoveduje povezave med globokimi in površinskimi 

vodonosniki, v tem primeru pa podtalnica prihaja na površje in se nedaleč stran (200 metrov) 

črpa iz vodnjakov vodovodnega sistema. Ker deželni predpisi ne urejajo varnostne razdalje v 

primeru kmetijskih površin, je koruza od kamnolomskih jezer oddaljena samo 5 oziroma 

6 metrov.  

 

Andrea Chemello je poudaril, da ekstraktivne dejavnosti v Italiji še vedno urejajo zakoni iz 

leta 1920. Ker nacionalnih zakonov o ravnanju z odpadki ni, imajo dežele izključno 

zakonodajno pristojnost, razen pri prenosu evropskih direktiv. V tem pomanjkljivem in 

nasprotujočem si regulativnem okviru bi moral župan kot javni uslužbenec, ki se zavzema za 

interese lokalne skupnosti, sprejemati politične odločitve, ki so vedno usmerjene k trajnosti.  

 

Luigi Bondonno je poudaril, da je za učinkovit nadzor potrebna finančna podpora. Izrazila je 

upanje, da bodo imeli prebivalci v prihodnosti vsaj tolikšen vpliv kot multinacionalke, ki 

imajo v rokah posle z odpadki. 
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Končne opombe 

 

• Predstavitve in terenski obisk so razkrili, kako pomembno je, da vsi organi, odgovorni za 

varovanje zdravja in varstvo okolja na območju Valledora, uporabljajo previdnostno načelo 

in načelo preventivnega ukrepanja, zlasti pa prepovejo nova odlagališča tako na območjih 

obnavljanja podtalnice kot na varnostnih območjih, in ponovno ozelenijo območja 

kamnolomov, na katerih so se ekstraktivne dejavnosti prenehale izvajati. 

• V zvezi z oddaljenostjo odlagališč je treba upoštevati tako stanovanjska kot kmetijska 

območja v skladu s točko 1.1(a) priloge I k Direktivi 1999/31/ES, na primer v primeru 

pristave La Mandria, kjer se tako vodnjaki vodovodnega sistema, ki pristavo oskrbuje, kot 

koruzna polja, ki jo obkrožajo, nahajajo v neposredni bližini jezer, nastalih v kamnolomih 

oziroma na odlagališčih (in sicer 200 metrov oziroma od 5 do 6 metrov stran). Ustrezno je 

torej določiti obvezno varnostno razdaljo za intenzivno kmetovanje in v kmetijstvu 

prepovedati uporabo škodljivih kemikalij. 

• Uvedba zanesljivih jamstev za sanacijo in prepoved nanašanja blata iz čistilnih naprav na 

kmetijske površine je tudi v skladu z načelom „onesnaževalec plača“, previdnostnim 

načelom ter načeloma preventivnega ukrepanja in odpravljanja škode iz člena 191 PDEU. 

• Treba bi bilo tudi zmanjšati delež  odpadkov, ki se ne zberejo ločeno, s čimer bi se 

približali bistvu strategije krožnega gospodarstva. Ta strategija temelji tako na 

zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranju ter preoblikovanju sistema za ravnanje z 

odpadki, k čemur se doda še razširjena odgovornost proizvajalca, določena v evropskih 

predpisih. 

• Poiskati je treba strukturne rešitve in preprečiti, da bi se te težave nadaljevale in pojavljale 

v prihodnosti, in sicer ne samo na območju Valledora, temveč po celotni državi. 

• Na območju Valledora je to vprašanje bolj zapleteno zaradi razdrobljenosti občin, ki je 

značilna za celotno deželo Piemont. Ta razdrobljenost je prispevala in še vedno prispeva k 

neenotnosti različnih lokalnih uprav pri ravnanju z odpadki ter se izraža tudi na pokrajinski 

ravni.  

• Uporaba načela subsidiarnosti – v tem primeru na podnacionalni ravni – bi lahko imela pri 

doseganju ciljev, določenih v državni in deželni zakonodaji, vlogo popravnega ukrepa, 

izvedenega v obliki prenosa pooblastil na nadpokrajinsko teritorialno strukturo – deželo. 

Tudi v tem kontekstu država ne sme ostati križem rok glede na večsektorsko razsežnost 

javnega interesa, ki ga je treba zaščititi in je povezan z okoljem in javnim zdravjem, ter 

njeno izključno vlogo kot sogovornice in ravni, ki zagotavlja lojalno sodelovanje z 

institucijami EU. 

• Vprašanja na območju Valledora sicer sodijo v deželno pristojnost, vendar je župan med 

terenskim obiskom dejal, da nacionalnega načrta v zvezi z odpadki ni in da so v skladu z 

državnim zakonom za ravnanje z odpadki odgovorne posamezne dežele (v primeru 

kamnolomov8). Andrea Chemello je v vlogi vlagatelja peticije v nedavno posredovanem 

                                                 
8 Ekstraktivne dejavnosti urejata kraljeva uredba št. 1443 z dne 29. julija 1927 in uredba predsednika republike 

616/1977, s katero so bile upravne funkcije, povezane s kamnolomi, prenesene na dežele. Ustavno sodišče je 

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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poročilu o srečanju z uradniki ministrstva za okolje9 ter varovanje ozemlja in morja 

opozoril, da je ministrstvo navedlo, da ni pristojno za preverjanje zadevnega vprašanja in 

da ni bilo obveščeno o kršitvah, na podlagi katerih bi odredilo preiskavo. Poleg tega so 

njegovi ugledni sogovorniki poudarili, da so predstavniki dežele Piemont in pokrajin 

ministrstvo obvestili, da informacij o primeru Valledora od dežele ni bilo enostavno 

pridobiti. 

• Zato je očitno, da so tudi na ravni ministrstva za okolje potrebne pobude za usklajevanje, 

da bi izvedli celovit načrt sanacije, obnove in zaščite ozemlja na območju Valledora, ki je 

del obsežnejših dejavnosti, na katere se sklicuje Komisija (glej opombo 30), da bi 

poudarila, da upravljanje odlagališč v zvezi s krizami z odpadki10 v državi stalno spremlja. 

 

                                                                                                                                                         
sicer večkrat potrdilo, da zakonodajno pristojnost dežel omejuje izključna pristojnost države, določena v 

117. členu ustave, glede celovitega upravljanja okolja, če gre za javni interes z ustavno vrednostjo (glej sodbo 

151/2011). 
9 Dopis z dne 18. januarja 2019 o izidu srečanja Andree Chemella z uradniki ministrstva za okolje, kopno in 

morje v Rimu (15. januar 2019). 
10 Nerešenih je več kot 20 peticij, povezanih z odlagališči, pri čemer se večina nanaša na odlagališča v osrednjem 

in južnem delu Italije, na primer peticije št. 0273/2010 (Malagrotta, Rim), št. 0197/2012 (Corcolle, S. Vittorino, 

Lacij), št. 0771/2012 (Pian dell’Olmo, Riano, Rim), št. 1203/2012 (obrat za mehansko-biološko obdelavo v ulici 

via Salaria, Rim, ki je nedavno pogorel), št. 2160/2013, št. 2167/2013, št. 2330/2013 in št. 2478/2013 (Cupinoro, 

Rim), št. 2222/2013 (Bracciano, Lacij), št. 0031/2006 (dioksini, ki se sproščajo iz odlagališč v Kampanji), 

št. 0026/2007 (Valle della Masseria, Kampanja), št. 0347/2008 (sežigalnica Acerra, Neapelj), št. 0756/2007 

(Ariano Irpino, Avellino), št. 0955/2008 (Chiaiano, Neapelj), št. 0413/2010 in št. 1166/2010 (Terzigno, 

Kampanja), št. 0694/2010 (Quarto, Neapelj), št. 0732/2010 (pristanišče sv. Roka (porto S. Rocco), Tržaška 

pokrajina), št. 0424/2011 (Alta Irpinia, Kampanja), št. 0787/2010 in št. 1270/2011 (Ferandelle in Maruzzella, 

pokrajina Caserta), št. 0302/2013 (Motta Sant'Anastasia, Catania), št. 0501/2014 (La Martella, Matera), 

0671/2014 (pokrajina Lecce), če omenimo zgolj peticije iz sedmega parlamentarnega obdobja. V zvezi z nekaj 

peticijami je bil opravljen obisk za ugotavljanje dejstev v Laciju in Kampanji (29.–31. oktober 2012), v končnem 

delovnem dokumentu z dne 31. januarja 2013 pa je bilo med drugim navedeno: Odbor za peticije poudarja, da 

močno nasprotuje politikam dežele Lacij na področju ravnanja z odpadki, zlasti preveliki odvisnosti od 

odlagališč kot t. i. rešitve za težave, ki nastajajo zaradi naraščanja količine gospodinjskih in industrijskih 

odpadkov; […] izraža globoko zaskrbljenost zaradi dejstva, da deželni in pokrajinski organi očitno niso sposobni 

pregledneje in skladneje sodelovati z občinami pri pripravi izvedljive strategije za odpadke, ki bi vključevala 

sodelovanje z organizacijami civilne družbe in temeljila na zmanjševanju, ločevanju in recikliranju odpadkov, 

vključno s kompostiranjem in mehansko-biološko obdelavo, in ne na uničevanju na odlagališčih in v 

sežigalnicah, ki bi se morale uporabiti kot zadnja možnost.  

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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Priporočila 

 
Odbor za peticije v zvezi z glavnimi zahtevami, ki jih je v peticiji št. 0906/2016 postavil 

Andrea Chemello, 

 

1. priporoča naslednje: v vseh primerih na območju Valledora, ki vključujejo kamnolome, ki 

so se ali se bodo izčrpali, obrate za obdelavo odpadkov na območju obnavljanja ali 

predhodnega obnavljanja podtalnice, odlagališča brez naravnih geoloških pregrad ali 

odlagališča v neposredni bližini vodnjakov vodovodnega omrežja, vodnih kanalov in 

vodnih teles ter stanovanjskih naselij in/ali kmetijskih površin, ki so v očitnem nasprotju 

z določbami iz priloge I k Direktivi 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, je 

treba prednostno obravnavati cilje izboljšanja kakovosti okolja, varovanja človekovega 

zdravja ter preudarne in racionalne porabe vodnih in naravnih virov ter v ta namen 

uporabljati previdnostno načelo, načelo preprečevanja, načelo, da je treba okoljsko škodo 

prednostno odpravljati pri viru, in načelo „onesnaževalec plača“ (člen 191 PDEU); 

2. je seznanjen s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 21. marca 2019 v zadevi C-498/17 

(Komisija proti Italiji), ki je rezultat postopka za ugotavljanje kršitev in v kateri to 

sodišče ugotavlja, da Italija v zvezi s 44 odlagališči ni izpolnila obveznosti iz Direktive 

št. 1999/31 o odlaganju odpadkov; predlaga takojšnje ukrepe ter odpravo kršitev in 

posledic; 

3. močno obžaluje, da so bila za odlagališča izdana dovoljenja in da se nahajajo v 

neposredni bližini stanovanjskih in kmetijskih površin, nad vodnimi viri za obnavljanje 

podtalnice, ki se uporablja kot pitna voda, in na območjih brez naravnih geoloških 

pregrad, kar je v nasprotju s prilogo I Direktive št. 1999/31/ES, ki med drugim določa, da 

je dovoljeno naravne geološke pregrade samo dopolniti, ne pa povsem nadomestiti z 

umetnimi; meni, da so vsi našteti primeri – poleg širitve obstoječih odlagališč na osnovi 

samovoljne razlage istih merilih – primeri najslabše prakse; 

4. predlaga, da bi se morale regije v skladu z zakonodajo EU zavzemati za omejitev 

odlaganja v opuščenih kamnolomih; poudarja, da je treba kamnolome po opustitvi 

ekstraktivnih dejavnosti znova ozeleniti; poudarja, da mora imeti v primeru sklepov o 

zapolnjevanju praznih kamnolomov uporabljeni material enake kemijske, fizikalne in 

agronomske značilnosti kot izkopani material, da se prepreči nadaljnja okoljska škoda, 

saj je zadevno območje z geološkega in hidrogeološkega vidika zelo ranljivo; 

5. poudarja, da je bilo območje Valledora opredeljeno kot vir obnavljanja pitne podtalnice, 

in obžaluje, da so bila odlagališča za komunalne, industrijske in posebne odpadke 

dovoljena kljub pravnim omejitvam, ki izključujejo gradnjo obratov za obdelavo 

odpadkov; 

6. je nezadovoljen, ker so pristojni organi od 80. let izdali dovoljenja in odprli več 

kamnolomov in odlagališč na območju Valledora, pri tem pa niso upoštevali tamkajšnjih 

geoloških in hidrogeoloških razmer, na primer veliko ranljivosti vodonosnika na tem 

območju; 

7. je zaskrbljen zaradi posledic za javno zdravje in okolje ter onesnaženja podtalnice zaradi 
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odlagališč; poziva pristojne organe, naj poskrbijo za popolno varovanje zdravja ljudi in 

sprejmejo strukturne ukrepe za očiščenje podtalnice, prav tako pa naj vire za obnavljanje 

pitne podtalnice v celotni regiji povsem in učinkovito zaščitijo pred nadaljnjim 

onesnaženjem; 

8. podpira lokalne organe in državljanska združenja, ki odločno nasprotujejo vsem 

dejavnostim, ki bi utegnile povzročiti nesreče oziroma onesnaženje vodnih virov, zaradi 

česar ne bili več primerni za pitno vodo; 

9. opominja, da je treba določene vrste nevarnih odpadkov odlagati ustrezno; 

10. priporoča sprejetje zavezujočih predpisov na deželni ravni oziroma uvedbo ustreznih 

nadzornih instrumentov na pokrajinski ravni, da se poveča odgovornost proizvajalcev in 

spodbudi zbiranje od vrat do vrat, zmanjšanje količine mešanih odpadkov, popravila, 

ponovna uporaba in predelava odpadkov ter tako omogoči prehod h krožnemu 

gospodarstvu; 

11. je trdno prepričan, da bi morali nacionalni, regionalni in lokalni organi sodelovati v 

okviru svojih pooblastil in sprejeti skladne ukrepe za učinkovito izvajanje direktiv EU o 

odpadkih ter nacionalne, regionalne in lokalne zakonodaje, vključno z ustreznim 

sistemom obdavčitve in izmenjavo dobre prakse, da bi čim bolj pospešili preprečevanje, 

ponovno uporabo, ločeno zbiranje in recikliranje, s tem pa tudi prehod h krožnemu 

gospodarstvu, v katerem bo k pristopu „nič odpadkov“ prispevala civilna družba; 

12. čestita lokalnim organom za njihovo trdno zavezanost in sinergije pri spodbujanju 

preprečevanja odpadkov, njihovega ločenega zbiranja in projektov recikliranja, da bi 

dosegli čim višjo raven varovanja zdravja državljanov in okolja; je prepričan, da je treba 

na vseh ravneh sprejeti učinkovit in usmerjen pristop, da se podpre prizadevanja lokalnih 

organov, med drugim s finančno in tehnično pomočjo; 

13. priporoča pripravo celovitega in učinkovitega načrta sanacije, morfološke obnove in 

varstva ozemlja na deželni ravni, ki bi ga bilo treba predložiti Komisiji v spremljanje in 

bi lahko postal model strukturnih rešitev, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v izrednih 

razmerah v več drugih delih Italije, ki so enako občutljivi kot območje Valledora; 

14. priporoča vključitev območja Valledora v nacionalni strateški program za okolje in 

zdravje, ki ga upravlja italijanski inštitut za zdravje in financira ministrstvo za zdravje11; 

prav tako priporoča usklajevanje sinergij in načrtov za ravnanje z odpadki med deželami, 

lokalnimi organi in organizacijami civilne družbe pod okriljem ministrstva za okolje, da 

bi dosegli ekološko trajnost industrije, kmetijstva in trgovine; svetuje tudi preoblikovanje 

sistema za ravnanje z odpadki, da se omogoči prehod v krožno gospodarstvo in sprejem 

strategije „nič odpadkov“; 

15. je seznanjen, da so bili vsi sodni, zakonodajni in upravni ukrepi za varstvo okolja, naj gre 

za preprečevanje, preureditev ali čiščenje odlagališč v kamnolomih, zahtevani, sproženi 

in uresničeni zahvaljujoč pobudam, občutku odgovornosti in daljnovidnosti nekaterih 

                                                 
11 Epidemiološka študija SENTIERI, v okviru katere se trenutno spremlja 41 lokacij z zelo visoko stopnjo 

onesnaženosti (med katerimi sta družba ILVA in kamnolom azbesta v Balangeru, Torino), kjer je tveganje 

umrljivosti prebivalcev za 4 do 5 % višje od tveganja za splošno populacijo. 

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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lokalnih organov, zlasti župana Tronzana Vercellese, avtorja in neumornega podpornika 

peticije št. 906/16; izraža pohvalo tudi odzivnim in vztrajnim prebivalcem občin, ki jim 

najbolj grozi hudo ali nepopravljivo onesnaženje podtalnice, na primer v pokrajinah 

Vercelli in Alessandria v regiji Piemont; 

16. obžaluje, da se srečanj med obiskom za ugotavljanje dejstev ni udeležil minister za okolje 

ali eden od njegovih predstavnikov, saj bi lahko v razpravi o spornih vprašanjih prinesel 

dodano vrednost; 

17. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja in podpira države članice v njihovih 

prizadevanjih, med drugim s tehnično pomočjo, ki bi morala biti osredotočena na boljšo 

koordinacijo med nacionalnimi in regionalnimi organi, preprečevanje odpadkov, 

spodbujanje ponovne uporabe in recikliranje ter nadaljnje pospeševanje ločenega 

pobiranja. 

 

18. poudarja, da je treba sprejeti učinkovite zakonodajne ukrepe za uvedbo obveznih 

varnostnih območij za kmetijsko pridelavo v bližini kamnolomskih jezer, prav tako pa je 

treba ustrezno obravnavati vprašanje uporabe kemikalij v kmetijstvu, saj so bile odkrite v 

vodnjakih vodovodnega omrežja številnih občin; 

19. je zelo zaskrbljen zaradi visoke stopnje umrljivosti, zelo pogostih tumorjev vseh vrst ter 

velikega tveganja za nastanek tumorjev na vranici in prebavilih pri lokalnem 

prebivalstvu, ki živi v bližini livarne aluminija, kar je pokazala epidemiološka študija; 

poudarja, da ta obrat v okolje izpušča skrb zbujajoče koncentracije dioksinov in 

polikloriranih bifenilov, kar je ugotovila regionalna agencija za varstvo okolja; poziva 

pristojne organe, naj nemudoma sprejmejo ciljne ukrepe, da bi zagotovili popolno 

varovanje zdravja državljanov. 
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