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Úvod: Harmonogram a účel služobnej cesty  

 

Služobná cesta bola schválená 28. mája 2018 predsedníctvom Európskeho parlamentu na 

obdobie druhej polovice roka. 

  

Spočiatku sa služobná cesta mala uskutočniť v dňoch 29. až 31. októbra, ale bola odložená na 

17. a 18. decembra, keďže sa nedosiahol minimálny počet úradných členov delegácie (klesol 

na tri z pôvodných šesť). 

 

Účel služobnej cesty: preskúmanie rôznych aspektov ochrany životného prostredia, verejného 

zdravia a krajiny v súvislosti s vytváraním skládok v zrušených lomoch – petícia č. 906/2016 

(opatrenia na ochranu životného prostredia v oblasti Valledora medzi provinciami Biella a 

Vercelli v regióne Piemont), ktorú predložil Andrea Chemello, starosta obce Tronzano 

Vercellese. Predložil petíciu členom Výboru pre petíciu v Bruseli 23. januára 2018. Nosnou 

témou návštevy bola environmentálna degradácia spôsobená vytváraním skládok, týkajúca sa 

starého koryta rieky Dora Baltea, ktoré bolo kedysi údolím s jabloňovými sadmi označeným v 

regionálnom pláne ochrany vôd ako oblasť, ktorá je oblasťou dopĺňania podzemných vôd 

určených na ľudskú spotrebu, ako určuje regionálny plán ochrany vôd. Oblasť Valledora bola 

mnoho rokov využívaná na ťažbu štrku a piesku. Zrušené lomy často nahrádzali a vypĺňali 

skládky odpadu, ktoré pokrývajú celkový objem 4 milióny m3. 

 

Návšteva delegácie bola rozdelená na dva poldenné časové úseky. 

 

Prvý poldeň bol venovaný vypočutiam hostí starostu obce Tronzano: arcibiskupa z Vercelli, 

expertov v oblasti práva a medicíny, zástupcov dotknutých miestnych orgánov (provincie a 

región), hovorcu Movimento Valledora (Hnutie Valledora) a starostu obce Acqui Terme v 

provincii Alessandria, ktorej územie trpí podobnou degradáciou. Druhý poldeň, v podstate 

venovaný autobusovej obhliadke, ktorá zahŕňala najvýznamnejšie ťažobné jamy a skládky v 

obciach Tronzano, Cavaglià a Alice Castello. Bolo však zrušené stretnutie s talianskym 

ministrom životného prostredia, generálom Sergiom Costom, alebo s jedným z dvoch 

tajomníkov (Vannia Gava a Salvatore Micillo), ktoré bolo naplánované takmer dva mesiace 

vopred.  
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17. decembra 2018 (popoludní) 
Stručná správa o vypočutiach 

Zoznam rečníkov 

– Marco Arnolfo – arcibiskup z Vercelli 

– Michele Greco – právnik obcí v oblasti Valledora 

– Marina De Maio – profesorka na Polytechnickom inštitúte v Turíne 

– Roberta Buosi – primárka onkologického oddelenia Nemocnice Sv. Ducha, Casale 

Monferrato 

– Marco Calgaro – Associazione Medici per l’Ambiente (Združenie lekárov pre životné 

prostredie) 

– Christian Salerno – doktor, biológ – špecialista na lekársku štatistiku a environmentálnu 

epidemiológiu 

– Enzo Favoino – doktor, výskumný pracovník vedeckého výboru Výskumného centra „Nulový 

odpad“ 

– Anna Andorno – Associazione Culturale Valledora onlus (Kultúrne združenie Valledora, 

nezisková verejnoprospešná organizácia) 

– Alberto Valmaggia – doktor, radca regiónu Piemont v oblasti životného prostredia  

– Carlo Riva Vercellotti – predseda provincie Vercelli 

– Paolo Rizzo – v zastúpení za predsedu provincie Biella 

– Lorenzo Lucchini – primátor mesta Acqui Terme (AL) 

– Andrea Chemello – starosta obce Tronzano Vercellese a predkladateľ petície č.°906/2016 

 

Andrea Chemello, starosta obce Tronzano, privítal účastníkov a Beatriz Becerra predstavila 

delegáciu.  

Michele Greco, právnik, ktorý zastupuje obce Tronzano, Santhià a Cavaglià v konaní o 

odvolaní pred správnym súdom pre región Piemont vo veci zrušenia povolenia na rozšírenie 

dvoch skládok (s objemom asi 600 tisíc m3), vo svojom príspevku rozvinul tieto body: 

 

• Rozdiely v predmete a procesnej fáze medzi odvolaním a petíciou: v odvolaní, ktorého 

jediným predmetom je rozhodnutie o povolení, sa neriešia mnohé problematické otázky 

týkajúce sa oblasti Valledora, zatiaľ čo petícia pokrýva desiatky otázok, ktorými sa už 

zaoberali súdy na všetkých úrovniach v talianskom právnom systéme a v prípade 

ktorých už nie je možné obrátiť sa na súd. 

• Predmetom prebiehajúceho konania o zrušení sú 2 otázky, pričom obe sa týkajú 

porušenia smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov1. 

• Prvá sa týka nesprávneho výkladu posledného odseku bodu 3.2 prílohy I k smernici 

1999/31/ES zo strany Consiglio di Stato (Štátna rada), v ktorom sa stanovuje: 

„geologická bariéra [...] môže byť doplnená umelo a posilnená inými spôsobmi, ktoré 

by zabezpečili rovnaký stupeň ochrany“. V tejto súvislosti smernica umožňuje umelo 

doplniť prirodzenú geologickú bariéru a nenahradiť ju úplne v oblasti dopĺňania 

podzemných vôd; ide o výklad Consiglio di Stato2, ktorý sa podľa neho zjavne odlišuje 

od obsahu smernice, čo by mohlo viesť k začatiu konania o porušení. 

                                                 
1 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999), vykonávaná 

legislatívnym dekrétom č. 36 z 13. januára 2003.  
2 Štátna rada, zasadnutie V, č. 2683, 17. máj 2013. Odpad:Nezákonný zákaz skládkovania v oblasti s neílovitou 

pôdou. V rozsudku sa však uvádza: „Touto právnou úpravou sa stanovuje rovnocennosť, pokiaľ ide o 

environmentálne záruky, medzi prirodzenou geologickou bariérou a umelou bariérou“. Okrem toho, „umelé 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:31999L0031
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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• Nový odpad bude navŕšený na predchádzajúci odpad bez akejkoľvek ochrany podložia, 

čiže pôjde v tomto prípade o skládku existujúcu pred účinnosťou smernice 1999/31/ES. 

• Druhá časť odvolania sa týka vzdialenosti skládky od obytných a poľnohospodárskych 

plôch s odkazom na prílohu 1.1 písm. a) smernice, ktoré znie: „Poloha skládky musí 

brať do úvahy požiadavky týkajúce sa: a) vzdialenosti od hranice skládky k obytným a 

rekreačným oblastiam, vodným tokom, vodným plochám a iným poľnohospodárskym a 

mestským územiam;“ 

• V tomto prípade sú prítomné záchytné kanály vo vzdialenosti 10 m od obvodu skládky, 

obytné oblasti sa nachádzajú vo vzdialenosti menej ako 500 m (napr. farma Cascina La 

Mandria), a v rovnakej minimálnej vzdialenosti sa nachádzajú vrty, ktoré zásobujú 

farmu a čerpajú vodu z kolektora spojeného so skládkou. 

• Obec Tronzano následne vstúpila do iného súdneho konania s cieľom brániť sa proti 

odvolaniu podanému spoločnosťou, ktorá vlastní ťažobné jamy, s cieľom dosiahnuť 

zrušenie uznesenia regionálneho orgánu, ktorým sa ustanovil zákaz zakladania skládok 

alebo rozširovania existujúcich skládok v oblasti Valledora3. Uvedené rozhodnutie je 

prvým opatrením na vnútroštátnej úrovni, ktorým sa vykonáva rámcová smernica o 

vode. 

 

P. Greco uviedol, že záverečné pojednávanie na regionálnom správnom súde pre región 

Piemont je vytýčené na 9. februára 2019 a že rozsudok v prvom stupni bude vydaný o niekoľko 

týždňov neskôr. V prípade odvolania sa proti rozhodnutiu sa záverečný rozsudok vynesie do 

18 mesiacov. Zdôraznil, že hoci kapacita skládky odpadu (ktorej rozšírenie je predmetom 

prebiehajúceho konania) sa vyčerpala už pred dvoma rokmi, nikdy nenastala kríza týkajúca sa 

odpadu, ktorá bola uvádzaná ako dôvod podania žiadosti o rozšírenie. 

 

Marina De Maio (profesorka na oddelení inžinierstva v oblasti životného prostredia, územia a 

infraštruktúry na polytechnickom inštitúte v Turíne) vystúpila s prezentáciou výpisu z 

hydrogeologickej štúdie z roku 2012 (stále aktuálnej) zameranej najmä na tieto aspekty: 

• Geomorfologické charakteristiky územia obce Tronzano, najmä záplavová nížina s 

ľadovcovými usadeninami, ktorá pozostáva zo striedania štrku a piesku, vodonosných 

vrstiev a ohraničených ílovitých šošoviek, pretože prietoková rýchlosť vodného toku 

nie je konštantná. 

• Bola zistená chyba hodnotenia pri povoľovaní ťažobných jám: v tomto mieste sa 

štruktúra vodonosnej vrstvy vykryštalizuje v priestore, ako keby bol v hĺbke vodotesný, 

zatiaľ čo voda je v pohybe, pretože ílovité usadeniny ju nechránia. 

• Štúdia uskutočnená v obci Tronzano preukázala, že celé územie a okolie sú vystavené 

veľkej miere znečistenia.  

• Použitím metódy zraniteľnosti vodonosných vrstiev sa ukázalo, že vodonosná vrstva už 

dosiahla kritickú úroveň a dokonca aj v prípade opustenia ťažobnej jamy je nevyhnutné 

pokračovať v dohľade nad ňou; jazerá nie sú ničím iným, ako horným okrajom 

hydrologického kolektora vynárajúceho sa na povrchu so spádom vody s hĺbkou 38 m. 

                                                 
bariéry sú prostredníctvom prijatia primeraných technických opatrení schopné splniť požiadavky na priepustnosť 

a hrúbku vyžadované zákonom rovnako ako prirodzené bariéry.“ 
3 Článok 24 ods. 8 rozhodnutia regionálnej rady Piemontu č. 12-6441 z 2. februára 2018. Ustanovenia tohto 

zákona boli potvrdené ďalším rozhodnutím z júla 2018 o revízii regionálneho plánu ochrany vôd. Toto uznesenie 

sa nevzťahuje na povolenie, ktoré je predmetom prvého odvolania, pretože článok 24 sa nevzťahuje na projekty, 

pre ktoré už bolo skôr vydané priaznivé stanovisko o dodržiavaní environmentálnych požiadaviek. 
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• Údaje z monitorovacej siete regiónu Piemont preukazujú, že koncentrácie rôznych 

znečisťujúcich látok (ako je napríklad: železo, mangán, nikel, olovo, dusičnany a 

atrazín) presahujú vo viacerých vrtoch povolenú hranicu v mg/l. V obci Tronzano a v 

ostatných obciach v oblasti Valledora je prekročenie povolených hodnôt pre železo 

(6/6,5 tisíc mg/l) vysoké, a to tak, že prírodný pôvod sa zdá byť vylúčený; hodnoty pre 

mangán sú rovnako vysoké (nie v Tronzane).

• Vzhľadom na závažnosť problému vytvoreného systémom uplatňovaným v minulosti 

na otvorených skládkach s naliehavým postupom (prezidentský dekrét č. 915 z 10. 

septembra 1982) existuje riziko, že sa ďalšie ťažobné jamy premenia na skládku. 

 

Vzhľadom na neznámu týkajúcu sa znečisťujúcich látok v podzemných vodách p. De Maio 

záverom navrhuje aktualizáciu štúdie z roku 2012. 

 

Roberta Buosi (primárka onkologického oddelenia v Casale M.), Marco Calgaro (Združenie 

lekárov pre životné prostredie – ISDE) a Christian Salerno (biológ a epidemiológ) predložili 

ich zistenia a údaje týkajúce sa: 

 

• vplyvu znečistenia životného prostredia na zdravie, ktoré spôsobuje nárast nádorov a 

kardiovaskulárnych ochorení. V Piemonte je výskyt nádorov vyšší ako v južnom 

Taliansku, s výnimkou Kampánie, ktorej nelegálne skládky viedli k vzniku oblasti s 

názvom „zem ohňov“.

• Medzi karcinogénnymi látkami pochádzajúcimi zo znečistenia a detskými nádormi 

existuje príčinná súvislosť. V regióne Benátsko sa zistila súvislosť medzi oblasťami, v 

ktorých došlo k nárastu rakoviny pľúc, a tými, v ktorých došlo k úhynu lišajníkov, čo sú 

pasívne bioindikátory znečistenia ovzdušia. 

• Tri epidemiologické štúdie: prvá v rámci 5 obcí v oblasti Valledora (Alice Castello, 

Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià a Tronzano VC) s cieľom kvantifikovať nárast 

niektorých chorôb v porovnaní s referenčnými údajmi regiónu Piemont. Zistilo sa 

zvýšenie výskytu týchto nádorov: nádory ústnej dutiny, obličiek, mozgu, hrtanu a 

prostaty (muži); pankreasu, lymfómov, leukémie, nádorov zažívacieho ústrojenstva, 

prsníkov (ženy), ktorých výskyt sa môže znížiť skríningom. 

• Druhá štúdia sa týka obcí Tronzano a Alice Castello, ktorých obyvateľom sa poslali 

dotazníky. Spočíva v zhromažďovaní údajov o rôznych rizikových faktoroch nádorov, 

ktoré sú multifaktoriálnym ochorením, a v ich porovnaní medzi dvoma skupinami ľudí: 

prvú tvoria ľudia žijúci blízko skládok, ktorí sú najzraniteľnejší voči environmentálnym 

faktorom, a druhú tvoria menej vystavení ľudia. Výsledok hovorí v prospech zásady 

predbežnej opatrnosti, a síce že hoci oblasť v blízkosti skládok nie je veľmi obývaná, 

zaznamenal sa nárast o 18 % v prípade všetkých nádorových a chronických 

degeneratívnych ochorení a o 60 % len v prípade nádorov. Problémom bol aj nepríjemný 

zápach, ktorý môže spôsobovať respiračné poruchy. 

 

Enzo Favoino z vedeckého výboru výskumného centra „Rifiuti zero“ (Nulový odpad) vystúpil 

s príspevkom o agende EÚ v oblasti obehového hospodárstva a o okrajovej úlohe skládok v 

revidovaných právnych predpisoch EÚ o odpade.  

• Vymenoval postupy, ktoré pomáhajú znížiť vytváranie skládok a vytvoriť zásady 

obehového hospodárstva, ako sú: triedený zber odpadu „od dverí ku dverám“, systémy 
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podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“, postupy znižovania odpadu, zariadenia na 

kompostovanie a predbežnú úpravu. 

• Na väčšine územia sa dosiahli ciele 65 % zhodnotenia materiálov do roku 2035 a 70 % 

pre obaly do roku 2030 (stanovené v balíku o obehovom hospodárstve). Existuje tiež 

silný stimul pre udržateľný dizajn, zníženie využívania zdrojov, boj proti plánovanému 

zastaraniu a povinnosť oddeleného zberu odpadu. 

• EÚ každoročne dováža 60 % primárnych zdrojov z tretích krajín. Nakupuje 27 

kritických materiálov z tretích krajín, napr. vzácne zeminy pre elektrické a elektronické 

obvody a fosfátové horniny pre poľnohospodárstvo. 

• Cieľom je premeniť 500 kg komunálneho odpadu, priemerne ročne vyrobeného každým 

Európanom, na nové nerastné zdroje. Iba obehový charakter využívania zdrojov zaručí 

prežitie európskeho výrobného systému. 

• Diagram, ktorý vypracovala nadácia Ellen MacArthur Foundation, znázorňuje hodnoty 

obehového hospodárstva. V jeho dolnej časti sa zdôrazňuje rozptýlenie zdrojov 

prostredníctvom skládok a spaľovania, čo je opakom obehového hospodárstva, ktoré 

tieto straty minimalizuje. 

 

Anna Adorno, hovorkyňa hnutia Valledora (založeného v roku 2007) stručne vysvetlila 

dôvody podania žiadostí zo strany združenia. Sťažuje sa na nedostatok adekvátnych kontrol po 

vydaní povolení ťažobných jám a skládok. Hoci podporuje boj občanov zastúpených 

niektorými starostami a provinciou Vercelli v posledných rokoch, konštatuje, že obce, 

provincie, región a vláda dostatočne neuplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti. Vyzvala preto 

Európsky parlament, aby naďalej presadzoval nahradzovanie budúcich skládok a spaľovní 

možnosťami opätovného používania, recyklácie a prepracovania v rámci obehového 

hospodárstva. Vyzvala EP, aby vzal na vedomie obavy ľudí o životné prostredie a v súlade 

s tým prijal prísne právne predpisy, ktorými sa zakáže vytváranie skládok a vypĺňanie 

prázdnych lomov. Poukazuje tiež na organizovaný zločin, ktorý sa infiltruje do cyklu premeny 

ťažobných jám na skládky odpadu. 

 

Alberto Valmaggia: radca regiónu Piemont v oblasti životného prostredia, Carlo Riva 

Vercellotti: predseda provincie Vercelli a Paolo Rizzo. Vo svojich príspevkoch objasnili 

príslušné postavenie ich miestnych právnych predpisov, plánovania a kontrolných orgánov, ako 

aj: 

 

• uvítali túto návštevu na účely zistenia potrebných skutočností, ktorá je dobrým signálom 

pre miestne obyvateľstvo; 

• citovali článok 9 talianskej ústavy o ochrane krajiny a článok 191 ZFEÚ o zásadách 

prevencie a predbežnej opatrnosti ako predpoklady na odsúdenie znečisťovania 

ovzdušia, vody a pôdy v oblasti Vercelli na neudržateľnú úroveň; 

• zdôraznili, že zákaz vytvárania nových skládok a rozširovania tých existujúcich je 

výsledkom spojenia síl v celej oblasti; 

• položili však dve otvorené, veľmi citlivé otázky: 1. zákaz vydávania nových povolení 

nie je dostatočný; oblasť Valledora potrebuje komplexný štrukturálny plán obnovy; 

2.obmedzenia stanovené rozhodnutím regionálnej rady z 2. februára 2018 pre oblasť 

Valledora musia byť rozšírené na všetky oblasti dopĺňania hlbokých podzemných vôd; 

• vyzvali región Piemont, taliansky štát a Európsky parlament, aby pracovali na 

záväzných právnych predpisoch proti lomom a skládkam v oblasti dopĺňania 

podzemných vôd; 
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• zhrnuli proces povoľovania skládok v provincii Biella: v obci Cavaglià 2 skládky v 

nevyužívanej ťažobnej jame predstavujú jediné miesto na zneškodňovanie mestského 

pevného odpadu a špeciálneho odpadu, ktorý nie je nebezpečný (predtým bol odpad z 

provincie Biella likvidovaný v inej obci); 

• v roku 2005 bol pre obe skládky schválený plán dodržiavania ustanovení legislatívneho 

dekrétu č. 36 z 13.&januára 2003, ktorým sa vykonáva smernica 1999/31/ES o 

skládkach odpadov (poznámka pod čiarou č. 2). Po následných vyšetrovaniach získali 

obe skládky integrované environmentálne povolenie (2012) v súlade s nariadeniami 

IPPC o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania4; 

• provincia Biella vyhlásila navŕšenie odpadu na odpade, ktorý už boli uskladnený na 

dvoch skládkach, za zlučiteľné s environmentálnym hľadiskom podľa príslušných 

právnych predpisov5. Obidve povolenia boli neskôr napadnuté pred regionálnym 

správnym súdom, ktorý ich potvrdil. Keďže obe skládky boli plné, v októbri 2015 boli 

pre ne predložené nové plány rozšírenia. Boli spracované v jedinom postupe 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré skončilo priaznivo v júli 20166; 

• v tomto bode radca Rizzo objasnil, že 1. kríze týkajúcej sa odpadu sa zabránilo vďaka 

prevozu odpadu z Biella kamiónovou dopravou na energetické zhodnocovanie v Miláne, 

2. časť odpadu už bola spracovaná v zariadení na biologické vysušovanie; 

• v čase vydania povolení bola oblasť skládok plne kompatibilná s regionálnym 

plánovaním. Avšak oblasť Valledora a celá oblasť Biella boli po vydaní povolení vedené 

ako oblasť dopĺňania podzemných vôd v rozhodnutiu regionálnej rady z 21. júla 2016; 

• z výsledkov monitorovania podzemných vôd vykonávaných ARPA trikrát ročne od roku 

1997 nevyplynulo znečistenie podzemných vôd, ktoré možno pripísať skládkam 

ASRAB a A2A. V hlbokej vodonosnej vrstve však boli hlásené stopy tetrachlóretylénu7 

a vysoké percento niklu a dusíka v podzemnej vode v smere od súčasných skládok 

vedľa starých skládok a začala sa rekultivácia; 

• Provincia Biella sa usiluje o dosiahnutie excelentnosti v rámci triedeného zberu a 

dosiahnutie prahovej hodnoty 80 % namiesto 76 %. V krátkodobom až strednodobom 

horizonte však považuje stratégiu nulového odpadu za nerealizovateľnú, čo vysvetľuje 

jej pragmatický prístup ku skládkam na spracovanie a likvidáciu komunálneho odpadu. 

 

Lorenzo Lucchini, primátor mesta Acqui Terme, vo Valle Bormida (100 km od Tronzana) 

uviedol príklad prípadu podobného prípadu Tronzano: celé obyvateľstvo je znepokojené z 

dôvodu možného vážneho ohrozenia znečistením podzemných vôd po prípadnom povolení 

projektu skládky zo strany provincie Alessandria pre projekt v obci Sezzadio (AL). 

Keďže sa neposkytli podrobné informácie o prebiehajúcom správnom konaní a prípadných 

súdnych konaniach, existuje obava z hypotézy o obrovskej skládke s objemom 1,7 milióna m3 

priemyselného odpadu v oblasti v súčasnosti využívanej ako ťažobná jama. Projekt je v rozpore 

s ustanoveniami regionálneho plánu ochrany vôd, ktorý označuje oblasť Sezzadio ako jednu zo 

štyroch území so zásobami podzemnej vody v Piemonte, ktoré sa čerpajú v prípade vážneho 

nedostatku vody (napríklad kvôli suchu v lete roku 2017). 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách. 
5 Legislatívny dekrét č. 152 z 3. apríla 2006, „Environmentálne predpisy“. 
6 Pre celkovú rozlohu 600 000m3. Pozri tlačovú správu z 24. júna 2016. CAVAGLIA. Dve skládky budú rozšírené. 
7 Tetrachlóretylén je široko rozšírený v životnom prostredí a je prítomný vo stopách vo vode, vodných organizmoch, 

vzduchu, potravinách a ľudských tkanivách. Najvyššie úrovne v prostredí sa nachádzajú v práčovniach s 

chemickým čistením a v odvetviach na odmasťovanie kovov. Tieto emisie môžu viesť k vysokým koncentráciám v 

hlbokej vode. 
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Starosta Andrea Chemello, jediný podpísaný na petícii č. 906/2016, na ktorú sa vzťahuje táto 

vyšetrovacia návšteva, začal svoj prejav vyhlásením v mene 13 obcí (okrem Tronzana tiež 

v mene 11 obcí v provincii Vercelli, 1 obce v provincii Novara a 1 obce v metropolitnej oblasti 

Turín), aby príslušné správne orgány konali v prospech ochrany vodných zdrojov a 

všeobecnejšie v prospech environmentálnych zdrojov. Synergie, ktoré doteraz vykonalo 13 

obcí, sa zameriavajú na vytvorenie zoznamu cieľov z hľadiska odpadu, kvality podzemných 

vôd a kvality ovzdušia.  

 

Tie zahŕňajú okrem iného zníženie celkového odpadu, najmä netriedeného odpadu; zvýšenie 

triedeného zberu; zvyšovanie informovanosti verejnosti o recyklácii odpadu a podpore 

ekologických ostrovov, udržanie kvality ovzdušia v rámci zákonných limitov; pevný nesúhlas 

s otváraním nových skládok a/alebo rozširovaním existujúcich skládok, ako aj s činnosťami, 

pri ktorých hrozí nehoda, nebezpečenstvo kontaminácie vodných zdrojov a poškodenie ich 

pitnej vody, a to v oblastiach dopĺňania podzemných vôd alebo vyrovnávacích oblastiach a v 

oblasti podzemných prameňov. 

 

Zásada predbežnej opatrnosti musí viesť k zásahu verejných orgánov proti prítomnosti odpadu 

v oblastiach dopĺňania podzemných vôd a k zabraňovaniu spaľovania. Takáto stratégia by sa 

nemala obmedzovať len na situáciu vo Valledore, ale musí sa uskutočňovať vo veľkom rozsahu. 

 

Pokiaľ ide o vlastnú správu, starosta obce Tronzano sa naďalej zameriava na tieto ciele: 

 

• ochrana vodných zdrojov v oblasti dopĺňania podzemných vôd alebo predbežného dopĺňania 

podzemných vôd; pevný nesúhlas s otázkami uvedenými vyššie; 

• zákaz vypĺňania prázdnych priestorov ťažobnej jamy, najmä odpadmi, ktoré možno 

zhodnotiť; v prípade vypĺňania je nevyhnutné, aby uložený materiál mal rovnaké chemické, 

fyzikálne a agronomické charakteristiky ako vyťažený materiál; 

• povinná zóna rešpektovania intenzívnych poľnohospodárskych pestovateľov v blízkosti 

ťažobných jazier; regulácia zdraviu škodlivých látok používaných v intenzívnom 

poľnohospodárstve; 

• prísnejšie kontroly v ťažobných jamách a na skládkach a posilnenie ľudských a finančných 

zdrojov; 

• inertný materiál vyrobený recykláciou musí stáť menej ako materiál vyťažený z ťažobnej 

jamy; 

• náklady na rekultiváciu ťažobných jám a skládok musia byť kryté bankovými zárukami zo 

strany bánk alebo poisťovacích spoločností, ktoré majú vysoké ratingové úrovne (trojité A); 

• recyklácia odpadu a opätovné použitie materiálu vrátane materiálu z oddeleného suchého 

spracovania, aby sa dosiahla stratégia nulového odpadu. Z tohto hľadiska je potrebné 

podporovať vnútroštátne a nadnárodné iniciatívy zamerané na zníženie množstva obalov a 

zabrániť ich spaľovaniu; 

• pri ochrane pôdy musí byť šírenie splaškových kalov na poľnohospodárskej pôde 

obmedzené zákonom. 

 

 

Na záver Andrea Chemello kritizuje: 

a) systematické porušovanie zásady predbežnej opatrnosti v oblasti Valledora (článok 191 

ZFEÚ) – s výnimkou nedávnych prípadov zo strany správy provincie Vercelli; 
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b) porušenie smernice 1999/31/ES v prípade všetkých skládok odpadu v oblasti Valledora 

nachádzajúcich sa na miestach, kde úplne chýbajú prírodné geologické bariéry; 

c) hoci skládka „Alice 2“ pozvoľne presakuje do krajiny od roku 2004 a lokalitu už nie je 

možné rekultivovať, rozhodnutie o jej stálom zabezpečení prostredníctvom konečného 

„obmedzenia“ nie je rozhodujúce alebo definitívne; 

d) možné znečistenie zdrojov pitnej vody v Tronzano VC v dôsledku priesakov všetkých 

skládok v oblasti Valledora a nielen Alice 2, ktorá je vzdialená len 5 km od vodovodných 

vrtov v Tronzane; 

e) napokon, oblasť Valledora potrebuje komplexný plán rekultivácie, obnovy a ochrany 

územia, a preto jej obyvatelia potrebujú podporu Európy pre dosiahnutie všetkých 

uvedených cieľov.  
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18. decembra 2018 (dopoludnia) 
Správa o obhliadke v štyroch etapách 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, starosta obce Alice Castello, Anna Andorno a Pietro 

Pasquino viedli obhliadku lomov v obci Tronzano a skládok Alice 2 (Tronzano), A2A a 

ASRAB (obe v obci Cavaglia).  

 

1. etapa 

Lomy v obci Tronzano: P. Chemello vysvetlil, že právomoc povoľovať lomy bola prenesená z 

obcí na provincie. Ťažba sa stala biznisom, ktorý nahradil poľnohospodárstvo. V navštívenej 

oblasti bol prvý lom zaistený talianskou finančnou strážou Guardia di Finanza v rokoch 2011 

až 2012, pretože tu boli uskladnené nevhodné materiály. Ďalšie dve oblasti sú jazerá 

podzemných vôd, v roku 2000 sa na nich povolila ťažobná činnosť až do hĺbky 15 m pod 

hladinou vody. Koncesionárska obchodná spoločnosť sa v roku 2018 rozhodla zastaviť výkopy 

v hĺbke 9 m, aby alternatívne mohla „vyťažiť“ 25-metrový pás zeme, ktorý oddeľuje dve jazerá, 

s cieľom vytvoriť jedinú ťažobnú jamu (je jedinou oblasťou, ktorá je v regulačnom pláne obce 

Tronzano označená ako ťažobná oblasť). 

 

2. etapa 

Skládka Alice 2: v 70. až 80. rokoch to bola ťažobná jama pre stavebné materiály. Na začiatku 

90. rokov sa zmenila na skládku na základe zjednodušených (z vedeckého hľadiska úplne 

nesprávnych) kritérií a dve ťažobné jamy (z ktorých každá má objem 500 tisíc m3) boli naplnené 

pevným komunálnym odpadom a podobným odpadom. Ďalšia obrovská jama s kapacitou 2 

milióny m3 bola naplnená v dvoch etapách v 90. rokoch a od roku 2008 do roku 2013, kedy 

zakročila prokuratúra. Od roku 2004 presakovala. Úsilie o jej vyčistenie a zníženie množstva 

ťažkých kovov nebolo účinné. Po dvoch rokoch stretnutí na úrovni konferencie o službách 

(ARPA, ASL, provincia Vercelli, región a obec) sa v roku 2015 rozhodlo o pristúpení k trvalému 

zabezpečeniu; v súčasnosti sa skládka využíva na minimálnej úrovni, pretože je zatvorená a k 

jej konečnému uzatvoreniu dôjde do začiatku budúceho leta. 

 

P. Bondonno zdôraznil, že od roku 2015 ani v obci Alice Castello obecná správa nepovolila 

nové skládky, ale stále je ťažké monitorovať existujúce skládky, najmä preto, že v roku 2016 

bolo zrušené konzorcium obcí Vercelli, ktoré bolo zodpovedné za kontroly. Zaťaženie spadá na 

obec, ktorá má iba osem zamestnancov bez osobitnej odbornosti. V tomto ohľade príliš veľké 

administratívne rozdrobenie Piemontu zhoršuje zložitú situáciu. 

 

3. etapa 

Skládky A2A a ASRAB a vstup na Alice 2 medzi obcami Alice Castello a Cavaglià: sporné 

skládky (proti rozšíreniu ktorých podala obec Tronzano odvolanie na regionálny správny súd 

v Piemonte a konanie stále prebieha) sa nachádzajú v 30 metrov hlbokých ťažobných jamách. 

V okruhu 1,8 km je starodávne riečisko rieky Dora prederavené ťažobnými jamami, pričom 

niektoré sú dokončené a iné sú povolené, ale ešte nezrealizované. P. Chemello vyjadril nádej, 

že v budúcnosti sa nebudú vypĺňať ďalšie jamy, ale namiesto toho sa na nich zasadí tráva alebo 

sa ponechajú prírode. Ako bolo povedané, prípad vo Valledore nie je ojedinelý v provincii 

Vercelli. Preto sú potrebné dlhodobé predpisy s cieľom zabezpečiť riadnu a štrukturálne zdravú 

obnovu kolektorov na ochranu životov a zdravia ľudí. 
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Podľa p. Chemella je s týmito požiadavkami nezlučiteľný zhovievavý výklad európskej 

legislatívy, ktorá neumožňuje výstavbu skládok pri absencii prirodzených geologických bariér 

a ktorá naopak prevažuje v prípade dvoch skládok, ktoré sú predmetom konania. Regionálne 

právne predpisy musia zahŕňať aj ochranu oblastí predbežného dopĺňania podzemných vôd bez 

pokračovania v oblastiach dopĺňania podzemných vôd. Na rozdiel od toho, o čom sa doteraz 

rozhodlo v Piemonte, dokonca ani po vydaní rozhodnutia regionálnej rady z 2. februára 2018 

sa obmedzenia nerozšírili za hranice oblasti Valledora, pravdepodobne preto, že orgány sa 

spoliehajú na bohaté zásoby vody na území regiónu. 

 

Na otázku o preprave odpadu v oblasti Valledora pani Andorno odpovedala, že kamiónovou 

dopravou sa dopravuje aj z iných regiónov (napríklad Malagrota v Ríme), a to aj nezákonne v 

noci. Teraz sa na skládky naďalej vozí odpad z celej provincie Biella. Napriek sprostredkovaniu 

zo strany hnutia Valledora sa dve provincie Biella a Vercelli nezúčastňujú na dialógu. 

 

Rozdiely medzi susediacimi obcami zvyšujú v dôsledku vysokých kompenzácií (ktoré môžu 

dosiahnuť sumu 3/4 milióny eur), ktoré poskytujú koncesionárske obchodné spoločnosti 

obciam, ktoré povolia skládky. Je to aj prípad obce Cavaglià, na ktorej území sa nachádza vstup 

na skládku Alice 2, a obce Tronzano, ktorá bola vždy proti skládkam, hoci ktorá utrpela 

najväčšie škody, no nikdy kompenzácie nedostala.  

 

P. Chemello pripomenul, že aj na obecnej úrovni je potrebná dlhodobá vízia politiky v oblasti 

odpadu, aby tí, ktorí spravujú obecné orgány, nemohli prijať kompenzáciu. Nezohľadňujú 

jednoznačnú skutočnosť, že životnosť skládok môže presiahnuť storočie, zatiaľ čo mandát 

správcu trvá len niekoľko rokov. 

 

4. etapa 

Cascina La Mandria (Santhià) a zlievareň SACAL (Carisio). Pozdĺž oplotenia sa otvára 

obrovský kráter ťažobnej jamy v blízkosti hospodárskej usadlosti Cascina La Mandria, ktorú 

obýva približne tucet rodín: na okolitých poliach sa pestuje kukurica, v blízkosti sa nachádza 

veľké jazero podzemnej vody (veľké ako jedna šestina jazera Viverone). Súčasná legislatíva 

zakazuje spojenie hlbokých podzemných vôd a povrchových vodných plôch. Vynára tu však 

podzemná voda a neďaleko ju čerpajú vodovodné vrty (ochranná zóna 200 m). Keďže 

regionálna legislatíva neobsahuje žiadne ustanovenia o ochranných zónach obrábaných polí, 

kukurica sa tu necháva rásť len 5 – 6 metrov od jazier v ťažobných jamách.  

 

P. Chemello poukázal na to, že ťažobné činnosti v Taliansku sa stále riadia zákonom, ktorý sa 

datuje do roku 1920, zatiaľ čo pri neexistencii vnútroštátnych právnych predpisov o nakladaní 

s odpadmi je legislatívna právomoc v skutočnosti výlučne regionálna, okrem zákonov 

preberajúcich európske smernice. V tomto nedostatočnom a protirečivom právnom rámci by sa 

politická voľba starostu ako správcu, ktorý vidí záujem miestnej komunity, mala vždy 

orientovať na udržateľný prístup.  

 

P. Bondonno zdôraznil, že v záujme vykonania účinných overovacích kontrol je potrebná 

finančná podpora. Dúfa, že hlas občanov zaváži v budúcnosti prinajmenšom rovnako ako hlas 

nadnárodných podnikov, ktoré riadia podnikanie v oblasti odpadu.  
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Záverečné pripomienky 

 

• Vypočutia a obhliadka odhalili, že prioritou pre všetky orgány zodpovedné za ochranu 

zdravia a životného prostredia v oblasti Valledora je uplatňovanie zásad predbežnej 

opatrnosti a prevencie vo všeobecnosti; a najmä zavedenie zákazu nových skládok v oblasti 

dopĺňania podzemných vôd, ako aj v ochranných oblastiach, spolu s obnovou zelene v 

ťažobných jamách po ukončení ťažobných činností. 

• Pokiaľ ide o vzdialenosti od skládok, v súlade s bodom 1.1 písm. a) prílohy 1 k smernici 

1999/31/ES by sa mali zohľadňovať obytné zóny aj poľnohospodárske oblasti, ako v prípade 

farmy Cascina La Mandria, kde sa vodovodné vrty, ktoré ju zásobujú vodou, nachádzajú v 

smiešne krátkej vzdialenosti 200 m od jazier na mieste ťažobných jám a skládok, 

a kukuričné polia, ktoré farmu obklopujú, sa nachádzajú tiež v smiešne krátkych 

vzdialenostiach 5 – 6 m od jazier v ťažobných jamách a na skládkach. Preto je tiež dôležité 

stanoviť ochranné pásmo pre intenzívnu poľnohospodársku výrobu, a zakázať používanie 

škodlivých chemických látok  

• Stanovenie pevných záruk na rekultiváciu pôdy a zákaz šírenia splaškových kalov z dôvodu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy je tiež v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a so 

zásadami predbežnej opatrnosti, prevencie a korekcie uvedenými v článku 191 ZFEÚ. 

• Cieľom by malo byť znížiť na minimum percentuálny podiel netriedeného odpadu, čím sa 

možno priblížiť k jadru stratégie obehového hospodárstva Táto stratégia je založená na 

pojmoch znižovania odpadu, jeho opätovného použitia a recyklácie (reduce, reuse, recycle) 

a na prepracovaní (redesign) systému nakladania s odpadom pridaním rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu stanovenej európskymi právnymi predpismi. 

• Je nevyhnutné nájsť štrukturálne riešenia na zabránenie pretrvávania a opakovania sa týchto 

problémov v budúcnosti nielen v oblasti Valledora, ale aj v celej krajine. 

• Situácia v oblasti Valledora sa zdá byť zložitejšia z dôvodu rozdrobenosti obcí (rozšírenej 

na celom území Piemontu), ktorá prispela a prispieva k rozšíreniu rozdielnych účinkov 

nakladania s odpadom na miestne správy. Tieto rozdiely je možné nájsť aj na provinčnej 

úrovni.  

• Zásada subsidiarity – v tomto prípade na nižšej ako štátnej úrovni – by mohla zohrávať 

korekčnú úlohu v regióne, ktorý je nad úrovňou provincie, na dosiahnutie cieľov 

stanovených štátnou a regionálnou legislatívou. V tomto kontexte ani štát nemôže ostať 

bokom, vzhľadom na prierezový rozmer verejných záujmov, ktoré sa majú chrániť, t. j. 

životné prostredie a verejné zdravie, ako aj na jeho výlučnú úlohu ako partnera a garanta 

spravodlivej spolupráce s inštitúciami EÚ. 

• V tomto ohľade, aj keď otázky týkajúce sa oblasti Valledora patria do pôsobnosti regiónu, 

samotný starosta poznamenal, že neexistuje žiadny národný plán nakladania s odpadom a že 

celoštátny zákon zveruje nakladanie s odpadom jednotlivým regiónom (pokiaľ ide o ťažobné 

jamy8). P. Chemello ako predkladateľ petície sa v nedávno odoslanej poznámke k výsledku 

                                                 
8 Predpisy, ktorými sa riadi ťažobná činnosť, pochádzajú z kráľovského dekrétu č. 1443 z 29. júla 1927 a z 

prezidentského dekrétu č. 616/1977, ktorým boli administratívne funkcie týkajúce sa ťažobných jám presunuté na 

regióny.. Ústavný súd však vždy zdôraznil, že legislatívna právomoc regiónov je obmedzená právomocou, ktorú 

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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rokovania s úradníkmi ministerstva životného prostredia9 sťažuje, že „ministerstvo 

preukázalo, že nemá právomoc vykonať preskúmanie v predmetnej veci, ani nemá k 

dispozícii správu o porušeniach, aby mohlo začať vykonávať kontrolu v tejto veci“. Okrem 

toho sa poukázalo na to, že ministerstvo bolo informované zo strany regiónu Piemont a 

provincií, hoci v predchádzajúcom období nebolo príliš ľahké získať informácie o prípade 

Valledora. 

• Tým sa jasne vysvetľuje potreba koordinačných iniciatív na úrovni ministerstva životného 

prostredia pre implementáciu celkového plánu rekultivácie, obnovy a ochrany územia v 

oblasti Valledora, ktorý je súčasťou širšej iniciatívy, na ktorú sa Komisia odvoláva 

(poznámka pod čiarou č. 30), zdôrazňujúc jej neustále monitorovanie riadenia skládok 

odpadov v prípade opakovaných kríz týkajúcich sa odpadu v Taliansku10. 

  

                                                 
článok 117 zveruje výlučne štátu, regulovať životné prostredie ako celok, pokiaľ ide o verejný záujem ústavnej 

hodnoty (pozri rozsudok 151/2011). 
9 List z 18. 1. 2019 s oznámením o výsledku stretnutia p. Chemella s úradníkmi ministerstva životného prostredia 

v Ríme (15. január 2019). 
10 Pokiaľ ide o skládky, v súčasnosti sa rieši viac ako dvadsať petícií, väčšinou v strednom a južnom Taliansku: 

273/10 (Malagrotta – Rím), 197/12 (Corcolle – S. Vittorino – Lazio), 771/12 (Pian dell'Olmo – Riano – Rím), 

1203/12 (TMB via Salaria – Rím, nedávno podpálená), 2160, 2167, 2330 a 2478/13 (Cupinoro – Rím); 2222/13 

(Bracciano – Lazio); 31/06 (dioxíny zo skládok v Kampánii), 26/07 (Valle della Masseria – Kampánia), 347/08 

(spaľovňa Acerra – Neapol); 756/07 (Ariano Irpino – Avellino), 955/08 (Chiaiano – Neapol), 413/10 a 1166/10 

(Terzigno – Kampánia), 694/10 (Quarto – Neapol), 732/10 (P.to S.Rocco – Provincia Terst), 424/11 (Alta Irpinia 

– Kampánia), 787/10 a 1270/11 (Ferandelle a Maruzzella – Prov. Caserta); 302/13 (Motta – S.Anastasia – Catania); 

501/14 (La Martella – Matera); 671/14 (Provincia Lecce); ide len o tie petície, ktoré prebiehajú v rámci 7. 

legislatívneho obdobia. Niektoré z nich boli predmetom vyšetrovacej návštevy v Laziu a Kampánii (29. – 31. 

októbra 2012) a boli citované v záverečnom „pracovnom dokumente“ z 31. januára 2013, v ktorom je uvedené, že 

Výbor pre petície „zdôrazňuje svoj úplný nesúhlas s politikami uplatňovanými v regióne Lazio v oblasti nakladania 

s odpadom, a to najmä pokiaľ ide o nadmernú závislosť od skládok ako tzv. riešenia problémov väčšieho množstva 

domáceho a priemyselného odpadu; [...] prejavuje svoje hlboké znepokojenie nad zjavnou neschopnosťou 

regionálnych a provinčných orgánov spolupracovať transparentnejšie a konzistentnejšie s obcami pri realizácii 

životaschopnej stratégie v oblasti odpadov, ktorej súčasťou je zapojenie občianskej spoločnosti a ktorá je založená 

na znížení, triedení a recyklácii odpadu vrátane kompostovania a biomechanického spracovania, ktoré sa 

uprednostnia pred likvidáciou na skládkach alebo v spaľovniach, ktoré musia len krajným riešením. „  

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

 
Pokiaľ ide o hlavné požiadavky, ktoré predniesol A. Chemello v petícii č. 906/16, Výbor pre 

petície: 

 

1. odporúča prednostne sledovať ciele: zlepšovania kvality životného prostredia, ochrany 

ľudského zdravia, rozumného a racionálneho používania vôd a prírodných zdrojov a na 

tieto účely uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti, zásadu preventívnych opatrení, 

zásadu nápravy environmentálnych škôd pri zdroji, ako aj zásadu „znečisťovateľ 

platí“ (článok 191 ZFEÚ) vo všetkých prípadoch vyčerpaných alebo vyčerpateľných 

ťažobných jám v oblasti Valledora, zariadení na likvidáciu odpadu v oblastiach dopĺňania 

podzemných vôd alebo predbežného dopĺňania vôd, skládok bez prírodných geologických 

bariér alebo umiestnených v krátkych vzdialenostiach od vodovodných vrtov, záchytných 

kanálov alebo nádrží vody, ako aj obytných zón a/alebo poľnohospodárskych osád, pri 

ktorých sa jasne porušujú príslušné ustanovenia prílohy I k smernici 1999/31/ES o 

skládkach odpadov; 

2. berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-498/17 

(Komisia/Taliansko) z 21. marca 2019, v dôsledku postupu v prípade nesplnenia 

povinnosti, v ktorom Súdny dvor vyhlásil, že Taliansko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo smernice 1999/31 o skládkach odpadov, pokiaľ ide o 44 skládok odpadu; 

navrhuje, aby sa prijali okamžité opatrenia na nápravu a odstránenie súčasných porušení; 

3. rozhodne vyjadruje poľutovanie v súvislosti s tým, že skládky boli povolené a umiestnené 

v tesnej blízkosti obytných a poľnohospodárskych lokalít, nad oblasťami dopĺňania 

podzemných vôd určených na ľudskú spotrebu a v oblastiach, v ktorých chýbajú prirodzené 

geologické bariéry, a to v rozpore s prílohou I k smernici 1999/31/ES, v ktorej sa okrem 

iného ustanovuje, že prirodzené geologické bariéry môžu byť iba doplnené, ale nie úplne 

nahradené umelými geologickými bariérami; domnieva sa, že to spolu s rozšírením 

existujúcich skládok na základe svojvoľného výkladu toho istého kritéria predstavuje 

najhoršie postupy; 

4. navrhuje, aby regióny podporovali obmedzenia týkajúce sa plnenia prázdnych lomov v 

súlade s právnymi predpismi EÚ; zdôrazňuje, že lomy sa musia po skončení ťažobných 

činností obnoviť ako zelené plochy; zdôrazňuje, že v prípade rozhodnutí týkajúcich sa 

vypĺňania prázdnych priestorov, ktoré zostali po lomoch, musí mať použitý materiál 

rovnaké chemické, fyzikálne a agronomické vlastnosti ako vyťažený materiál, aby sa tak 

predišlo akýmkoľvek ďalším škodám na životnom prostredí vzhľadom na vysokú 

zraniteľnosť príslušnej oblasti z geologického a hydrogeologického hľadiska; 

5. zdôrazňuje, že oblasť Valledora bola určená ako oblasť dopĺňania podzemných vôd 

určených na ľudskú spotrebu, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v minulosti boli 

mestské, priemyselné a špeciálne skládky odpadu povolené, a to napriek právnym 

obmedzeniam, ktoré vylučujú možnosť vybudovania zariadení na zneškodňovanie odpadu; 

6. kritizuje skutočnosť, že príslušné orgány od 80. rokov minulého storočia schválili a uviedli 

do prevádzky niekoľko lomov a skládok v oblasti Valledora, pri ktorých sa náležite 

nezohľadnili jej geologické a hydrogeologické podmienky, ako je vysoká zraniteľnosť 

kolektora podzemnej vody v dotknutej oblasti; 
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7. je znepokojený vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie a kontamináciou 

podzemných vôd skládkami; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili úplnú ochranu 

ľudského zdravia a prijali štrukturálne opatrenia zamerané na riešenie znečistenia 

podzemných vôd, ako aj na úplnú a účinnú ochranu oblastí dopĺňania podzemných vôd 

určených na ľudskú spotrebu v celom regióne pred akýmkoľvek rizikom budúcej 

kontaminácie; 

8. podporuje miestne orgány a občianske združenia v ich dôraznom proteste proti 

akýmkoľvek činnostiam, ktoré by mohli spôsobiť nehody, kontaminovať vodné zdroje 

alebo spôsobiť, že sú nevhodné na použitie ako pitná voda; 

9. pripomína potrebu riadneho zneškodňovania určitých druhov nebezpečného odpadu; 

10. odporúča vydať záväzné pravidlá na regionálnej úrovni a stanoviť primerané nástroje 

monitorovania na úrovni provincií s cieľom podporovať rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

zber od dverí ku dverám, zníženie netriedeného odpadu, opravu, opätovné použitie a 

recykláciu, a vykročiť tak smerom k obehovému hospodárstvu; 

11. je pevne presvedčený, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v rámci svojich 

právomocí musia spolupracovať a prijímať konzistentné opatrenia s cieľom účinne 

vykonávať smernice EÚ o odpade a vnútroštátne, regionálne a miestne právne predpisy 

vrátane vhodného daňového systému a výmeny najlepších postupov s cieľom 

maximalizovať prevenciu, opätovné využívanie, triedený zber a recykláciu s cieľom 

podporiť prechod na obehové hospodárstvo, v ktorom by sa prístup založený na nulovom 

odpade stal súčasťou zapojenia občianskej spoločnosti; 

12. blahoželá miestnym orgánom k ich pevnému záväzku a synergiám zameraným na podporu 

projektov v oblasti prevencie, triedeného zberu a recyklácie s cieľom zabezpečiť najvyššiu 

úroveň ochrany zdravia a životného prostredia občanov; domnieva sa, že na všetkých 

úrovniach sa musí prijať účinný a cielený prístup na podporu úsilia miestnych orgánov, a 

to aj prostredníctvom finančnej a technickej pomoci; 

13. odporúča pripraviť na regionálnej úrovni komplexný a konečný plán rekultivácie, 

štrukturálnej obnovy a ochrany územia; tento plán, ktorý by sa mal predložiť Komisii na 

účely monitorovania, by sa mohol stať modelom pre štrukturálne riešenia a mohol by sa 

využiť na riešenie krízových situácií v mnohých ďalších častiach Talianska, ktoré sú 

rovnako zraniteľné ako oblasť Valledora; 

14. odporúča zaradiť oblasť Valledora do národného strategického programu „životné 

prostredie a zdravie“, ktorý spravuje Vysoký zdravotnícky inštitút a financuje ministerstvo 

zdravotníctva11; koordinovať pod záštitou ministerstva životného prostredia synergie a 

plány nakladania s odpadom medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a občianskou 

spoločnosťou s cieľom vytvoriť ekologicky udržateľný priemysel, poľnohospodárstvo a 

obchod; prepracovať systém nakladania s odpadom v záujme prechodu na obehové 

hospodárstvo a prijatia stratégiu nulového odpadu; 

                                                 
11 Epidemiologická štúdia SENTIERI, ktorá v súčasnosti monitoruje 41 lokalít s veľmi vysokou úrovňou 

znečistenia (medzi ktorými je ILVA v Tarante a Amiantifera v Balangere – provincia Turín), kde je riziko úmrtnosti 

obyvateľov o 4 – 5 % vyššie ako v celkovej talianskej populácii. Pozri  

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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15. uznáva, že všetky aktivity na ochranu životného prostredia, ktoré majú justičný, 

legislatívny a administratívny charakter a zároveň preventívny charakter, ako aj charakter 

ozdravenia a rekultivácie ťažobných jám a skládok, sa začali a pokračovali vďaka 

iniciatíve, zmyslu pre zodpovednosť a predvídavosti niektorých miestnych orgánov, 

predovšetkým starostu obce Tronzano VC – predkladateľa a neúnavného podporovateľa 

petície č. 906/16; vyzdvihuje tiež schopnosť reagovať a odolnosť, ktorú preukázala väčšina 

obyvateľov obcí, ktoré sú najviac vystavené riziku vážneho a nenapraviteľného znečistenia 

podzemných vôd, v provinciách ako Vercelli alebo Alessandria v regióne Piemont; 

16. vyjadruje poľutovanie nad neprítomnosťou ministra životného prostredia alebo niektorého 

z jeho zástupcov počas stretnutí v rámci návštevy na účely zistenia potrebných skutočností, 

keďže ich prítomnosť by mohla priniesť pridanú hodnotu pre všeobecné diskusie o 

príslušných záležitostiach; 

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala vykonávacie úsilie členských 

štátov a podporovala ho, a to aj prostredníctvom technickej pomoci, ktorá by sa mala 

zameriavať na lepšiu koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, 

prevenciu odpadov, podporu opätovného využívania a recyklácie a ďalšiu podporu 

triedeného zberu; 

 

18. zdôrazňuje, že je dôležité prijať účinné legislatívne opatrenia zamerané na vytvorenie 

povinných ochranných zón pre pestovanie plodín v blízkosti ťažobných jazier, ako aj 

adekvátne riešenie otázky chemických látok používaných v poľnohospodárstve, ktoré sa 

našli vo vodovodných vrtoch v mnohých obciach; 

19. je hlboko znepokojený vysokou úmrtnosťou, veľmi vysokým výskytom nádorov všetkých 

typov a vysokým rizikom nádorov pankreasu a zažívacieho traktu u miestnych obyvateľov, 

ktorí žijú v blízkosti zlievarne hliníka, ako o tom svedčí epidemiologická štúdia; poukazuje 

na alarmujúce hodnoty dioxínov a polychlórovaných bifenylov, ktoré emituje táto 

priemyselná činnosť a ktoré zaregistrovala regionálna agentúra na ochranu životného 

prostredia; vyzýva príslušné orgány, aby prijali okamžité cielené opatrenia zamerané na 

zabezpečenie plnej ochrany zdravia občanov. 
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