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Introducere: planul și scopul misiunii  

 

Misiunea a fost aprobată la 28 mai 2018 de către Birou pentru al doilea semestru al anului. 

  

Misiunea a fost programată inițial să aibă loc în perioada 29-31 octombrie, dar a fost amânată 

pentru perioada 17-18 decembrie, din cauza lipsei numărului minim de membri ai delegației 

oficiale (numărul a fost redus de la șase la trei). 

 

Scopul misiunii: examinarea diferitelor aspecte privind protecția mediului, sănătatea publică 

și peisaj corelate cu depozitarea deșeurilor în cariere abandonate - petiția nr. 0906/2016 

(măsuri de protecție a mediului în zona Valledora, situată între provinciile Biella și Vercelli, 

în regiunea Piemont), adresată de Andrea Chemello, primar al localității Tronzano 

Vercellese. Petiția a fost prezentată de acesta la Bruxelles, la 23 ianuarie 2018, membrilor 

Comisiei pentru petiții. Tema centrală a vizitei a fost degradarea mediului cauzată de 

activitățile de depozitare a deșeurilor în vechea albie a râului Dora Baltea, care în trecut era 

plină cu livezi de meri, și care este identificată în Planul regional de protecție a apelor drept 

zonă de realimentare a apelor subterane destinate consumului uman. Zona Valledora s-a aflat 

de mulți ani în centrul unor activități importante de extracție a pietrișului și nisipului. 

Carierele abandonate au fost adesea înlocuite și reumplute cu depozite de deșeuri ce 

totalizează un volum de 4 milioane m³. 

 

Vizita delegației s-a desfășurat în decursul a două jumătăți de zi. 

 

Prima jumătate de zi a fost dedicată audierilor invitaților primarului din Tronzano: 

arhiepiscopul de Vercelli, experți juridici și medici, reprezentanți ai autorităților locale și 

regionale implicate (la nivelul provinciilor și regiunii), purtătorul de cuvânt al Mișcării 

Valledora și primarul localității Acqui Terme din provincia Alessandria, al cărei teritoriu 

suferă o degradare similară. Cea de-a doua jumătate de zi a fost dedicată în principal unei 

vizite la fața locului cu autobuzul, în siturile unde se află cele mai importante cariere și 

depozite de deșeuri din localitățile Tronzano, Cavaglià și Alice Castello. Întâlnirea cu 

ministrul italian al mediului, Sergio Costa, sau cu unul dintre cei doi secretari de stat (Vannia 

Gava și Salvatore Micillo), a fost anulată, deși fusese programată cu aproape două luni 

înainte.  

  



 

PE634.495v05-00 4/20 CR\1182323RO.docx 

RO 

17 decembrie 2018 (după-amiază) 

Rezumatul audierilor 

Lista vorbitorilor 

- Marco Arnolfo – Arhiepiscop de Vercelli 

- Michele Greco – consilier juridic al primăriilor din zona Valledora 

- Marina De Maio – profesoară la Universitatea Politehnică din Torino 

- Roberta Buosi – medic, șefa secției de oncologie a spitalului S. Spirito, Casale Monferrato 

- Marco Calgaro – medic, membru al asociației Medici per l’Ambiente (Medici pentru Mediu) 

- Christian Salerno – medic, biolog specialist în statistici medicale și în epidemiologia 

mediului 

- Enzo Favoino – medic, cercetător, membru al Comitetului științific din cadrul Centrului de 

cercetare „Rifiuti Zero” (Zero deșeuri) 

- Anna Andorno – Associazione Culturale Valledora onlus (Asociația culturală non-profit 

Valledora) 

- Alberto Valmaggia – doctor, consilier regional pentru mediu în Piemont  

- Carlo Riva Vercellotti – președintele provinciei Vercelli 

- Paolo Rizzo – îl înlocuiește pe președintele provinciei Biella 

- Lorenzo Lucchini – primarul localității Acqui Terme (AL) 

- Andrea Chemello – primarul localității Tronzano Vercellese și autorul petiției nr. 0906/2016 

 

Andrea Chemello, primarul din Tronzano, le-a urat bun venit participanților și Beatriz 

Becerra a prezentat delegația.  

Michele Greco, consilierul juridic al primăriilor din Tronzano, Santhià și Cavaglià, în cadrul 

acțiunii introduse pe lângă Tribunalul Administrativ din Piemont, pentru anularea autorizației 

de extindere a două depozite de deșeuri (aproximativ 600.000 m3), a dezvoltat următoarele 

puncte în intervenția sa: 

 

• Există diferențe între acțiunea în instanță și petiție în ceea ce privește obiectul și 

stadiul procedural: acțiunea, având ca obiect o singură autorizație, nu epuizează 

multiplele probleme prezente în Valledora; petiția abordează zeci de aspecte, care au 

fost deja examinate în toate gradele de jurisdicție din sistemul juridic italian și pentru 

care nu mai este posibil să se introducă o acțiune în instanță; 

• Două aspecte fac obiectul acțiunii în anulare pendinte, și ambele se referă la încălcarea 

Directivei 31/1999/CE privind depozitele de deșeuri1; 

• Primul aspect se referă la interpretarea greșită de către Consiliul de Stat a anexei I 

punctul 3.2, ultimul paragraf din Directiva 1999/31, care are următorul conținut: 

„bariera geologică [...] poate fi completată artificial și consolidată prin alte metode 

care să confere o protecție echivalentă”. În acest sens, directiva permite ca bariera 

geologică naturală să fie completată în mod artificial, și nu să fie înlocuită complet 

într-o zonă de realimentare a pânzei freatice. În opinia sa, Consiliul de Stat2 a 

                                                 
1 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999), 

pusă în aplicare prin Decretul legislativ nr. 36 din 13 ianuarie 2003.  
2 Consiliul de Stat, Secțiunea V, nr. 2683 din 17 mai 2013. Deșeuri: nelegalitatea interzicerii depozitelor de 

deșeuri pe teren neargilos. Cu toate acestea, în hotărârea judecătorească, se menționează: „Cadrul în cauză 

stabilește echivalența, din punctul de vedere al garanțiilor de mediu, între bariera geologică naturală și bariera 

artificială”. În plus, „barierele artificiale, prin adoptarea unor măsuri tehnice adecvate, pot îndeplini în mod 

optim cerințele de permeabilitate și grosime impuse de lege, în mod similar cu cele naturale”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?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
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interpretat în mod complet eronat directiva, ceea ce ar putea duce la inițierea unei 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

• Noile deșeuri vor fi depozitate peste cele anterioare, fără nicio protecție între acestea, 

fiind vorba în acest caz despre un depozit de deșeuri care exista deja înainte de intrarea 

în vigoare a Directivei 1999/31/CE; 

• Al doilea aspect al acțiunii juridice se referă la distanța dintre depozitul de deșeuri și 

zonele rezidențiale și agricole, făcând trimitere la anexa 1.1 litera a) la directivă, care 

prevede că: „La stabilirea amplasamentului unui depozit de deșeuri trebuie să se ia în 

considerare cerințele referitoare la: (a) distanțele de la perimetrul depozitului de 

deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte 

zone agricole sau urbane;” 

•  În acest caz, există canale de scurgere la 10 m de perimetrul depozitului de deșeuri, 

unități locative la mai puțin de 500 m (de exemplu, Cascina La Mandria), și la aceeași 

distanță minimă, se află puțurile de alimentare cu apă ale Cascinei, care sunt în contact 

cu apa din acviferul afectat de depozitul de deșeuri; 

• Primăria Tronzano a inițiat apoi o altă procedură judiciară pentru a se opune unei 

acțiuni formulate de o societate care deține cariere, prin care se urmărea anularea unei 

hotărâri regionale de instituire a interdicției de a iniția activități de depozitare a 

deșeurilor sau de extindere a depozitelor existente în Valledora3. Hotărârea în cauză 

reprezintă o premieră la nivel național de punere în aplicare a Directivei-cadru privind 

apele. 

 

Dl Greco a precizat că audierea finală la Tribunalul Administrativ Regional Piemont este 

fixată pentru 9 februarie 2019 și că hotărârea în primă instanță va fi pronunțată după câteva 

săptămâni. În cazul contestării hotărârii prin recurs, perioada de așteptare până la pronunțarea 

unei hotărâri definitive a fost estimată la 18 luni. El a mai subliniat că, deși depozitul de 

deșeuri (al cărui proiect de extindere face obiectul procedurii judiciare) este plin la capacitate 

maximă de doi ani, situația de urgență în materie de deșeuri, invocată în motivarea cererii de 

extindere, nu a fost niciodată confirmată. 

 

Marina De Maio (profesoară în departamentul de inginerie mediu-teritoriu-infrastructură din 

cadrul Universității Politehnice din Torino) a prezentat un extras al unui studiu hidrogeologic 

din 2012 (actual încă), punând accentul mai ales pe următoarele aspecte: 

• Caracteristicile geomorfologice ale terenului pe care este amplasată localitatea 

Tronzano, în special câmpie aluvionară, cu depuneri glaciare, constând dintr-o 

alternanță de pietriș/nisip, acvifere și depozite argiloase limitate, deoarece debitul 

cursului de apă nu este constant; 

•  O eroare de evaluare a fost depistată în autorizația pentru cariere: structura acviferului 

este cristalizată în aceste zone, ca și cum acviferul ar fi impermeabil, însă, deoarece 

apa este în mișcare, depozitele argiloase nu îl protejează 

• Ancheta realizată la Tronzano a arătat că întreg teritoriul și zonele învecinate sunt 

expuse unor niveluri ridicate de poluare;  

•  Metoda vulnerabilității acviferelor a demonstrat că acviferul a atins deja nivelul de 

risc maxim și, chiar dacă cariera nu mai este activă, aceasta trebuie monitorizată; 

                                                 
3 Articolul 24 alineatul (8) din Hotărârea nr. 12-6441 din 2.2.2018 a Consiliului regional Piemont. Prevederile 

acestui act au fost confirmate printr-o nouă hotărâre din iulie 2018 privind revizuirea Planului regional de 

protecție a apelor. Această hotărâre nu se aplică autorizației care face obiectul primei acțiuni, întrucât articolul 24 

nu se aplică proiectelor care au obținut anterior un aviz favorabil privind compatibilitatea cu mediul. 
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lacurile reprezintă pur și simplu partea superioară a acviferului, apa având o adâncime 

de 38 de metri; 

• Rețeaua de monitorizare a regiunii Piemont arată că concentrațiile diferiților poluanți 

(precum fierul, manganul, nichelul, plumbul, nitrații și atrazina) depășesc, în mai 

multe puțuri, limita permisă de lege în mg/l. În Tronzano și în alte localități din 

Valledora, concentrațiile de fier depășesc considerabil aceste limite (6/6,5 mii mg/l) și 

nu par să aibă cauze naturale; valorile pentru mangan sunt la fel de ridicate (nu și în 

Tronzano)

• Având în vedere gravitatea problemei create de vechiul sistem de depozite de deșeuri 

deschise prin procedura de urgență (Decretul prezidențial nr. 915 din 10 septembrie 

1982), există pericolul ca alte cariere să fie transformate în depozite de deșeuri. 

 

Având în vedere impactul necunoscut al poluanților din straturile acvifere, dna De Maio a 

încheiat, menționând că studiul din 2012 ar trebui actualizat. 

 

Roberta Buosi (medic, șefa secției de oncologie a spitalului Casale M.), Marco Calgaro 

(Asociația Medici pentru mediu-ISDE) și Christian Salerno (biolog și epidemiolog) și-au 

prezentat constatările și cifrele cu privire la: 

 

• Interacțiunea dintre poluarea mediului și sănătate, ce duce la creșterea cazurilor de 

cancer și a bolilor cardiovasculare; În Piemont, incidența cancerului este mai mare 

decât în sudul Italiei, cu excepția regiunii Campania, unde depozitele ilegale de 

deșeuri au creat fenomenul „ținutul de foc”;

•  Există o legătură directă de cauzalitate între substanțele cancerigene produse de 

poluare și cancerul la copii; În regiunea Veneto a fost demonstrată corelația dintre 

zonele în care s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri de cancer pulmonar și 

cele în care mor lichenii, bioindicatori pasivi ai poluării aerului; 

• Trei studii epidemiologice: primul realizat în cele cinci localități din Valledora (Alice 

Castello, Borgo d’Ale, Cavaglià, Santhià și Tronzano VC) cu scopul de a cuantifica 

creșterea incidenței anumitor boli în comparație cu datele de referință ale regiunii 

Piemont. S-a constatat creșterea următoarelor tipuri de cancer: cavitatea bucală, 

rinichi, creier, laringe și prostată (bărbați); pancreas, limfoame, leucemie, sistemul 

digestiv, sân (femei), a căror incidență poate fi redusă prin screening; 

• Al doilea studiu vizează localitățile Tronzano și Alice Castello, și a fost realizat pe 

bază de chestionare trimise populației. Acesta a constat în colectarea de date privind 

diferiții factori de risc ai cancerului, care este o boală multifactorială, efectuându-se 

comparația între două grupuri de persoane: primul grup format din persoanele care 

trăiesc în apropierea depozitelor de deșeuri fiind cele mai vulnerabile la factorii de 

mediu, iar al doilea grup format din persoanele mai puțin expuse. Rezultatele au venit 

în sprijinul principiului precauției, în sensul că, deși această zonă era relativ nelocuită, 

s-a înregistrat o creștere de 18 % a tuturor tipurilor de tumori și boli cronice 

degenerative și o creștere cu 60 % doar a cazurilor de tumori. Au existat, de asemenea, 

probleme de poluare olfactivă cu mirosuri neplăcute, care pot cauza afecțiuni 

respiratorii. 
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Enzo Favoino, membru al Comitetului științific din cadrul Centrului de cercetare „Zero 

deșeuri”, a vorbit despre agenda UE privind economia circulară și rolul redus al depozitării 

deșeurilor în legislația revizuită a UE privind deșeurile.  

• El a enumerat o serie de practici care contribuie la reducerea depozitării deșeurilor și 

la stabilirea unor principii ale economiei circulare, cum ar fi: colectarea separată din 

ușă în ușă, scheme de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, procedee de 

reducere a deșeurilor, instalații de compostare și pretratare; 

• Obiectivele de reciclare a deșeurilor urbane în proporție de 65 % până în 2035 și a 

ambalajelor în proporție de 70 % până în 2030 (stabilite prin pachetul privind 

economia circulară) au fost deja atinse într-o mare parte a regiunii. Există, de 

asemenea, un stimulent puternic pentru proiectarea durabilă, reducerea utilizării 

resurselor, combaterea obsolescenței programate și colectarea separată a deșeurilor; 

• UE importă anual 60 % din necesarul de materii prime din țări terțe; Trebuie să 

achiziționeze 27 de materiale critice din țări terțe, de exemplu, pământuri rare pentru 

circuitele electrice și electronice, și roci fosfatice pentru agricultură; 

• Scopul este de a transforma cele 500 kg de deșeuri urbane, produse în medie anual de 

fiecare european, în noi surse de minerale. Sistemul european de producție va 

supraviețui numai dacă resursele sunt reintroduse în ciclul productiv; 

• Diagrama elaborată de Fundația Ellen MacArthur ilustrează valorile economiei 

circulare. În partea de jos, diagrama indică pierderile de resurse prin depozitarea 

deșeurilor și incinerare, spre deosebire de economia circulară care le minimizează. 

 

Anna Andorno, purtătoarea de cuvânt a Mișcării Valledora (înființată în 2007), a explicat pe 

scurt motivele cererilor formulate de asociație. Ea a deplâns lipsa unor controale adecvate 

după autorizarea carierelor și a depozitelor de deșeuri. Deși recunoaște că unii primari 

împreună cu reprezentanții provinciei Vercelli au sprijinit campaniile cetățenilor din ultimii 

ani, primăriile, provinciile, regiunea și guvernul nu au aplicat pe deplin principiul precauției. 

Prin urmare, ea a solicitat Parlamentului European să continue înlocuirea viitoarelor depozite 

de deșeuri și incineratoare cu reutilizarea, reciclarea și reproiectarea, ca parte a economiei 

circulare. Ea a solicitat PE să adopte o legislație strictă care să reflecte preocupările legate de 

mediu ale cetățenilor și să interzică crearea depozitelor de deșeuri și umplerea unor cariere 

goale. În cele din urmă, indică flagelul criminalității organizate care se infiltrează în circuitul 

cariere-depozite de deșeuri. 

 

Alberto Valmaggia: Consilier regional pentru mediu în Piemont, Carlo Riva Vercellotti: 

președintele provinciei Vercelli și Paolo Rizzo. În prezentarea lor, aceștia au expus succint 

pozițiile respective ale autorităților locale în domeniul reglementării, planificării și inspecției, 

și de asemenea: 

 

• Au salutat această vizită de informare, care este un semn bun pentru populația locală; 

• Au făcut referire la articolul 9 din Constituția italiană privind protecția peisajului și la 

articolul 191 din TFUE privind principiile prevenirii și precauției ca bază pentru 

condamnarea nivelurilor nesustenabile de poluare a aerului, apei și solului în provincia 

Vercelli; 

• Au subliniat că interdicția de a crea noi depozite de deșeuri și de a le extinde pe cele 

existente este rezultatul mobilizării întregii zone; 

• Însă au ridicat două probleme deosebit de sensibile, rămase deschise: 1) interzicerea 

noilor autorizații nu este suficientă; este necesar un plan cuprinzător de redresare 
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structurală pentru Valledora; 2) limitele prevăzute în Hotărârea regională din 2 

februarie 2018 pentru Valledora trebuie extinse pentru a acoperi toate zonele de 

realimentare a starturilor acvifere; 

• Au făcut apel la regiunea Piemont, statul italian și Parlamentul European să elaboreze 

o legislație obligatorie care să interzică carierele și depozitele de deșeuri în zonele de 

realimentare a straturilor acvifere; 

• Au sintetizat procesul de autorizare a depozitelor de deșeuri în provincia Biella: două 

depozite de deșeuri în Cavaglià, într-o carieră dezafectată, constituie un singur sit 

pentru eliminarea deșeurilor urbane nepericuloase solide și speciale (înainte, deșeurile 

din zona Biella erau eliminate într-o altă localitate); 

• În 2005, pentru ambele depozite de deșeuri a fost aprobat planul de asigurare a 

conformității cu Decretul legislativ nr. 36 din 13 ianuarie 2003 de punere în aplicare a 

Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri (nota de subsol 2). În urma unei 

serii de demersuri legale, ambele depozite de deșeuri au obținut o autorizație integrată 

de mediu (2012), în conformitate cu normele de prevenire și control integrat al poluării 

(IPPC)4; 

• Provincia Biella a declarat că excedentele de deșeuri depozitate deja în cele două 

depozite de deșeuri sunt compatibile din punct de vedere ecologic, în conformitate cu 

legislația relevantă5. Ambele autorizații au fost apoi contestate la Tribunalul 

Administrativ Regional, care le-a validat. În octombrie 2015, întrucât siturile erau 

pline, au fost prezentate noi planuri de extindere pentru cele două depozite de deșeuri. 

Acestea au fost tratate printr-o procedură unică de evaluare a impactului asupra 

mediului, care a fost finalizată cu succes în iulie 20166; 

• Asupra acestui aspect, consilierul Rizzo a precizat că 1) pentru a evita o situație de 

urgență în materie de deșeuri, deșeurile din regiunea Biella au fost transportate cu 

camionul la instalația de producere a energiei din deșeuri din Milano; 2) o parte din 

deșeuri au fost deja tratate într-o instalație de uscare bio la depozitul de deșeuri; 

• În momentul acordării autorizațiilor, suprafața depozitului de deșeuri respecta pe 

deplin planificarea regională. Cu toate acestea, Valledora și întreaga regiune Biella au 

fost incluse ca zonă de realimentare a apelor subterane în Hotărârea regională din 21 

iulie 2016, după eliberarea autorizațiilor; 

• Rezultatele monitorizării apelor subterane efectuate de ARPA de trei ori pe an, 

începând din anul 1997 nu au indicat nicio contaminare a apelor subterane care să 

poate fi atribuită depozitelor de deșeuri ASRAB și A2A. Pe de altă parte, au fost găsite 

urme de tetracloretilenă7 și un procent ridicat de nichel și azot în straturile acvifere 

profunde, în amonte de depozitele actuale de deșeuri, lângă vechile depozite de deșeuri 

ale consorțiului, pentru care a fost demarată decontaminarea; 

• Provincia Biella are drept obiectiv excelența în colectarea separată, trecând de la 

nivelul actual de 76 % la pragul de 80 %. Cu toate acestea, pe termen scurt și mediu, 

                                                 
4 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale. 
5 Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006 privind dispozițiile în materie de mediu („Norme in materia 

ambientale”). 
6 Pentru o extindere totală de 600 000 m3; a se vedea articolul de presă din 24 iunie 2016: CAVAGLIA Saranno 

ampliate due discariche (Vor fi extinse două depozite de deșeuri). 
7 Tetracloroetilenă este foarte răspândită în mediu și urme ale acestei substanțe sunt prezente în apă, la 

organismele acvatice, în aer, alimente și țesuturile umane. Cele mai ridicate niveluri ambientale se găsesc în 

spălătoriile care utilizează spălarea uscată și în industriile de degresare a metalelor. Aceste emisii pot duce la 

concentrații ridicate în apele de adâncime. 
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consideră că strategia „zero deșeuri” nu este fezabilă, ceea ce explică abordarea sa 

pragmatică față de depozitele de deșeuri pentru tratarea și eliminarea deșeurilor 

urbane. 

 

Lorenzo Lucchini, primarul localității Acqui Terme, situate în Valle Bormida (la 100 km de 

Tronzano) a amintit un caz asemănător celui din Tronzano: întreaga comunitate este 

îngrijorată de amenințarea gravă a poluării apelor subterane ca urmare a posibilei autorizări de 

către provincia Alessandria a unui proiect de depozit de deșeuri în localitatea Sezzadio (AL). 

Deși nu au fost furnizate informații detaliate cu privire la eventuale acțiuni judiciare 

planificate sau pendinte, și în cazul Sezzadio, exista temerea înființării unui depozit de deșeuri 

enorm, pentru 1,7 milioane m3 de deșeuri industriale într-o zonă exploatată în prezent drept 

carieră. Proiectul vine în contradicție cu dispozițiile Planului regional de protecție a apelor, 

care identifică zona Sezzadio ca fiind una dintre cele patru zone de rezervă pentru apele 

subterane din întreaga regiune Piemont, care urmează să fie utilizate în cazul unei penurii 

grave de apă (precum penuria cauzată de seceta din vara anului 2017). 
 

Primarul Andrea Chemello, singurul semnatar al petiției nr. 0906/2016 – care face obiectul 

prezentei vizite – și-a început discursul cu o declarație în numele a 13 primării (pe lângă 

Tronzano, 11 din provincia Vercelli, 1 din provincia Novara și 1 în zona metropolitană 

Torino), care reprezintă un angajament puternic din partea autorităților respective pentru 

protejarea resurselor de apă și pentru protecția mediului, în general. Sinergiile realizate până 

în prezent de cele 13 primării au urmărit stabilirea unei liste de obiective privind deșeurile, 

calitatea apelor subterane și a aerului.  

 

Acestea includ, printre altele, reducerea cantității de deșeuri în sens absolut și, în special, a 

deșeurilor nesortate; intensificarea colectării separate; sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la reciclarea deșeurilor și promovarea insulelor ecologice, menținerea calității aerului în 

limitele legale; o puternică opoziție, în zonele de realimentare sau în zonele tampon, în 

amonte de zona cu izvoare, față de deschiderea unor noi depozite de deșeuri și/sau extinderea 

celor existente, precum și față de activitățile care prezintă risc de accident, risc de 

contaminare a resurselor de apă și de compromitere a utilizării acestora ca sursă de apă 

potabilă. 

 

Principiul precauției trebuie să ghideze autoritățile publice să ia măsuri împotriva prezenței 

deșeurilor în zonele de realimentare a apelor de adâncime și să asigure interdicția incinerării. 

O astfel de strategie ar trebui să fie aplicată pe scară largă, dincolo de regiunea Valledora. 

 

Primarul din Tronzano a enumerat următoarele obiective ale administrației sale: 

 

• protecția resurselor de apă în zonele de realimentare sau prealimentare a acviferelor; 

combaterea problemelor menționate mai sus; 

• interzicerea umplerii golurilor de carieră, în special cu „materiale care nu mai prezintă 

statutul de deșeu”; în cazul umplerii acestora, materialele depozitate trebuie să aibă 

aceleași caracteristici chimice, fizice și agronomice ca materialele extrase; 

• zone de tampon obligatorii pentru culturi agricole intensive în vecinătatea lacurilor formate 

pe zona de carieră; reglementarea substanțelor nocive pentru sănătate, utilizate în 

agricultura intensivă; 

• controale mai stricte asupra carierelor și depozitelor de deșeuri și consolidarea resurselor 

umane și financiare; 
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• materialul inert produs prin reciclare trebuie să fie mai ieftin decât cel extras din carieră; 

• costurile de decontaminare pentru cariere și depozitele de deșeuri trebuie să fie acoperite 

de garanții bancare oferite de bănci sau de societăți de asigurări cu niveluri ridicate de 

calificare (triplu A); 

• reciclarea deșeurilor și reutilizarea materialelor obținute, inclusiv a celor rezultate în urma 

unor tratamente în stare uscată, pentru a realiza strategia „zero deșeuri”; Având în vedere 

acestea, ar trebui promovate inițiative naționale și supranaționale de reducere a ambalajelor 

și ar trebui să se prevină incinerarea; 

• protejarea solului ar trebui să se facă prin limitarea prin lege a împrăștierii nămolurilor de 

epurare pe terenurile agricole. 

 

 

În concluzie, Andrea Chemello a criticat: 

a) încălcarea sistematică în Valledora a principiului precauției (articolul 191 din TFUE) - cu 

excepția cazurilor recente în care a fost implicată administrația provinciei Vercelli; 

b) încălcarea Directivei 1999/31/CE în cazul tuturor depozitelor de deșeuri din Valledora, care 

sunt situate în situri complet lipsite de bariere geologice naturale; 

c) deși în cazul depozitului de deșeuri Alice 2 levigatul a pătruns în pânza freatică din 2004, 

iar situl nu mai poate fi decontaminat, decizia de securizare permanentă, prin intermediul 

unei „acoperiri” definitive, nu pare a fi o soluție eficientă sau definitivă; 

d) posibila contaminare a resurselor de apă potabile din Tronzano VC din cauza levigatului 

care provine din toate depozitele din Valledora, nu numai din Alice 2, care se află la doar 

5 km de puțurile de alimentare cu apă din Tronzano; 

e) în concluzie, Valledora necesită un plan cuprinzător de decontaminare, recuperare și 

conservare a teritoriului și, prin urmare, locuitorii săi au nevoie de sprijinul Europei pentru 

a atinge toate obiectivele enumerate mai sus.  
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18 decembrie 2018 (dimineața) 

Prezentarea vizitei pe teren în patru etape 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, primarul localității Alice Castello, Anna Andorno și 

Pietro Pasquino, au avut rolul de ghizi în timpul vizitării carierelor din Tronzano și a 

depozitelor de deșeuri Alice 2 (Tronzano), A2A și ASRAB (ambele din Cavaglià).  

 

Etapa 1 

Carierele din Tronzano: Dl Chemello a explicat că competența de a autoriza cariere a fost 

transferată de la primării la provincii. Mineritul a devenit o afacere care a înlocuit agricultura. 

În zona vizitată, prima carieră a fost confiscată de Guardia di Finanza (Garda Financiară) din 

Italia în perioada 2011-2012, deoarece fuseseră depozitate în ea materiale necorespunzătoare. 

Alte două cariere s-au transformat în lacuri de apă subterană, deoarece în anii 2000 au fost 

autorizate activități de exploatare în carieră până la o adâncime de 15 m de la suprafața apei. 

În 2018, societatea care a concesionat lucrările a decis să oprească excavarea la 9 m și să sape 

o fâșie de pământ de 25 m care separa cele două lacuri pentru a realiza o singură carieră 

(această zonă este singura identificată drept carieră în planul general al localității Tronzano). 

 

Etapa 2 

Depozitul de deșeuri Alice 2: în anii ’70/80, a fost o carieră de extracție a materialelor de 

construcție. La începutul anilor ’90, aceasta a fost transformată într-un depozit de deșeuri, pe 

baza unor criterii simpliste (se pare, complet greșite din punct de vedere științific), și două 

loturi din carieră (fiecare de câte 500 000 m3) au fost umplute cu deșeuri municipale și 

deșeuri similare. O altă carieră de 2 milioane de m³ a fost umplută în două etape, în anii ’90 și 

între 2008 și 2013, când Parchetul a luat măsuri. Începând din anul 2004, au apărut scurgeri 

de levigat. Eforturile de decontaminare a sitului și de înlăturare a metalelor grele nu au avut 

rezultate. După doi ani de reuniuni comune (între ARPA, ASL, provincia Vercelli, regiune și 

primărie), în 2015 s-a decis securizarea permanentă a sitului; depozitarea deșeurilor se află în 

prezent la un nivel foarte scăzut, deoarece depozitul de deșeuri este în curs de a fi închis, 

„acoperirea” finală având loc până la sfârșitul verii. 

 

Dl Bondonno a subliniat că, începând cu 2015, administrația locală din Alice Castello nu a 

mai permis crearea unor depozite de deșeuri noi, dar este în continuare dificil să se 

supravegheze depozitele de deșeuri existente, în special din anul 2016, când consorțiul 

primăriilor din Vercelli, responsabil de controale, a fost desființat. Sarcina revine primăriei, 

care are doar opt angajați, fără o pregătire profesională specifică. În această privință, 

fragmentarea administrativă excesivă a regiunii Piemont agravează, inevitabil, situația deja 

dificilă. 

 

Etapa 3 

Depozitele de deșeuri A2A și ASRAB și intrarea la Alice 2, situate între Alice Castello și 

Cavaglià: depozitele de deșeuri controversate (primăria Tronzano a deschis o acțiune juridică 

pe lângă Tribunalul Administrativ Regional din Piemont împotriva extinderii acestui sit, iar 

acțiunea este încă pendinte) se află în cariere cu o adâncime de 30 m. Pe o rază de 1,8 km, 

vechea albie a râului Dora este presărată de cariere, unele finalizate, altele autorizate, dar 

nerealizate încă. Dl Chemello și-a exprima speranța ca, în viitor, să nu fie umplute și alte 

gropi, ci, în schimb, să fie reacoperite cu iarbă și reintegrate în natură. S-a afirmat că 
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Valledora nu este un caz izolat în provincia Vercelli. Prin urmare, este necesară o 

reglementare pe termen lung care să garanteze recuperarea adecvată și sigură din punct de 

vedere structural a acviferelor aflate în situație de risc, pentru a se proteja viața și sănătatea 

populației. 

 

În opinia dlui Chemello, această abordare este incompatibilă cu interpretarea permisivă a 

legislației europene – care nu permite realizarea de depozite de deșeuri în absența unor bariere 

geologice naturale – și care a prevalat, însă, în cazul celor două depozite de deșeuri care fac 

obiectul acțiunii în justiție. Legislația regională trebuie să includă, de asemenea, protecția 

zonelor de prealimentare fără o soluție de continuitate cu cele de realimentare. Contrar 

hotărârilor adoptate până în prezent în Piemont, chiar și după adoptarea Hotărârii Guvernului 

Regional din 2 februarie 2018, restricțiile nu au fost extinse dincolo de Valledora, probabil 

deoarece autoritățile mizează pe sursele bogate de apă de pe teritoriul regiunii. 

 

La întrebarea legată de transportul deșeurilor în Valledora, dna Andorno a răspuns că 

deșeurile au fost transportate și de convoaie de camioane din alte regiuni (de exemplu, 

depozitul de deșeuri Malagrotta, Roma), inclusiv ilegal, pe timp de noapte. În prezent, 

depozitele de deșeuri continuă să primească deșeuri din întreaga provincie Biella. În pofida 

medierii realizate de Mișcarea Valledora, cele două provincii Biella și Vercelli nu comunică 

între ele. 

 

Divergențele dintre primării sunt agravate de compensațiile (care se pot ridica la 3-4 milioane 

EUR) acordate de societățile concesionare primăriilor care acceptă pe raza lor depozite de 

deșeuri. Este cazul localităților Cavaglià, unde se află intrarea în depozitul de deșeuri Alice 2, 

și Tronzano care, din cauza că, suferind cel mai mare prejudiciu, întotdeauna s-a opus 

existenței depozitului, nu a primit niciodată vreo compensație.  

 

Dl Chemello a reiterat faptul că este necesară și la nivel local o abordare pe termen lung a 

politicii de gestionare a deșeurilor, care să prevadă, printre altele, că responsabilii autorității 

locale nu pot accepta compensații. Acest lucru ar compensa neglijarea de către ei a faptului 

incontestabil că durata de viață a depozitelor de deșeuri poate depăși un secol, în timp ce 

mandatul de administrator local durează doar câțiva ani. 

 

Etapa 4 

Cascina La Mandria (Santhià) și turnătoria SACAL (Carisio) Gardul înconjoară o carieră 

enormă în apropiere de Cascina La Mandria, unde locuiesc douăsprezece familii: câmpurile 

din jurul carierei sunt utilizate pentru cultivarea porumbului și există un lac mare de apă 

subterană în apropiere (aproximativ o șesime din lățimea lacului Viverone). Legislația actuală 

interzice comunicarea între acviferele adânci și cele de suprafață. Cu toate acestea, aici apa 

din pânza freatică iese la suprafață și nu la mare distanță, comunică cu apa din puțurile de 

alimentare (zona tampon de 200 m). Întrucât legislația regională nu conține prevederi 

referitoare la zona tampon față de terenurile cultivate, se permite cultivarea porumbului până 

la 5/6 m distanță de lacurile formate pe zona de carieră.  

 

Dl Chemello a subliniat că activitățile extractive din Italia sunt încă reglementate de o lege 

care datează din 1920, în timp ce, în absența unor legi naționale privind gestionarea 

deșeurilor, regiunile au efectiv competența legislativă exclusivă, cu excepția legilor care 

transpun directivele europene. În acest cadru juridic deficient și contradictoriu, primarul, în 
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calitate de funcționar public care urmărește interesul comunității locale, ar trebui să facă 

întotdeauna alegeri politice orientate către o abordare durabilă.  

 

Dl Bondonno a subliniat că este nevoie de sprijin financiar pentru a efectua controale și 

verificări eficiente. El și-a exprimat speranța că în viitor cetățenii vor avea la fel de mare 

influență ca societățile multinaționale care gestionează deșeurile.  
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Observații finale 

 

• Audierile și vizitele la fața locului au arătat că pentru toate organismele care au 

responsabilitatea de a proteja sănătatea și mediul în Valledora constituie o prioritate 

aplicarea generală a principiilor de precauție și prevenire și, în mod deosebit, punerea în 

aplicare a interdicției privind noile depozite de deșeuri în zonele de realimentare a 

straturilor acvifere, precum și în zonele tampon, și reabilitarea carierelor ca zone verzi, 

după încetarea activităților extractive. 

• În ceea ce privește distanțele față de depozitele de deșeuri, ar trebui luate în considerare 

atât zonele rezidențiale, cât și cele agricole, în conformitate cu litera (a) din anexa 1.1 la 

Directiva 1999/31/CE, cum este cazul Cascina La Mandria, unde, atât puțurile conectate la 

rețeaua de alimentare cu apă, cât și câmpurile de porumb din jur, se află la distanțe extrem 

de apropiate de lacurile formate pe zona de carieră-depozit de deșeuri (200 m, respectiv 5-

6 m). Prin urmare, este important să se stabilească o zonă tampon obligatorie pentru 

culturile agricole intensive, interzicându-se, în același timp, utilizarea substanțelor chimice 

dăunătoare. 

• Stabilirea unor garanții solide pentru decontaminare și interzicerea utilizării nămolurilor de 

epurare pentru a proteja terenurile agricole sunt, de asemenea, în conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” și cu principiile precauției, prevenirii și corectării, prevăzute la 

articolul 191 din TFUE. 

• Ar trebui să se urmărească reducerea la minimum a proporției de deșeuri nediferențiate, 

ajungând astfel din ce în ce mai aproape de nucleul strategiei privind economia circulară. 

Această strategie se bazează atât pe noțiunile de „reducere, reutilizare, reciclare”, cât și pe 

reproiectarea sistemului de gestionare a deșeurilor, cu adăugarea răspunderii extinse a 

producătorilor, astfel cum se prevede în legislația europeană. 

• Trebuie găsite soluții structurale pentru a preveni continuarea și repetarea în viitor a unor 

astfel de probleme, nu doar în Valledora, ci în întreaga țară. 

• În Valledora, situația pare a fi mai complexă din cauza fragmentării administrative (în toată 

regiunea Piemont), care a fost și continuă să fie un factor de accentuare a discrepanțelor în 

ceea ce privește gestionarea deșeurilor de către administrațiile locale succesive. Aceste 

discrepanțe se regăsesc, de asemenea, la nivelul provinciilor.  

• Principiul subsidiarității - în acest caz la nivel subnațional - ar putea juca un rol corector 

prin intervenția autorității locale superioare provinciei, și anume regiunea, în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite de legislația națională și regională. Într-un astfel de context, 

statul nu poate rămâne deoparte, având în vedere caracterul transversal al intereselor 

publice care trebuie protejate – de exemplu, mediul și sănătatea publică – precum și rolul 

său exclusiv de interlocutor și garant al unei cooperări loiale cu instituțiile UE. 

• În acest sens, deși aspectele legate de Valledora reprezintă o chestiune de competență 

regională, primarul a menționat că nu există niciun plan național de gestionare a deșeurilor 

și că legea națională impune gestionarea la nivelul fiecărei regiuni (în cazul carierelor8). Dl 

                                                 
8 Normele care reglementează activitățile miniere au fost adoptate prin Decretul regal nr. 1443 din 29 iulie 1927 

și prin Decretul prezidențial nr. 616/1977, prin care funcțiile administrative legate de cariere au fost transferate 
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Chemello, în calitatea sa de petiționar, în raportul trimis recent cu privire la rezultatul 

întâlnirii cu funcționari din Ministerul Mediului9, se plânge de faptul că „ministerul a 

declarat că nu are competența de a efectua o verificare cu privire la această chestiune și că 

nu i-au fost raportate încălcări pentru a iniția o inspecție în acest sens”. În plus, s-a 

subliniat faptul că ministerul a fost informat de către regiunea Piemont și de provincii, deși 

nu a fost ușor să se obțină informații cu privire la cazul Valledora, din partea provinciei. 

• Acest lucru evidențiază necesitatea unor inițiative de coordonare inclusiv la nivelul 

Ministerului Mediului pentru punerea în aplicare a respectivului plan cuprinzător de 

decontaminare, recuperare și conservare a teritoriilor din Valledora, care face parte dintr-o 

acțiune mai amplă la care Comisia face referire (nota de subsol 30), subliniind 

monitorizarea continuă de către aceasta a gestionării depozitelor de deșeuri având în vedere 

situațiile de urgență repetate în materie de deșeuri din Italia10. 

  

                                                                                                                                                         
regiunilor. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a confirmat întotdeauna că competența legislativă a 

regiunilor este limitată de competența conferită exclusiv statului, în conformitate cu articolul 117, de a 

reglementa domeniul mediului per ansamblu, acesta constituind un interes public cu valoare constituțională (a se 

vedea decizia nr. 151/2011). 
9 Scrisoarea din 18.1.2019 privind rezultatul întrevederii la Roma dintre Dl Chemello și funcționarii Ministerului 

Mediului (15.1.2019). 
10 Peste 20 de petiții privind depozitele de deșeuri sunt în curs de soluționare, dintre care majoritatea vizează 

centrul și sudul Italiei: 273/10 (Malagrotta-Roma), 197/12 (Corcolle-S.Vittorino-Lazio), 771/12 (Pian dell’Olmo-

Riano-Roma), 1203/12 (TMB via Salaria- Roma, recent incendiat), 2160, 2167, 2330 și 2478/13 (Cupinoro-

Roma); 2222/13 (Bracciano-Lazio); 31/06 (dioxinele din depozitele de deșeuri din Campania), 26/07 (Valle della 

Masseria-Campania), 347/08 (incineratorul din Acerra-Napoli); 756/07 (Ariano Irpino-Avellino), 955/08 

(Chiaiano-Napoli), 413/10 și 1166/10 (Terzigno-Campania), 694/10 (Quarto-Napoli), 732/10 (P.to S.Rocca, 

provincia Trieste), 424/11 (Alta Irpina-Campania), 787/10 și 1270/11 (Ferandelle și Maruzzela-provincia 

Caserta); 302/13 (Motta-S.Anastasia-Catania); 501/14 (La Martela-Matera); 671/14 (provincia Lecce) - pentru a 

le menționa doar pe cele din cel de-al șaptelea mandat. Unele dintre aceste petiții au făcut obiectul vizitei de 

informare efectuate în Lazio și Campania (29-31 octombrie 2012) și au fost menționate în documentul final de 

lucru din 31 ianuarie 2013, care menționează că Comisia pentru petiții „subliniază opoziția sa totală față de 

politicile derulate în regiunea Lazio în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește dependența 

excesivă de depozitele de deșeuri ca o așa-numită soluție pentru problemele legate de creșterea cantității de 

deșeuri menajere și industriale; ...  își exprimă profunda îngrijorare față de aparenta incapacitate a autorităților 

regionale și provinciale de a conlucra într-un mod mai transparent și coerent cu municipalitățile în elaborarea 

unei strategii funcționale în materie de deșeuri, care să implice societatea civilă și să se bazeze pe reducerea, 

sortarea și reciclarea deșeurilor, inclusiv compostarea și tratarea biomecanică a acestora, înainte de a recurge 

la eliminarea deșeurilor prin intermediul depozitelor de deșeuri sau al incineratoarelor, care trebuie să fie doar 

o soluție de ultimă instanță.”  

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

 
În ceea ce privește principalele solicitări formulate de A. Chemello în petiția nr. 0906/16, 

Comisia pentru petiții: 

 

1. recomandă să se acorde prioritate următoarelor obiective: îmbunătățirea calității 

mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea prudentă și rațională a resurselor de apă și 

a resurselor naturale și, în acest scop, să se pună în aplicare principiile precauției, acțiunii 

preventive, remedierii la sursă a daunelor aduse mediului, precum și principiul 

„poluatorul plătește” (articolul 191 din TFUE), în toate cazurile din Valledora care 

implică cariere dezafectate sau în curs de dezafectare, instalații de eliminare a deșeurilor 

în zonele de realimentare sau prealimentare a straturilor acvifere, depozite de deșeuri în 

care nu există bariere geologice naturale sau care sunt situate la distanțe foarte mici de 

puțurile de alimentare cu apă, canale de scurgere și bazine hidrografice, precum și față de 

zone rezidențiale și/sau agricole, fiind încălcate în mod clar dispozițiile relevante ale 

anexei I la Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri; 

2. ia act de hotărârea CJUE în cauza C-498/17 (Comisia vs Italia) din 21 martie 2019, ca 

urmare a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în care Curtea declară 

că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 1999/31 privind 

depozitele de deșeuri pentru 44 de depozite de deșeuri; sugerează să se ia măsuri imediate 

pentru a corecta și a repara încălcările actuale; 

3. regretă profund faptul că depozitele de deșeuri au fost autorizate și situate foarte aproape 

de zonele rezidențiale și agricole, precum și de sursele de apă subterană pentru consumul 

uman și în zone lipsite de bariere geologice naturale, în contradicție cu anexa I la 

Directiva 1999/31/CE, care stabilește, printre altele, că barierele geologice naturale pot fi 

doar completate și nu înlocuite în întregime de bariere geologice artificiale; consideră că 

aceasta, împreună cu extinderea depozitelor de deșeuri existente pe baza interpretării 

arbitrare a aceluiași criteriu, constituie cele mai rele practici; 

4. sugerează că regiunile ar trebui să promoveze restricțiile privind ocuparea carierelor 

goale în conformitate cu legislația UE; subliniază că carierele trebuie restabilite ca zone 

verzi după încetarea activităților extractive; subliniază că, în cazul deciziilor care implică 

umplerea unor spații goale rămase în urma dezafectării carierelor, materialul utilizat 

trebuie să aibă aceleași caracteristici chimice, fizice și agronomice ca materialul extras, 

astfel încât să se evite orice alte daune aduse mediului, având în vedere vulnerabilitatea 

deosebită a zonei în cauză din punct de vedere geologic și hidrogeologic; 

5. subliniază că zona Valledora a fost identificată ca o sursă de realimentare a apelor 

subterane destinate consumului uman și regretă că în trecut au fost autorizate depozitele 

de deșeuri urbane, industriale și speciale, în ciuda restricțiilor legale care exclud 

posibilitatea construirii de instalații de eliminare a deșeurilor; 

6. critică faptul că, începând cu anii ’80, autoritățile competente au autorizat și au pus în 

funcțiune mai multe cariere și depozite de deșeuri în zona Valledora, fără a ține seama în 

mod corespunzător de condițiile geologice și hidrogeologice ale acesteia, cum ar fi 

vulnerabilitatea ridicată a acviferului situat în zona în cauză; 
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7. este preocupată de impactul asupra sănătății publice și a mediului și de contaminarea 

apelor subterane produsă de depozitele de deșeuri; invită autoritățile competente să 

asigure protecția deplină a sănătății umane și să adopte măsuri structurale destinate să 

rezolve contaminarea apelor subterane, precum și să protejeze pe deplin și în mod eficient 

sursele de alimentare cu apă subterană pentru consumul uman din întreaga regiune 

împotriva oricărui risc de contaminare în viitor; 

8. sprijină autoritățile locale și opoziția puternică a asociațiilor de cetățeni față de orice 

activitate care ar putea cauza accidente, contamina resursele de apă sau le-ar compromite 

utilizarea drept sursă de apă potabilă; 

9. reamintește necesitatea de a elimina în mod corespunzător anumite tipuri de deșeuri 

periculoase; 

10. recomandă să se stabilească norme obligatorii la nivel regional sau să se instituie 

instrumente de monitorizare adecvate la nivel de provincie, pentru a se promova 

responsabilitatea extinsă a producătorilor, colectarea din ușă în ușă, reducerea deșeurilor 

mixte, repararea, reutilizarea și reciclarea, făcându-se astfel trecerea la economia 

circulară; 

11. este ferm convinsă că autoritățile naționale, regionale și locale, în cadrul competențelor 

lor respective, trebuie să coopereze și să adopte măsuri consecvente pentru a pune în 

aplicare în mod eficace directivele UE privind deșeurile, legislația națională, regională și 

locală, inclusiv un sistem de impozitare adecvat și schimbul de bune practici, pentru a 

maximiza prevenirea, reutilizarea, colectarea separată și reciclarea în vederea stimulării 

tranziției către o economie circulară, în care abordarea de tip „zero deșeuri” ar face parte 

din implicarea societății civile; 

12. felicită autoritățile locale pentru angajamentul ferm și sinergiile care urmăresc să 

promoveze prevenirea și proiecte de colectare separată și de reciclare, cu scopul de a 

asigura cele mai înalte niveluri de protecție a sănătății cetățenilor și a mediului; consideră 

că trebuie adoptată la toate nivelurile o abordare eficientă și direcționată, pentru a sprijini 

eforturile autorităților locale, inclusiv prin asistență financiară și tehnică; 

13. recomandă să se pregătească la nivel regional un plan cuprinzător și definitiv de 

decontaminare, recuperare structurală și conservare a teritoriului. Acest plan, care ar 

trebui supus monitorizării de către Comisie, ar putea deveni un model pentru soluții 

structurale și ar putea fi utilizat pentru a face față situațiilor de urgență din multe alte părți 

ale Italiei, care sunt la fel de vulnerabile ca Valledora; 

14. recomandă ca zona Valledora să fie inclusă în programul strategic național „Mediu și 

sănătate”, gestionat de Institutul Superior de Sănătate și finanțat de Ministerul Sănătății11; 

să se coordoneze sinergiile și planurile de gestionare a deșeurilor, între autoritățile locale 

și regionale și societatea civilă, sub egida Ministerului Mediului, astfel încât industria, 

agricultura și comerțul să devină durabile din punct de vedere ecologic; să se reproiecteze 

                                                 
11 Studiul epidemiologic SENTIERI care în prezent monitorizează 41 de situri cu niveluri foarte ridicate de 

poluare (inclusiv ILVA din Taranto și Amiantifera din Balangero, provincia Torino), unde riscul de mortalitate în 

rândul locuitorilor este cu 4-5 % mai ridicat în comparație cu populația generală.  

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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sistemul de gestionare a deșeurilor în vederea trecerii la economia circulară și să se 

adopte strategia „zero deșeuri”; 

15. recunoaște că toate măsurile judiciare, legislative și administrative de protecție a 

mediului, fie că au legătură cu prevenirea sau reabilitarea și curățarea depozitelor de 

deșeuri, au fost inițiate, continuate și urmărite datorită inițiativei, simțului de 

responsabilitate și prevederii unor autorități locale, în special ale primarului din Tronzano 

VC – autorul și susținătorul neobosit al petiției nr. 0906/16; salută, de asemenea, 

capacitatea de reacție și reziliență demonstrată de multe persoane care trăiesc în 

localitățile cele mai expuse riscului de poluare gravă și ireparabilă a apelor subterane în 

provincii precum Vercelli și Alessandria, din regiunea Piemont; 

16. regretă absența ministrului mediului sau a unuia dintre reprezentanții săi în timpul 

reuniunilor din cadrul vizitei de informare, întrucât prezența sa ar fi putut aduce valoare 

adăugată discuțiilor generale cu privire la aspectele în cauză; 

17. îndeamnă Comisia să monitorizeze îndeaproape și să sprijine statele membre în eforturile 

lor de punere în aplicare, inclusiv prin asistență tehnică, care ar trebui să se concentreze 

pe o mai bună coordonare între autoritățile naționale și regionale, pe prevenirea 

producerii de deșeuri, pe promovarea reutilizării și reciclării și pe stimularea în 

continuare a colectării separate. 

 

18. subliniază importanța adoptării unor măsuri legislative eficace, care să vizeze stabilirea 

unor zone-tampon obligatorii pentru culturile agricole în apropierea lacurilor de carieră, 

precum și abordarea corespunzătoare a problemei substanțelor chimice utilizate în 

agricultură, care au fost găsite în puțurile de apă din multe localități; 

19. este profund îngrijorată de rata ridicată a mortalității, de nivelul foarte înalt al incidenței 

tumorilor de toate tipurile și de riscurile ridicate de tumori pancreatice și digestive în 

rândul populației locale care trăiește în vecinătatea unei topitorii de aluminiu, după cum o 

demonstrează un studiu epidemiologic; subliniază nivelurile alarmante ale emisiilor de 

dioxine și PCB rezultate din această activitate industrială, așa cum a fost înregistrată de 

agenția regională pentru protecția mediului; invită autoritățile competente să ia măsuri 

imediate specifice menite să asigure protecția deplină a sănătății cetățenilor. 
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