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Introduzzjoni: pjan u għan tal-missjoni  

 

Il-missjoni ġiet awtorizzata fit-28 ta' Mejju 2018 mill-Bureau tal-Parlament Ewropew għat-

tieni nofs tas-sena. 

  

Fil-bidu, il-missjoni kienet skedata għad-29-31 ta' Ottubru, iżda ġiet posposta għas-17 u t-

18 ta' Diċembru minħabba n-nuqqas ta' disponibbiltà tal-għadd minimu ta' membri uffiċjali 

tad-delegazzjoni (l-għadd tnaqqas minn sitta għal tlieta). 

 

L-għan tal-missjoni: li jiġu esplorati diversi aspett tal-protezzjoni ambjentali, is-saħħa 

pubblika u l-pajsaġġ b'rabta mar-rimi f'landfill f'barrieri abbandunati - petizzjoni 

Nru 906/2016 (azzjonijiet ta' protezzjoni ambjentali taż-żona msejħa Valledora bejn il-

Provinċji ta' Biella u Vercelli, fir-Reġjun tal-Piemonte) imressqa minn Andrea Chemello, is-

Sindku ta' Tronzano Vercellese. Il-petizzjoni tressqet minnu stess fi Brussell, fit-

23 ta' Jannar 2018, quddiem il-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. It-tema ewlenija taż-

żjara kienet il-ħsara ambjentali kkawżata mill-attivitajiet ta' rimi f'landfill lill-qiegħ tax-xmara 

qadima Dora Baltea, li kien imwarrad bil-ġonna tat-tuffieħ, li kif identifikat mill-Pjan 

Reġjonali ta' Ħarsien tal-Ilma jhuwa żona ta' riforniment tal-akwiferi maħsuba għall-konsum 

mill-bniedem. Iż-żona ta' Valledora ilha snin twal fil-qalba ta' operazzjonijiet kbar ta' 

estrazzjoni taż-żrar u tar-ramel. Il-barrieri abbandunati spiss ġew issostitwiti u mimlija mill-

ġdid b'landfills tal-iskart li jkopru total ta' 4 miljun m3. 

 

Iż-żjara tad-delegazzjoni ġiet maqsuma fuq żewġ nofstanhari. 

 

L-ewwel wieħed kien iddedikat għas-seduti ta' smigħ tal-mistednin tas-Sindku ta' Tronzano: l-

Arċisqof ta' Vercelli, esperti legali u mediċi, rappreżentati tal-awtoritajiet lokali involuti 

(provinċji u reġjun), il-kelliem tal-Movimento Valledora u s-Sindku tal-Muniċipalità ta' Acqui 

Terme, fil-provinċja ta' Alessandria, li t-territorju tagħha qed iġarrab degradazzjoni simili. It-

tieni wieħed essenzjalment kien iddedikat għal żjara b'xarabank fuq il-post fis-siti tal-barrieri 

u tal-landfills l-aktar sinifikanti fil-Muniċipalitajiet ta' Tronzano, Cavaglià u Alice Castello. Il-

laqgħa mal-Ministru Taljan għall-Ambjent, Sergio Costa, jew ma' wieħed miż-żewġ Sotto-

Segretarji (Vannia Gava u Salvatore Micillo) tħassret, minkejja li ġiet ippjanata kważi xahrejn 

minn qabel.  
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17 ta' Diċembru 2018 (waranofsinhar) 

Sommarju tar-rendikont tas-seduti ta' smigħ 

Lista tal-kelliema 

- Marco Arnolfo – Arċisqof ta' Vercelli 

- Michele Greco – Konsulent legali tal-muniċipalitajiet taż-Żona Valledora 

- Marina De Maio – Professur fl-Istitut Politekniku ta' Torino 

- Roberta Buosi – Kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija tal-Isptar S. Spirito, Casale Monferrato 

- Marco Calgaro – Mediku attiv fl-Associazione Medici per l'Ambiente (Assoċjazzjoni tat-

Tobba għall-Ambjent) 

- Christian Salerno – Mediku Bijoloġist-speċjalist fl-istatistika medika u fl-epidemjoloġija 

ambjentali 

- Enzo Favoino – Mediku Riċerkatur tal-Kumitat Xjentifiku taċ-Ċentru tar-Riċerka "Rifiuti 

Zero" (skart żero) 

- Anna Andorno – Associazione Culturale Valledora onlus (Assoċjazzjoni Kulturali ta' 

Valledora) 

- Alberto Valmaggia – Mediku, Kunsillier għall-ambjent tar-Reġjun tal-Piemonte  

- Carlo Riva Vercellotti - President tal-Provinċja ta' Vercelli 

- Paolo Rizzo – jissostitwixxi il-President tal-Provinċja ta' Biella 

- Lorenzo Lucchini – Sindku ta' Acqui Terme (AL) 

- Andrea Chemello – Sindku ta' Tronzano Vercellese u petizzjonant Nru°906/2016 

 

Andrea Chemello, is-sindku ta' Tronzano, laqa' lill-parteċipanti u Beatriz Becerra ppreżentat 

id-delegazzjoni.  

Michele Greco, il-Konsulent legali tal-Muniċipalitajiet ta' Tronzano, Santhià u Cavaglià fir-

rikors quddiem il-qorti amministrattiva tal-Piemonte għall-annullament tal-awtorizzazzjoni 

tat-tkabbir ta' żewġ landfills (madwar 600 000 m3), fid-diskors tiegħu żviluppa l-punti li 

ġejjin: 

 

• hemm differenzi oġġettivi u proċedurali bejn ir-rikors u l-petizzjoni: ir-rikors għandu 

att wieħed ta' awtorizzazzjoni u ma jeliminax id-diversi problemi li huma preżenti 

f'Valledora, filwaqt li l-petizzjoni tinvestiga għexieren ta' kwistjonijiet, li diġà 

għaddew mill-ħafna livelli ġudizzjarji tal-liġi Taljana u li għalihom m'għadx hemm il-

possibbiltà ta' aċċess għall-ġustizzja; 

• l-azzjoni favur l-annullament tikkonċerna żewġ kwistjonijiet, li t-tnejn li huma 

jindirizzaw il-ksur tad-Direttiva 31/1999/KE fir-rigward tat-terraferma1; 

• L-ewwel waħda tkopri l-interpretazzjoni żbaljata tal-Kunsill tal-Istat tal-Anness I, 

punt 3.2, l-aħħar paragrafu tad-Direttiva 1999/31, li jgħid: "l-ilqugħ ġeoloġiku ... jista' 

jiġi komplut artifiċjalment u msaħħaħ b'mezzi oħra li jagħtu protezzjoni ekwivalenti". 

Id-Direttiva tagħti l-permess li l-ilqugħ ġeoloġiku naturali jitlesta b'mod artifiċjali u 

mhux li jiġi sostitwit kompletament b'żona fejn jerġa' jimtela l-akwifer; fil-fehma 

tiegħu, l-interpretazzjoni tal-Kunsill tal-Istat2 tad-direttiva hija għalkollox żbaljata, u 

dan jista' jagħti lok għall-bidu ta' proċedura ta' ksur; 

                                                 
1 id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE , tas-26 ta' April 1999, dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (ĠU L 182, 

16/07/1999) implimentata permezz tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 36 tat-13 ta' Jannar 2003.  
2 Kunsill tal-Istat, sessjoni V, Nru 2683, tas-17 ta' Mejju 2013. Waste:ban on landfilling in non-clay site not 

legitimate (L-iskart: il-projbizzjoni mhux leġittima fuq ir-rimi f'landfill f'sit mhux tafli). Minflok, fis-sentenza 

hemm miktub: "Id-dixxiplina inkwistjoni tistabbilixxi l-ekwivalenza, fil-kuntest tal-garanziji ambjentali, bejn l-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/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
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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• l-iskart il-ġdid se jintrema fuq l-iskart mormi preċedentement mingħajr ebda 

protezzjoni sottostanti, peress li din il-landfill kienet teżisti qabel id-

Direttiva 1999/31/KE; 

• It-tieni parti tar-rikors tirrigwarda d-distanzi tal-landfill miż-żoni residenzjali u 

agrikoli, b'referenza għall-Anness 1.1(a) tad-Direttiva, li jgħid: "Il-post ta' terraferma 

jrid jikkonsidra l-ħtiġijiet relatati ma': (a) id-distanzi mill-fruntiera tas-sit għal żoni 

residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi ta' l-ilma, korpi tal-ilma u siti oħra urbani u 

agrikoli;" 

• F'dan il-każ speċifiku, hemm il-preżenza ta' kanali li minnhom jgħaddi l-ilma tax-xeba' 

10 metri 'l bogħod mit-tarf tal-landfill, anqas minn 500 metru 'l bogħod miż-żoni 

residenzjali, (pereżempju Cascina La Mandria), u fl-istess distanza minima hemm bjar 

li jipprovdu l-ilma lil Cascina, li jużaw l-ilma tal-akwifer konness mal-landfill; 

• Il-Muniċipalità ta' Tronzano ħadet iktar miżuri legali biex topponi r-rikors minn 

kumpanija proprjetarja ta' barrieri sabiex tiġi annullata d-deċiżjoni reġjonali li timponi 

projbizzjoni ta' rimi f'landfills jew l-espansjoni tagħhom f'Valledora3. Din id-deċiżjoni 

hija waħda innovattiva fuq livell nazzjonali, li timplimenta d-Direttiva Qafas dwar l-

Ilma. 

 

Is-Sur Greco jispeċifika li s-seduta finali tal-Qorti Amministrattiva Reġjonali tal-Piemonte se 

ssir fid-9 ta' Frar 2019, u li s-sentenza mogħtija fl-ewwel istanza se tinħareġ ftit ġimgħat wara. 

F'każ ta' appell għad-deċiżjoni, iż-żmien stmat għal sentenza definittiva huwa ta' 18-il xahar. 

Huwa jissottolinja li minkejja li l-landfill (li l-proġett għall-espansjoni tagħha huwa sub-

judice) ilha li mtliet sentejn, il-kriżi tal-iskart, imsemmija bħala r-raġuni tat-talba ta' 

espansjoni, qatt ma saret magħrufa. 

 

Il-Professur Marina De Maio (tad-dipartiment tal-inġinerija tal-ambjent-territorju-

infrastruttura tal-Università ta' Torino)ippreżentat silta minn stħarriġ idroġeoloġiku tal-2012, 

li għadu validu, filwaqt li kkonċentrat b'mod partikolari fuq l-aspetti li ġejjin: 

• Karatteristiċi ġeomorfoloġiċi tal-art tal-Muniċipalità ta' Tronzano, b'mod partikolari l-

pjanura alluvjali, b'depożiti glaċjali, li hija magħmula minn alternazzjoni ta' żrar u 

ramel, partijiet tal-akwifer, u għadsiet taflin limitati minħabba li r-rata tal-fluss tal-ilma 

mhijiex kostanti; 

• Sar żball fil-valutazzjoni tal-awtoritazzazzjoni tal-barrieri: l-istruttura tal-akwifer 

għandha tiġi kristallizzata f'dawn is-siti, daqslikieku dan kien impermeabbli, iżda 

minħabba li l-ilma qiegħed f'moviment, l-għadsiet taflin ma jipproteġuhiex 

• L-istħarriġ li sar fil-Muniċipalità ta' Tronzano wera li t-territorju sħiħ u ż-żoni fil-

viċinat huma esposti għal livelli għoljin ta' tniġġis;  

• Il-vulnerabbiltà tal-metodu tal-akwifer wera li l-akwifer diġà laħaq il-livell ta' periklu 

u, anki jekk il-barriera ma għadhiex tintuża, huwa importanti ħafna li din tibqa' tiġi 

ssorveljata; il-lagi mhuma xejn aktar ħlief ix-xifer ta' fuq tal-akwifer li żviluppa fil-

wiċċ, fejn il-bokkaport tal-ilma għandu ħxuna ta' 38 metru. 

                                                                                                                                                         
ilqugħ ġeoloġiku naturali u l-ilqugħ artifiċjali". Barra minn hekk "l-ilqugħ artifiċjali, permezz tal-adozzjoni ta' 

arranġamenti tekniċi xierqa, qiegħed f'pożizzjoni li jissodisfa bl-aħjar mod ir-rekwiżiti tal-permeabbiltà u tal-

ħxuna mitluba mil-liġi, bħal dawk naturali". 
3 L-Artikolu 24(8) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Reġjonali tal-Piemonte Nru 12-6441 tat-2 ta' Frar 2018. Id-

dispożizzjonijiet ta' dan l-att ġew ikkonfermati permezz ta' deċiżjoni ulterjuri ta' Lulju 2018 li tikkonċerna r-

rieżami tal-Pjan Reġjonali ta' Ħarsien tal-Ilma. Din id-deċiżjoni mhijiex applikabbli għall-awtorizzazzjoni li 

kienet is-suġġett tal-ewwel rikors, minħabba li l-Artikolu 24 ma japplikax għall-proġetti li preċedentement ikunu 

kisbu sentenza favorevoli ta' kompatibbiltà ambjentali. 
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• In-netwerk ta' monitoraġġ tar-Reġjun tal-Piemonte juri li l-konċentrazzjonijiet għad-

diversi inkwinanti, fosthom: il-ħadid, il-manganiż, in-nikil, iċ-ċomb, in-nitrati u l-

atrażina, f'diversi bjar jaqbżu l-limitu permess f'mg/L. F'Tronzano u f'muniċipalitajiet 

oħra ta' Valledora, ir-rati tal-ħadid jaqbżu l-limitu permess b'mod eċċessiv 

(6/6.5,000 mg/L) tant li jidher li dawn m'għandhomx oriġini naturali; il-valuri għall-

manganiż huma għoljin ukoll (mhux fi Tronzano)

• Meta titqies il-gravità tal-problema li nħolqot mis-sistema li kienet fis-seħħ fil-passat 

ta' landfills fil-beraħ bi proċedura ta' urġenza (Digriet Presidenzjali Nru 915 tal-

10 ta' Settembru 1982), hemm riskju li barrieri oħra jiġu mibdula f'landfills. 

 

Minħabba l-fatturi mhux magħrufa dwar l-inkwinanti fl-akwiferi, il-Prof. De Maio 

kkonkludiet li l-istudju tal-2012 għandu jiġi aġġornat. 

 

Roberta Buosi (Kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija ta' Casale M.) Marco Calgaro 

(Assoċjazzjoni tat-Tobba għall-Ambjent-ISDE) u Christian Salerno (bijoloġist u 

epidemjoloġist) ippreżentaw is-sejbiet u ċ-ċifri tagħhom dwar: 

 

• L-interazzjoni tat-tniġġis ambjentali fuq is-saħħa li tiġġenera żieda fil-mard tal-kanċer 

u l-mard kardjovaskulari; Il-Piemonte għandu rata ogħla tal-kanċer min-Nofsinhar tal-

Italja, bl-eċċezzjoni tal-Campania, li l-landfills illegali tagħha ġġeneraw il-fenomenu 

"l-art tan-nirien";

• Hemm rabta diretta ta' kawża u effett bejn is-sustanzi karċinoġeni prodotti mit-tniġġis 

u l-kanċer fit-tfulija; Fil-Veneto ntwera li teżisti korrelazzjoni bejn iż-żoni li fihom ġiet 

irreġistrata żieda fil-kanċer tal-pulmun u żoni li fihom qed imutu l-likeni, li huma 

bijoindikaturi passivi tat-tniġġis tal-arja; 

• Tliet studji epidemjoloġiċi: l-ewwel wieħed fil-ħames Muniċipalitajiet ta' Valledora 

(Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià u Tronzano VC), bl-għan li tiġi 

kkwantifikata ż-żieda ta' xi mard b'rabta mad-data ta' referenza tar-Reġjun tal-

Piemonte. Ġew identifikati żidiet f'dawn it-tipi ta' kanċer li ġejjin: il-ħalq, il-kliewi, il-

moħħ, il-larinġi u l-prostata (irġiel); il-frixa, il-linfomi, il-lewkimja, is-sistema 

diġestiva, is-sider (nisa), li jistgħu jitnaqqasu bil-prevenzjoni sekondarja (skrinjar); 

• It-tieni studju, iffoka fuq Tronzano u Alice Castello, billi intbagħtu kwestjonarji lill-

komunità. Dan ikkonsista fil-ġbir tad-data għad-diversi fatturi ta' riskju tal-kanċer, li 

huwa marda li tinvolvi diversi fatturi u, imbagħad imqabbla bejn żewġ gruppi: l-

ewwel grupp jinvolvi lin-nies li jgħixu qrib il-landfills li huma aktar vulnerabbli għall-

fatturi ambjentali u t-tieni grupp jinvolvi lil dawk li huma anqas esposti. Ir-riżultati 

jsostnu l-prinċipju tal-prekawzjoni; fil-fatt, minkejja li fiż-żona tal-landfills il-

popolazzjoni hija żgħira, kien hemm żieda ta' 18 % fil-mard kollu tal-kanċer u dak 

kroniku-deġenerattiv u żieda ta' 60 % fil-kanċer biss; L-irwejjaħ spjaċevoli kienu 

wkoll inkonvenjenza, li tista' tikkawża problemi marbuta man-nifs. 

 

Enzo Favoino, mill-kumitat xjentifiku taċ-ċentru tar-riċerka "Rifiuti zero" (żero skart), 

tkellem dwar l-aġenda tal-UE dwar l-ekonomija ċirkolari u r-rwol limitat ta' rimi f'landfills fil-

leġiżlazzjoni riveduta tal-UE dwar l-iskart.  

• Huwa elenka firxa ta' prattiki li jgħinu jnaqqsu r-rimi f'landfills u biex jiġu stabbiliti 

prinċipji tal-ekonomija ċirkolari bħal: ġbir separat tal-iskart mid-djar, imposta ta' 
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tariffa puntwali, prattiki ta' tnaqqis tal-iskart, impjanti ta' kompostjar u ta' trattament 

minn qabel; 

• Fil-biċċa l-kbira tar-reġjun diġà ntlaħqet il-mira ta' 65 % tar-riċiklar tal-iskart 

muniċipali u ta' 70 % tar-riċiklar tal-iskart tal-imballaġġ, rispettivament stabbiliti 

għall-2035 u għall-2030 mill-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari. Qed ikun inkoraġġit 

sew it-tfassil sostenibbli, it-tnaqqis fl-użu tar-riżorsi, il-ġlieda kontra l-obsolexxenza 

programmata, l-obbligu tal-iskart separat; 

• Kull sena, l-UE timporta 60 % tar-riżorsi primarji tagħha minn pajjżi terzi. L-UE 

għandha bżonn 27 materjal kritiku minn pajjiżi terzi: eż. elementi terrestri rari taċ-

ċirkwiti elettriċi u elettroniċi, u blat fosfatiku għall-agrikoltura; 

• L-għan huwa li l-500 kg ta' skart muniċipali, li f'medja jiġi prodott kull sena minn kull 

Ewropew, jinbidel f'riżorsi minerali ġodda. Iċ-ċirkolarità fl-użu tar-riżorsi biss se 

tiżgura s-sopravivenza tas-sistema tal-produzzjoni Ewropea; 

• Id-dijagramma mfassla minn Ellen MacArthur Foundation turi l-valuri tal-ekonomija 

ċirkolari. Il-parti l-baxxa tad-dijagramma turi kif ir-riżorsi jintilfu bil-landfills u l-

inċinerazzjoni, f'kuntrast mal-ekonomija ċirkolari li tnaqqas din il-ħela. 

 

Anna Andorno, kelliema tal-moviment Valledora (li twaqqaf fl-2007), spjegat fil-qosor ir-

raġunijiet tat-talbiet tal-assoċjazzjoni. Hija ddeplorat in-nuqqas ta' kontrolli adegwati, wara l-

awtorizzazzjoni tal-impjanti ta' barrieri u landfills. U minkejja li tirrikonoxxi l-appoġġ għall-

ġlieda taċ-ċittadini fl-aħħar snin li ngħata minn xi Sindki u mill-provinċja ta' Vercelli, il-

Muniċipalitajiet, il-Provinċji, ir-Reġjun u l-Gvern ma applikawx b'mod sħiħ il-prinċipju ta' 

prekawzjoni. Għalhekk, hija titlob lill-Parlament Ewropew ikompli bil-pjan li l-landfills u l-

inċineraturi futuri, jinbidlu bl-użu mill-ġdid, bir-riċiklaġġ u t-tfassil mill-ġdid bħala parti mill-

ekonomija ċirkolari. Hija titlob lill-PE jadotta leġiżlazzjoni severa, li twieġeb għas-sensittività 

ambjentali taċ-ċittadini, li tipprojbixxi l-installazzjoni ta' landfills u li jimtlew barrieri vojta. 

Fl-aħħar nett, tindika li l-kriminalità organizzata qed tidħol fiċ-ċiklu tal-barrieri u tal-landfills. 

 

Alberto Valmaggia: Kunsillier għall-ambjent tar-Reġjun tal-Piemonte, Carlo Riva 

Vercellotti: President tal-Provinċja ta' Vercelli u Paolo Rizzo. Fil-preżentazzjoni tagħhom, 

iċċaraw il-pożizzjoni rispettiva tal-leġiżlazzjoni lokali, tal-ippjanar u tal-awtoritajiet ta' 

spezzjoni tagħhom, kif ukoll: 

 

• Laqgħu din iż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni, li hija sinjal tajjeb għall-popolazzjoni 

lokali; 

• Għamlu riferiment għall-Artikolu 9 tal-Kostituzzjoni Taljana dwar il-ħarsien tal-

pajsaġġ u l-Artikolu 191 tat-TFUE dwar il-prinċipji ta' prevenzjoni u prekawzjoni 

bħala bażijiet biex jiġi rrapportat it-tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija fil-provinċja 

ta' Vercelli f'livelli li ma jkunux sostenibbli; 

• Enfasizzaw li l-projbizzjoni tal-installazzjoni ta' landfills ġodda u tat-tkabbir ta' dawk 

eżistenti hija r-riżultat tal-ħidma flimkien taż-żona sħiħa; 

• Iżda qajmu żewġ kwistjonijiet miftuħa u delikati ħafna: 1) il-projbizzjoni ta' 

awtoritazzazzjonijiet ġodda mhijiex biżżejjed, u huwa meħtieġ pjan ta' rkupru 

strutturali kumplessiv ta' Valledora; 2) il-limitazzjonijiet previsti mid-Deċiżjoni 

Reġjonali tat-2 ta' Frar 2018 għal Valledora jiġu estiżi għaż-żoni kollha  tal-ilma tal-

pjan fil-fond; 

• Talbu lir-Reġjun tal-Piemonte, l-Istat Taljan u l-Parlament Ewropew; biex jaħdmu fuq 

leġiżlazzjoni vinkolanti kontra l-barrieri u l-landfills f'żoni tal-ilma tal-pjan; 
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• Għamlu sommarju tal-proċess tal-awtorizzazzjoni tal-landfills fil-provinċja ta' Biella: 

f'Cavaglià, żewġ landfills ġewwa barriera li ma għadhiex tintuża jiffurmaw post 

wieħed għar-rimi tal-iskart muniċipali solidu u speċjali mhux perikoluż (qabel, l-iskart 

ta' Biella kien jintrema f'Muniċipalità oħra); 

• Fl-2005, għaż-żewġ landfills ġie approvat il-pjan ta' konformità mal-leġiżlazzjoni tad-

Digriet Leġiżlattiv Nru 36 tat-13 ta' Jannar 2003, fl-implimentazzjoni tad-

Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'landfills (nota f'qiegħ il-paġna 2). Wara 

investigazzjonijiet suċċessivi, iż-żewġ landfills kisbu l-awtorizzazzjoni ambjentali 

integrata (2012), f'konformità mal-regolamenti tal-prevenzjoni u l-kontroll integrati 

tat-tniġġis (IPPC)4; 

• Il-Provinċja ta' Biella ddikjarat li, skont il-leġislazzjoni rivelanti, iż-żieda akkumulata 

tal-iskart li diġà nħażen fiż-żewġ landfills hija ta' kompatibbiltà ambjentali5. Iż-żewġ 

awtorizzazzjonijiet imbagħad ġew ikkontestati quddiem il-Qorti Amministrattiva 

Reġjonali, li kkonfermathom. F'Ottubru 2015, minħabba li s-siti mtlew għalkollox, 

ġew ippreżentati proġetti ġodda għat-tkabbir taż-żewġ landfills. Dawn ġew 

ipproċessati fi proċedura waħda ta' VIA u li ġiet konkluża b'mod favorevoli 

f'Lulju 20166; 

• Fir-rigward ta' dan il-punt, il-Kunsillier Rizzo jispeċifika li: 1) biex tiġi evitata l-kriżi 

tal-iskart it-trasferiment tal-iskart ta' Biella sar permezz ta' trakkijiet lejn l-impjant ta' 

skart għall-enerġija ta' Milan; 2) parti mill-iskart niexef diġà ġie pproċessat f'impjant 

ta' tnixxif bijoloġiku fil-landfill; 

• Fil-mument tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet iż-żona tal-landfills kienet għalkollox 

kompatibbli mal-programmazzjoni reġjonali. Madankollu, wara li ħarġu l-

awtorizzazzjonijietValledora u ż-żona ta' Biella kollha tniżżlu bħala żoni tal-ilma tal-

pjan fil-fond fid-Deċiżjoni Reġjonali tal-21 ta' Lulju 2016; 

• Fir-riżultati tal-monitoraġġ tal-ilma tal-pjan li twettqu minn ARPA, tliet darbiet fis-

sena mill-1997, ma nstabet l-ebda kontaminazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art li setgħet tiġi 

attribwita għas-siti ASRAB u A2A. Iżda fl-ilma tal-pjan fil-fond ġew identifikati traċċi 

ta' perkloroetilene7 u perċentwali għoljin ta' nikil u nitroġenu upstream tal-landfills 

attwali, viċin il-landfills tal-konsorzju antiki, li għalihom ingħata bidu għal rimedju; 

• Il-provinċja ta' Biella timmira lejn l-eċċellenza fil-ġbir separat, billi tgħaddi minn 76% 

għal 80% tal-limitu minimu. Madankollu, fil-perjodu ta' żmien qasir sa dak medju, tqis 

li l-istrateġija skart żero ma tistax tiġi implimentata, li jispjega l-approċċ prammatiku 

tagħha lejn il-landfills għat-trattament u għar-rimi tal-iskart muniċipali. 

 

Lorenzo Lucchini,, Sindku ta' Acqui Terme, f'Valle Bormida (100 km bogħod minn 

Tronzano), semma l-eżempju ta' każ simili għall-avvenimenti f'Tronzano: il-popolazzjoni 

sħiħa qiegħda fi stat ta' twissija għat-theddida gravi tat-tniġġis tal-ilma tal-pjan li ssegwi l-

possibbiltà ta' awtorizzazzjoni tal-Provinċja ta' Alessandria għal proġett ta' landfill fil-

Muniċipalità ta' Sezzadio (AL). 

                                                 
4 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 

industrijali. 
5 Id-Digriet Leġiżlattiv Nru 152 tat-3 ta' April 2006, "Norme in materia ambientale" (Regoli ambjentali). 
6 Għal tkabbir totali ta' 600 000 m3; ara l-istqarrija għall-istampa tal-24 ta' Ġunju 2016: CAVAGLIA. Se jitkabbru 

żewġ landfills 
7 Il-perkloroetilene jinxtered b'mod mifrux fl-ambjent u jinsab fi kwantitajiet żgħar fl-ilma, fl-organiżmi 

akkwatiċi, fl-arja, fl-ikel u fit-tessuti tal-bniedem. L-ogħla livelli ambjentali nstabu fl-industriji tad-dry-cleaning 

u ta' sgrassar tal-metall. Tali emissjonijiet jistgħu jwasslu għal konċentrazzjonijiet għoljin fl-ilma fil-fond. 
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Għalkemm ma ngħatatx informazzjoni dettaljata dwar ir-rikorsi li jinsabu għaddejjin jew 

pendenti, hemm tħassib dwar il-fatt li se ssir landfill enormi għal 1,7 miljun m3 ta' skart 

industrijali f'żona li attwalment tintuża bħala barriera. Il-proġett huwa f'kunflitt mal-

previżjonijiet tal-Pjan Reġjonali ta' Ħarsien tal-Ilma, li jidentifika ż-żona ta' Sezzadio bħala 

waħda mill-4 żoni ta' riżerva għall-ilma tal-pjan tal-Piemonte, li għandha tintuża fil-każ ta' 

skarsezza gravi tal-ilma (bħal dik li rriżultat minħabba n-nixfa fis-sajf tal-2017). 
 

Is-SindkuAndrea Chemello, l-uniku firmatarju tal-petizzjoni 906/2016, li hija s-suġġett ta' 

din iż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni, beda d-diskors tiegħu permezz ta' dikjarazzjoni f'isem 

13-il muniċipalità (minbarra Tronzano, 11 fil-Provinċja ta' Vercelli, provinċja waħda ta' 

Novara u oħra fiż-żona metropolitana ta' Torino) ta' impenn qawwi tal-amministrazzjonijiet 

rispettivi favur il-ħarsien tar-riżorsi tal-ilma u, b'mod aktar ġenerali, dawk ambjentali. Is-

sinerġiji li s'issa ġew implimentati mit-13-il muniċipalità huma maħsuba jwettqu lista ta' 

għanijiet marbuta mal-iskart, il-kwalità tal-ilma tal-pjan u tal-arja.  

 

Dawn jinkludu, fost oħrajn, it-tnaqqis tal-iskart b'mod sħiħ, b'mod partikolari dak mhux 

separat; żieda fil-ġbir separat; is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar ir-riċiklaġġ tal-iskart, 

jew il-promozzjoni tal-gżejjer ekoloġiċi, filwaqt li l-kwalità tal-arja tinżamm fil-limiti legali; 

l-oppożizzjoni qawwija, fiż-żoni ta' riforniment jew f'dawk ta' lqugħ, upstream tax-xmajjar, 

għall-ftuħ ta' landfills ġodda tal-iskart u/jew għat-tkabbir ta' dawk eżistenti, kif ukoll għall-

attivitajiet li jistgħu jikkawżaw inċidenti, kontaminazzjoni tar-riżorsi tal-ilma jew jagħmilhom 

mhux adattati għal-ilma tax-xorb. 

 

Il-prinċipju ta' prekawzjoni jrid imexxi l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet pubbliċi biex tiġi 

evitata l-preżenza tal-iskart fiż-żoni tal-ilma tal-pjan fil-fond u b'difiża tal-projbizzjoni tal-

inċinerazzjoni. Din l-istrateġija trid titwettaq fuq skala mifruxa, lil hinn minn Valledora. 

 

Is-Sindku ta' Tronzano elenka l-għanijiet li ġejjin tal-amministrazzjoni tiegħu: 

 

• il-ħarsien tar-riżorsi tal-ilma fiż-żoni ta' riforniment tal-akwiferi jew qabel dawn jimtlew; 

oppożizzjoni qawwija għall-kwistjonijiet imsemmija qabel; 

• il-projbizzjoni tal-mili ta' spazji vojta fil-barrieri, b'mod partikolari permezz tal-"materjali 

fit-tmiem tal-istadju tal-iskart"; jekk is-siti jkunu mimlija, il-materjal li jintrema għandu 

jkollu l-istess karatteristiċi kimiċi, fiżiċi u agrikoli tal-materjal li jkun ġie estratt; 

• strixxa marġinali obbligatorja għall-kultivazzjoni agrikola intensiva qrib il-lagi tal-barrieri; 

ir-regolamentazzjoni tas-sustanzi tossiċi għas-saħħa li jintużaw fl-agrikoltura intensiva; 

• kontrolli aktar severi fis-siti tal-barrieri u tal-landfills b'riżorsi umani u finanzjarji msaħħa; 

• il-materjal inerti li jiġi prodott mir-riċiklaġġ irid jiswa anqas minn dak li jiġi estratt mill-

barrieri; 

• l-ispejjeż ta' tindif tas-siti tal-barrieri u tal-landfills iridu jiġu koperti minn garanziji mill-

istituzzjonijiet bankarji jew tal-assigurazzjoni li jkollhom livelli għoljin ta' klassifikazzjoni 

(triple A); 

• ir-riċiklaġġ tal-iskart u l-użu mill-ġdid tal-materjal, inkluż materjal li jkun ġej minn 

trattament tat-tnixxif separat, biex titwettaq l-istrateġija skart żero. Minn din il-perspettiva, 

iridu jiġu promossi inizjattivi nazzjonali u supranazzjonali għat-tnaqqis tal-imballaġġ u trid 

tiġi evitata kwalunkwe inċinerazzjoni; 

• għall-protezzjoni tal-art, irid ikun hemm limiti legali għat-tifrix tal-ħama tad-dranaġġ fuq l-

artijiet agrikoli. 
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Fl-aħħar nett, Andrea Chemello kkritika: 

a) Il-ksur sistematiku f'Valledora tal-prinċipju ta' prekawzjoni (l-Artikolu 191 tat-TFUE) - 

minbarra f'każijiet riċenti mill-amministrazzjoni provinċjali ta' Vercelli; 

b) Il-ksur tad-Direttiva 1999/31/KE b'rabta mal-landfills kollha f'Valledora, li jinsabu f'siti 

neqsin għalkollox minn barrieri ġeoloġiċi naturali; 

c) Għalkemm il-landfill Alice 2 ilha tnixxi lissija fl-ilma tal-pjan mill-2004 u t-tindif 

m'għadux possibli, id-deċiżjoni tat-tqegħid ta' sigurtà permanenti, permezz tal-iffissar ta' 

limitu massimu finali, jidher li la ssolvi s-sitwazzjoni u lanqas hi definittiva; 

d) Il-possibbiltà ta' tniġġis tar-riżorsi ta' ilma tajjeb għax-xorb ta' Tronzano VC minħabba l-

lissija tal-landfills kollha f'Valledora, u mhux biss ta' Alice 2, li jinsabu biss 5 km 'il 

bogħod mill-bjar tal-akwadott ta' Tronzano; 

e) Fl-aħħar nett, Valledora teħtieġ pjan kumplessiv ta' tindif, irkupru u salvagwardja tat-

territorju tagħha, u għalhekk l-abitanti tagħha qed jitolbu l-appoġġ tal-Ewropa biex 

jintlaħqu dawn l-għanijiet kollha.  
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18 ta' Diċembru 2018 (filgħodu) 

Rapport taż-żjara tas-siti f'erba' stadji 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, is-Sindku ta' Alice Castello, Anna Andorno  u Pietro 

Pasquino, , mexxew it-tour tal-barrieri ta' Tronzano u l-landfills Alice 2 (Tronzano), A2A u 

ASRAB (it-tnejn f'Cavaglia).  

 

Stadju 1: 

Barrieri fi Tronzano: is-Sur Chemello spjega li l-kompetenza biex jiġu awtorizzati l-barrieri 

ġiet ittrasferita mill-Muniċipalitajiet għall-Provinċji. L-attività tal-estrazzjoni saret negozju li 

ħa post l-agrikoltura. Fiż-żona li fiha saret iż-żjara, l-ewwel barriera ġiet sekwestrata fl-

2011/12 mill-Guardia di Finanza minħaba r-rimi fiha ta' materjali mhux xierqa, Tnejn oħra 

huma lagi tal-ilma tal-pjan u fis-snin elfejn ġiet awtorizzata l-attività ta' estrazzjoni sa fond ta' 

15-il metru mill-ilma. Fl-2018, il-kumpanija konċessjonarja ddeċidiet li twaqqaf it-tħaffir 

f'9 metri u titħaffer strixxa tal-art ta' 25 metru li tifred iż-żewġ lagi biex tinħoloq barriera 

waħda (din hija l-unika żona li ġiet identifika bħala żona ta' estrazzjoni mill-pjan regolatorju 

ta' Tronzano). 

 

Stadju 2 

Il-landfill Alice 2: fis-snin sebgħin u tmenin din kienet barriera ta' estrazzjoni ta' materjal tal-

bini. Fil-bidu tas-snin disgħin ġiet mibdula f'landfill, abbażi ta' kriterji sempliċistiċi (li 

xjentifikament kienu għalkollox żbaljati) u żewġ lottijiet tal-barriera (kull wieħed minnhom 

kellu daqs ta' 500 000m3) imtlew bi skart muniċipali u skart simili. 2 miljun m3 oħra mtlew 

f'żewġ fażijiet fis-snin disgħin u bejn l-2008 u l-2013, meta intervjena l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku. Din kienet ilha mill-2004 tnixxi lissija. L-isforzi għat-tindif tas-sit u t-

tnaqqis tal-metalli tqal ma kinux effettivi. Wara sentejn ta' laqgħat konġunti (ARPA, ASL, 

Provinċja, Reġjun u Muniċipalità ta' Vercelli), fl-2015 ittieħdet id-deċiżjoni tat-tqegħid ta' 

sigurtà permanenti; bħalissa, it-trasformazzjoni f'landfill tinsab f'livell baxx, għaliex is-sit 

jinsab fil-fażi tal-għeluq, filwaqt li l-iffissar ta' limitu massimu finali se jsir sas-sajf li ġej. 

 

Is-Sur Bondonno enfasizza li, mill-2015, anke l-amministrazzjoni muniċipali ta' Alice 

Castello ċaħdet it-talba għal landfills ġodda, iżda għad hemm il-kompitu diffiċli li jiġu 

ssorveljati l-landfills eżistenti, speċjalment minn meta fl-2016 ġie xolt il-konsorzju tal-

Muniċipalitajiet ta' Vercelli li kien responsabbli mill-kontrolli. Ir-responsabbiltà issa taqa' 

f'idejn il-Muniċipalità li hija magħmula biss minn 8 impjegati mingħajr għarfien espert 

speċifiku. F'dan ir-rigward, il-qsim amministrattiv eċċessiv tal-Piemonte inevitabbilment 

grava s-sitwazzjoni diġà diffiċli. 

 

Stadju 3 

Il-landfills A2A u ASRAB u d-dħul għall-Alice 2, bejn Alice Castello u Cavaglià: il-landfills 

kontenzjużi (li hemm ir-rikors ta' Tronzano pendenti kontra t-tkabbir tagħhom quddiem il-

Qorti Amministrattiva Reġjonali tal-Piemonte) jinsabu f'barrieri b'fond ta' 30 metru. F'raġġ ta' 

1.8 km, ix-xmara qadima ta' Dora hija mimlija barrieri, li xi wħud minnhom ma għadhomx 

jintużaw, filwaqt li oħrajn ġew awtorizzati iżda għadhom ma tlestewx. Is-Sur Chemello 

ttama li fil-futur ma jimtlewx ħofor oħra, iżda minflok jingħataw kisja ħaxix u jiġu 

naturalizzati b'mod awtonomu. Intqal li fil-provinċja ta' Vercelli, Valledora mhijiex każ iżolat. 
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Għalhekk, jeħtieġ li jkun hemm regoli fuq perjodu twil biex jiġi segwit irkupru korrett u 

strutturalment sigur tal-akwiferi f'riskju biex jitħarsu l-ħajja u s-sigurtà tal-persuni. 

 

Skont is-Sur Chemello, l-interpretazzjoni permissiva tal-leġiżlazzjoni Ewropea, li ma 

tippermettix il-bini ta' landfills fin-nuqqas ta' barrieri ġeoloġiċi naturali u li, minflok, kienet 

prevalenti fil-każ taż-żewġ landfills ikkonċernati, mhijiex kompatibbli ma' dan l-approċċ. Il-

leġiżlazzjoni reġjonali trid tinkludi wkoll il-ħarsien taż-żoni ta' qabel ir-riforniment mill-ġdid 

li mhumiex maqgħuda ma' żoni ta' riforniment B'kuntrast mad-deċiżjoni li ttieħdet s'issa mill-

Piemonte, anki wara d-Deċiżjoni tal-Gvern Reġjonali tat-2 ta' Frar 2018, ir-restrizzjonijiet ma 

ġewx estiżi lil hinn minn Valledora, forsi għaliex l-awtoritajiet qed iserrħu fuq ir-rikkezza 

abbundanti ta' ilma tat-territorju reġjonali. 

 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar it-trasport tal-iskart f'Valledora, is-Sa Andorno wieġbet li 

sensiela ta' trakkijiet jittrasportawhom anki minn reġjuni oħra (pereżempju Malagrota, 

f'Ruma), anke b'mod illegali billejl. Issa l-landfills qed ikomplu jirċievu skart mill-Provinċja 

ta' Biella kollha. Minkejja l-medjazzjoni tal-Movimento Valledora, m'hemmx djalogu bejn iż-

żewġ Provinċji ta' Biella u Vercelli. 

 

Id-diverġenzi bejn il-muniċipalitajiet ġew aggravati mill-kumpensi (li jistgħu jilħqu s-somma 

ta' EUR 3 jew 4 miljun) li jitħallsu mis-soċjetajiet konċessjonarji lill-muniċipalitajiet li jilqgħu 

fihom il-landfills. Dan huwa l-każ ta' Cavaglià, li fit-territorju tagħha hemm id-dħul għall-

landfill Alice 2, filwaqt li Tronzano, minħabba l-fatt li dejjem opponiet ruħha, avolja ġarrbet l-

akbar danni, qatt ma rċeviet kumpens.  

 

Is-Sur Chemello jtenni li, anki fil-livell muniċipali, hemm bżonn ta' viżjoni fit-tul fil-politika 

tal-iskart, sabiex min jikkoordina l-awtorità lokali ma jkunx jista' jaċċetta kumpens. Dan bħala 

kontroparti għan-negliġenza tal-fatt li ma jistax jiġi injorat li l-ħajja tal-landfills tista' taqbeż 

il-mitt sena, filwaqt li l-mandat tal-amministratur idum biss ftit snin. 

 

Stadju 4 

Cascina La Mandria (Santhià) u l-fonderija SACAL (Carisio). Iċ-ċint idur ma' barriera enormi 

fl-inħawi ta' Cascina La Mandria, li fiha jgħixu madwar tnax-il familja: fir-raba' tal-madwar 

jitkabbar il-qamħ u fl-inħawi tal-qrib hemm lag kbir ta' ilma tal-plan (li huwa wiesgħa sitt 

darbiet inqas mil-lag Viverone). Il-leġiżlazzjoni fis-seħħ tipprojbixxi l-komunikazzjoni bejn l-

akwiferi fil-fond u dawk tal-wiċċ. Madankollu hawnhekk jifforma l-ilma ta' taħt il-wiċċ u ftit 

'il bogħod jużaw il-bjar tal-akkwedotti (żona ta' lqugħ ta' 200 m). F'każ li fil-leġiżlazzjoni 

reġjonali ma jkun hemm l-ebda dispożizzjoni dwar iż-żona ta' lqugħ tar-raba' li jiġi kkultivat, 

hawnhekk il-qamħ jitħalla jikber biss 5 jew 6 metri 'l bogħod mil-lagi tal-barriera.  

 

Is-Sur Chemello jindika li l-attivitajiet ta' estrazzjoni fl-Italja għadhom koperti minn liġi li 

tmur lura għall-1920, filwaqt li fin-nuqqas ta' liġijiet nazzjonali dwar il-ġestjoni tal-iskart, il-

kompetenza leġiżlattiva effettiva hija esklussivament reġjonali, minbarra l-liġijiet ta' 

traspożizzjoni tad-Direttivi Ewropej. F'dan il-qafas regolatorju kontradittorju u mimli lakuni, 

is-Sindku, bħala amministratur li jikkunsidra l-interess tal-komunità lokali jrid jagħmel 

għażliet politiċi li jkunu dejjem orjentati lejn approċċ sostenibbli.  
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Is-Sur Bondonno  enfasizza li huwa meħtieġ appoġġ finanzjarju sabiex ikunu jistgħu 

jitwettqu kontrolli ta' verifika effettiva. Huwa jixtieq li fil-futur iċ-ċittadini jkunu jistgħu 

jitqiesu bl-istess mod tal-anqas daqs il-multinazzjonali li jmexxu n-negozju tal-iskart.  
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Osservazzjonijiet konklużivi 

 

• Is-seduti ta' smigħ u ż-żjara fuq il-post urew kif l-applikazzjoni b'mod ġenerali tal-prinċipji 

ta' prekawzjoni u ta' prevenzjoni hija prijorità għall-korpi kollha reponsabbli għall-ħarsien 

tas-saħħa u tal-ambjent ta' Valledora, u b'mod partikolari, l-implimentazzjoni tal-

projbizzjoni ta' landfills ġodda fiż-żoni ta' riforniment tal-akwifer, kif ukoll taż-żoni ta' 

lqugħ u l-barrieri jinbidlu f'żoni ekoloġiċi, wara t-tmiem tal-attivitajiet ta' estrazzjoni. 

• Fir-rigward tad-distanzi tal-landfills, għandhom jitqiesu kemm iż-żoni residenzjali kif ukoll 

dawk agrikoli, f'konformità mal-Anness 1.1(a) tad-Direttiva 1999/31/KE; bħal fil-każ ta' 

Cascina La Mandria, li fiha kemm il-bjar tal-akkwedotti li jalimentawha, kif ukoll ir-raba' 

tal-qamħ li hemm madwarha jinsabu f'distanzi qosra ħafna mil-lagi tas-sit tal-barriera-

landfill (200 metru u 5/6 metri rispettivament). Għaldaqstant, huwa importanti li tiġi 

stabbilita żona ta' lqugħ obbligatorja għall-kultivazzjoni agrikola intensiva, filwaqt li jiġi 

pprojbit l-użu fl-agrikoltura tas-sustanzi kimiċi ta' ħsara. 

• L-istabbiliment ta' garanziji sodi għal-tindif u l-projbizzjoni tat-tifrix tal-ħama tad-dranaġġ 

għall-ħarsien tal-art agrikola huwa konformi mal-prinċipji ta' "min iniġġes iħallas", ta' 

prekawzjoni, ta' prevenzjoni u ta' korrezzjoni msemmija fl-Artikolu 191 tat-TFUE. 

• Għandu jkun hemm l-għan li  jitnaqqas kemm jista' jkun il-perċentwal tal-iskart imħallat, 

biex b'hekk tintlaħaq aktar il-qalba tal-istrateġija tal-ekonomija ċirkolari. Din l-istrateġija 

hija bbażata fuq "it-tnaqqis, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ", u timplika tfassil mill-ġdid tas-

sistema ta' mmaniġġjar tal-iskart, biż-żieda tar-responsabbiltà estiża tal-produttur, prevista 

mil-leġiżlazzjoni Ewropea. 

• Huwa indispensabbli li jinstabu soluzzjonijiet strutturali biex jiġi evitat li tali problemi 

jibqgħu preżenti u jerġgħu jitfaċċaw fil-futur, mhux biss f'Valledora, iżda fil-pajjiż kollu. 

• F'Valledora, is-sitwazzjoni tidher li hija aktar kumplessa minħabba l-frammentazzjoni tal-

muniċipalitajiet (mifruxa fir-reġjun sħiħ tal-Piemonte) li kienet u tibqa' fattur biex jiżdiedu 

l-effetti diverġenti fl-immaniġġjar tal-iskart li saru minn amministrazzjonijiet lokali 

preċedenti. Dawn id-diskrepanzi jistgħu jinstabu wkoll fil-livell provinċjali.  

• Il-prinċipju tas-sussidjarjetà - f'dan il-każ speċifiku fil-livell sottonazzjonali - jista' jkollu 

rwol ta' korrezzjoni mar-Reġjun, li huwa f'livell ogħla minn dak provinċjali, biex jintlaħqu 

l-għanijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni statali u reġjonali. U f'dan il-qafas, l-Istat ma jistax 

jibqa' biss spettatur, meta titqies id-dimensjoni trasversali tal-interessi pubbliċi li 

għandhom jiġu mħarsa: l-ambjent u s-saħħa pubblika, kif ukoll ir-rwol esklużiv tiegħu 

bħala interlokutur u garanti tal-kooperazzjoni leali mal-istituzzjonijiet tal-UE. 

• F'dan ir-rigward, anki jekk il-kwistjonijiet f'Valledora huma ta' kompetenza reġjonali, is-

Sindku osserva li ma jeżistix pjan nazzjonali tal-iskart u li l-liġi tal-Istat titlob il-ġestjoni 

tar-Reġjuni individwali (fil-każ tal-barrieri8). Is-Sur Chemello, bħala petizzjonant, fir-

                                                 
8 Ir-regoli għall-attivitajiet ta' estrazzjoni, imorru lura għad-Digriet Irjali Nru 1443 tad-29 ta' Lulju 1927 u għad-

Digriet Presidenzjali Nru 616/1997, li permezz tagħhom il-funzjonijiet amministrattivi relatati mal-barrieri ġew 

ittrasferiti għar-Reġjuni. Madankollu, il-Qorti Kostituzzjonali dejjem fakkret kif il-kompetenza leġiżlattiva tar-

Reġjuni hija limitata bil-kompetenza li tiġi fdata b'mod esklussiv lill-Istat, skont l-Artikolu 117, li jirregola l-

ambjent fl-intier tiegħu bħala interess pubbliku ta' valur kostituzzjonali (ara s-sentenza 151/2011). 

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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rendikont li ntbagħat reċentement dwar l-eżitu tal-laqgħa mal-uffiċjali tal-Ministeru għall-

Ambjent9, jilmenta li l-"Ministeru wera li m'għandux il-kompetenza biex iwettaq verifika 

f'din iż-żona u lanqas kien infurmat dwar xi ksur biex titnieda spezzjoni dwar dan". Barra 

minn hekk, ġie indikat li l-Ministeru jiġi infurmat mir-Reġjun tal-Piemonte u mill-

Provinċji, għalkemm, ma kinitx xi ħaġa partikolarment sempliċi li jikseb informazzjoni 

dwar il-każ ta' Valledora mir-Reġjun. 

• Dan juri b'mod ċar il-ħtieġa ta' inizjattivi ta' koordinazzjoni anki fil-livell tal-Ministeru 

għall-Ambjent għall-implimentazzjoni ta' dak il-pjan kumplessiv ta' tindif, irkupru u 

salvagwardja tat-territorji f'Valledora, li jiddaħħal f'azzjoni b'firxa aktar wiesgħa, li ssemmi 

l-Kummissjoni (nota f'qiegħ il-paġna 30) biex tenfasizza l-monitoraġġ kontinwu tagħha 

fuq l-immaniġġjar tal-landfills għall-emerġenzi rikorrenti tal-iskart fil-pajjiż10. 

  

                                                 
9 Ittra tat-18 ta' Jannar 2019 ta' komunikazzjoni b'riżultat tal-laqgħa f'Ruma tas-Sur Chemello mal-uffiċjali tal-

Ministeru għall-Ambjent (15 ta' Jannar 2019). 
10 Aktar minn għoxrin petizzjoni dwar il-landfills huma pendenti, il-biċċa l-kbira tagħhom fiċ-ċentru u n-

nofsinhar tal-Italja: 273/10 (Malagrotta-Roma), 197/12 (Corcolle-S.Vittorino-Lazio), 771/12 (Pjan ta' Olmo-

Riano-Roma), 1203/12 (TMB permezz ta' Salaria-Roma, li reċentement ħadet in-nar), 2160, 2167, 2330 u 

2478/13 (Cupinoro-Roma); 2222/13 (Bracciano-Lazio); 31/06 (diossini minn landfills fil-Campania), 26/07 

(Wied ta' Masseria-Campania), 347/08 (l-inċineratur ta' Acerra-Napoli); 756/07 (Ariano Irpino-Avellino), 955/08 

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

Provinċja ta'.Trieste), 424/11 (Alta Irpinia-Campania), 787/10 u 1270/11 (Ferandelle u Maruzzella-Provinċja ta' 

Caserta); 302/13 (Motta-S.Anastasia-Catania); 501/14 (La Martella-Matera); 671/14 (Provinċja ta' Lecce).-.biex 

jissemmew biss dawk tas-7 leġiżlatura. Xi wħud minn dawn kienu s-suġġett taż-żjarat ta' ġbir ta' informazzjoni 

fil-Lazio u l-Campania (29-31 ta' Ottubru 2012) u ġew imsemmija fid-dokument ta' ħidma finali tal-

31 ta' Jannar 2013, li jgħid li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet "jenfasizza d-diżapprovazzjoni sħiħa tiegħu tal-

politiki segwiti fir-reġjun tal-Lazio dwar il-ġestjoni tal-iskart, u b'mod partikolari d-dipendenza eċċessiva fuq il-

miżbliet bħala hekk imsejħa soluzzjoni għall-problemi ta' żieda fl-iskart domestiku u industrijali;... jesprimi t-

tħassib serju tiegħu fin-nuqqas ta' ħila apparenti tal-awtoritajiet reġjonali u provinċjali li jaħdmu b'mod iżjed 

trasparenti u koerenti mal-muniċipalitajiet fl-istabbiliment ta' strateġija dwar l-iskart li taħdem, li tinvolvi l-

parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, abbażi tat-tnaqqis tal-iskart, l-għażla u r-riċiklaġġ tal-iskart inkluż il-

kompostaġġ u t-trattament bijomekkaniku tal-iskart, qabel ma tingħata kunsiderazzjoni għar-rimi tal-iskart 

permezz ta' miżbliet jew inċinerazzjoni li għandhom ikunu biss l-aħħar istanza."  
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Rakkomandazzjonijiet 

 
Fir-rigward tat-talbiet ewlenin imressqin minn A. Chemello fil-petizzjoni 906/16, il-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet: 

 

1. Jirrakomanda li għandhom jingħataw prijorità lill-għanijiet: ta' titjib tal-kwalità tal-

ambjent, ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, tal-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi tal-

ilma u dawk naturali u, għal dawn l-iskopijiet, tingħata attenzjoni lill-prinċipji ta' 

prekawzjoni, ta' azzjoni preventiva, ta' korrezzjoni fis-sors tad-danni għall-ambjent, kif 

ukoll ta' "min iniġġes iħallas" (Artikolu 191 tat-TFUE), fil-każijiet kollha preżenti 

f'Valledora ta' barrieri li mtlew jew li jistgħu jimtlew, ta' impjanti tar-rimi tal-iskart f'żoni 

ta' riforniment tal-ilma tal-pjan jew ta' qabel, ta' landfills mingħajr barrieri ġeoloġiċi 

naturali jew li jinsabu f'distanzi qosra ħafna minn bjar tal-akkwedotti, kanali li minnhom 

jgħaddi l-ilma tax-xeba' u baċini tal-ilma, kif ukoll siti residenzjali u/jew agrikoli, bi ksur 

ċar tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness I tad-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' 

skart f’terraferma; 

2. Jieħu nota tas-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża C-498/17 

(Il-Kummissjoni vs l-Italja) tat-21 ta' Marzu 2019, bħala riżultat ta' proċedura ta' ksur, li 

fiha l-Qorti tiddikjara li l-Italja naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-

Direttiva 1999/31 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma fir-rigward ta' 44 sit ta' miżbla; 

jissuġġerixxi li tittieħed azzjoni immedjata biex jitranġa u jissewwa l-ksur attwali; 

3. Jiddispjaċih ħafna li l-landfills ġew awtorizzati u jinsabu qrib ħafna tas-siti residenzjali u 

agrikoli, fuq is-sorsi ta' riforniment tal-ilma tal-pjan għall-konsum mill-bniedem u f'żoni 

nieqsa mill-barrieri ġeoloġiċi naturali, u ma jaqblux mal-anness I tad-

Direttiva 1999/31/KE li jistabbilixxi, fost l-oħrajn, li l-barrieri ġeoloġiċi naturali jistgħu 

jitlestew biss iżda ma jistgħux jiġu sostitwiti kompletament minn barrieri ġeoloġiċi 

artifiċjali; iqis li dan, flimkien mal-estensjoni tal-landfills eżistenti bbażati fuq 

interpretazzjoni arbitrarja tal-istess kriterju, bħala l-agħar prattiki; 

4. Jissuġġerixxi li r-reġjuni għandhom irawmu restrizzjonijiet fuq il-mili ta' barrieri vojta 

skont il-leġiżlazzjoni tal-UE; jissottolinja li l-barrieri għandhom jiġu stabbiliti mill-ġdid 

bħala żoni ekoloġiċi wara t-tmiem tal-attivitajiet ta' estrazzjoni; jenfasizza li f'każ ta' 

deċiżjonijiet li jimplikaw il-mili ta' spazji vojta mħollija mill-barrieri, il-materjal użat irid 

ikollu l-istess karatteristiċi kimiċi, fiżiċi u agronomiċi bħall-materjal estratt sabiex tiġi 

evitata kwalunkwe ħsara ambjentali ulterjuri, meta wieħed iqis il-vulnerabbiltà għolja taż-

żona kkonċernata mill-perspettiva ġeoloġika u idroġeoloġika; 

5. Jissottolinja li ż-Żona ta' Valledora ġiet identifikata bħala sors ta' riforniment għall-ilma 

ta' taħt l-art għall-konsum mill-bniedem u jiddispjaċih li fil-passat ġew awtorizzati 

miżbliet urbani, industrijali u speċjali, minkejja restrizzjonijiet legali li jeskludu l-

possibbiltà li jinbnew impjanti għar-rimi tal-iskart; 

6. Jikkritika l-fatt li mis-snin 1980 'l hawn, l-awtoritajiet kompetenti awtorizzaw u għamlu 

operazzjonali diversi barrieri u miżbliet fiż-żona ta' Valledora u li ma qisux il-

kundizzjonijiet ġeoloġiċi u idroġeoloġiċi tagħha, bħall-vulnerabbiltà għolja tal-akwifer li 

jinsab fiż-żona kkonċernata; 
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7. Huwa mħasseb dwar l-impatt fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent u dwar il-

kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan ipprovokat mill-miżbliet; jistieden lill-awtoritajiet 

kompetenti jiżguraw protezzjoni sħiħa tas-saħħa tal-bniedem u jadottaw miżuri strutturali 

mmirati lejn is-soluzzjoni tal-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan kif ukoll 

jissalvagwardjaw b'mod sħiħ u effettiv is-sorsi ta' riforniment tal-ilma tal-pjan għall-

konsum mill-bniedem fir-Reġjun kollu minn kwalunkwe riskju ta' kontaminazzjoni 

futura; 

8. Jappoġġja l-oppożizzjoni qawwija tal-awtoritajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini 

kontra kull attività li tista' tikkawża inċidenti, tikkontamina r-riżorsi tal-ilma jew 

tagħmilhom mhux adattati għall-użu bħala ilma għax-xorb; 

9. Ifakkar fil-bżonn li ċerti tipi ta' skart perikoluż jintremew b'mod xieraq; 

10. Jirrakomanda l-ħruġ ta' regoli vinkolanti fil-livell reġjonali jew l-istabbiliment ta' 

strumenti ta' kontroll adegwati fil-livell provinċjali, biex jiġu promossi r-responsabbiltà 

estiża tal-produttur, il-ġbir mid-djar, it-tnaqqis tal-iskart imħallat, ir-rimedju, l-użu mill-

ġdid, u r-riċiklaġġ sabiex ikun hemm tranżizzjoni lejn il-miri tal-ekonomija ċirkolari; 

11. Jemmen bis-sħiħ li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, fi ħdan il-mandat rispettiv 

tagħhom, iridu jikkooperaw u jadottaw miżuri konsistenti sabiex jimplimentaw b'mod 

effettiv id-Direttivi tal-UE dwar l-iskart, il-leġiżlazzjoni nazzjonali, reġjonali u lokali, 

inkluża sistema ta' tassazzjoni xierqa u s-sehem tal-aħjar prattiki, biex jiżdiedu l-

prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, il-ġbir separat u r-riċiklaġġ bl-għan li tingħata spinta lit-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, fejn approċċ ta' żero skart ikun parti mill-

involviment tas-soċjetà ċivili; 

12. Jifraħ lill-awtoritajiet lokali għall-impenn u s-sinerġiji sodi tagħhom bl-għan li 

jippromwovu proġetti ta' prevenzjoni, ġbir separat u riċiklaġġ bl-għan li jiġu żgurati l-

ogħla livelli ta' protezzjoni tas-saħħa taċ-ċittadini u tal-ambjent; jemmen li għandu jiġi 

adottat approċċ effikaċi u mmirat fil-livelli kollha biex jiġu appoġġjati l-isforzi tal-

awtoritajiet lokali, inkluż permezz ta' assistenza finanzjarja u teknika; 

13. Jirrakomanda li fil-livell reġjonali jitfassal pjan kumplessiv u deċiżiv ta' tindif, ta' rkupru 

strutturali u ta' salvagwardja tat-territorju. Dan il-pjan, li għandu jiġi ppreżentat lill-

Kummissjoni għal monitoraġġ, jista' jsir mudell għal soluzzjonijiet strutturali, jisa' jintuża 

biex jiġu indirizzati l-emerġenzi f'ħafna partijiet oħra tal-Italja, li huma vulnerabbli daqs 

Valledora. 

14. Jirrakomanda li Valledora tiġi inkluża fil-programm strateġiku nazzjonali "ambjent u 

saħħa", li jitmexxa mill-Istitut Superjuri tas-Sanità u jiġi ffinanzjat mill-Ministeru għas-

Saħħa11; li taħt l-awtorità tal-Ministeru għall-Ambjent jiġu kkoordinati s-sinerġiji u l-

pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart bejn ir-Reġjun u l-entitajiet lokali u tas-soċjetà ċivili biex l-

industrija, l-agrikoltura u l-kummerċ isiru ekosostenibbli, li s-sistema tal-ġestjoni tal-

iskart titfassal mill-ġdid fid-dawl tat-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari u l-adozzjoni 

tal-istrateġija tal-iskart żero; 

                                                 
11 Studju epidemjoloġiku ta' SENTIERI li attwalment timmonitorja 41 sit li għandhom livelli għoljin ta' tniġġis 

(fosthom l-ILVA ta' Taranto u l-Amiantifera ta' Balangero fil-provinċja ta' Turin), fejn ir-riskju ta' mewt għar-

residenti huwa 4-5 % ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali. Ara  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
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15. Jirrikonoxxi li l-miżuri ġudizzjarji, leġiżlattivi u amministrattivi kollha ta' protezzjoni 

ambjentali, kemm jekk relatati mal-prevenzjoni jew l-iżvilupp mill-ġdid u t-tindif ta' 

barrieri-landfills, inbdew, tkomplew u ġew segwiti bis-saħħa tal-inizjattiva, is-sens ta' 

responsabbiltà u s-sorveljanza ta' xi awtoritajiet lokali, b'mod partikolari s-Sindku ta' 

Tronzano VC – l-awtur u s-sostenitur bla waqfien tal-petizzjoni 906/16 –; ifaħħar ir-

responsività u r-reżiljenza li wrew ħafna mill-persuni li jgħixu fil-muniċipalitajiet l-aktar 

f'riskju ta' tniġġis gravi u irreparabbli tal-ilma tal-pjan, fi provinċji bħal Vercelli u 

Alessandria fir-reġjun ta' Piemonte; 

16. Jiddispjaċih dwar l-assenza tal-Ministru għall-Ambjent jew wieħed mir-rappreżentanti 

tiegħu matul il-laqgħat tal-FFV, peress li seta' jagħti valur miżjud għad-diskussjonijiet 

ġenerali dwar il-kwistjonijiet ikkonċernati; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib u tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi 

ta' implimentazzjoni tagħhom, inkluż permezz ta' assistenza teknika li għandha tiffoka 

fuq koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, il-prevenzjoni tal-

iskart, il-promozzjoni tal-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ u t-trawwim ulterjuri tal-ġbir 

separat. 

 

18. Jenfasizza l-importanza li jiġu adottati miżuri leġiżlattivi effettivi bil-għan li jiġu 

stabbiliti żoni ta' lqugħ mandatorji għall-biedja tal-uċuħ, bi prossimità tal-lagi tal-barriera 

kif ukoll li tiġi indirizzata b'mod adegwat il-kwistjoni tas-sustanzi kimiċi użati fl-

agrikoltura li nstabu fil-bjar tal-akkwedotti ta' ħafna muniċipalitajiet; 

19. Huwa mħasseb ħafna dwar ir-rata għolja ta' mewt, il-livell għoli ħafna ta' tumuri ta' kull 

tip u r-riskji għolja ta' tumuri tal-frixa u diġestivi fost il-popolazzjoni lokali li tgħix fil-

viċinanza tal-funderija tal-aluminju kif muri minn studju epidemjoloġiku; jenfasizza l-

livelli allarmanti ta' diossini u poliklorobifenil li joħorġu minn din l-attività industrijali kif 

irreġistrati mill-aġenzija reġjonali għall-ħarsien tal-ambjent; jistieden lill-awtoritajiet 

kompetenti jieħdu azzjoni mmirata immedjata bil-għan li jiżguraw il-protezzjoni sħiħa 

tas-saħħa taċ-ċittadini; 

  



 

CR\1182323MT.docx 19/20 PE634.495v05-00 

 MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT 

RESPONSABBLI 

Data tal-adozzjoni 21.03.2019    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

15 

0 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali 
Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Tiziana Beghin, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter 

Jahr, Marlene Mizzi, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, 

Sven Schulze, Jarosław Wałęsa, Josep-Maria Terricabras, Yana 

Toom, Cecilia Wikström 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali  

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

 

 



 

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

MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT 

RESPONSABBLI 

15 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

VERST/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

Marina Albiol Guzmán 

Pál Csáky, Peter Jahr, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa 

Marlene Mizzi, Gabriele Preuß 

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 


