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Bevezetés: a látogatás terve és célja  

 

A tényfeltáró látogatást az Európai Parlament Elnöksége hatalmazta fel 2018. május 28-i 

dátummal, az év második felére vonatkozóan. 

  

A kiküldetés tervezett időpontja október 29–31. volt, de december 17–18-ra halasztották, 

mivel a küldöttség hivatalos tagjainak száma nem érte el a minimális mértéket (számuk hatról 

háromra csökkent). 

 

A kiküldetés célja: Az elhagyott kőbányák hulladéklerakóként való használatával 

kapcsolatban a környezetvédelem, a közegészségügy és a táj különböző szempontjainak 

feltárása – Andrea Chemello, Tronzano Vercellese polgármestere által benyújtott, 906/2016. 

számú petíció (környezetvédelmi intézkedések Valledorában, amely a piemonti régió Biella és 

Vercelli tartományai között található). A petíciót a polgármester 2018. január 23-án ismertette 

a Petíciós Bizottság tagjai előtt Brüsszelben. A látogatás fő témája a hulladéklerakási 

tevékenység következtében elszenvedett súlyos környezeti kár, amely a Dora Baltea ősi 

folyómedret érte, amely egykor almaültetvényekben gazdag, gyümölcsöző völgyként volt 

ismert, és amely a regionális vízvédelmi tervben mint az emberi fogyasztásra szánt víz 

ellátására alkalmas felszín alatti vízkészlet utánpótlásának biztosítója szerepel.A Valledora 

térség évek óta nagyléptékű kavics- és homokkitermelési tevékenység középpontjában áll. Az 

elhagyott kőbányákat gyakran hulladéklerakóvá alakították és összesen 4 millió m³ hulladék 

lerakásának helyszínévé váltak. 

 

A küldöttségi látogatás kétszer fél napra tagolódott. 

 

Az első fél nap a Tronzano polgármestere által meghívottak meghallgatásával telt: Vercelli 

érseke, jogi és egészségügyi szakemberek, az érdekelt helyi hatóságok (régió és tartományok) 

képviselői, a Valledora Mozgalom szóvivője és a hasonló károkat elszenvedett, Alessandria 

tartománybeli Acqui Terme polgármestere. A második fél nap során több állomás útba ejtése 

mellett autóbuszos helyszíni szemlére került sor Tronzano, Cavaglià és Alice Castello 

településeinek legjelentősebb lelőhelyei és hulladéklerakói mentén. Az olaszországi 

környezetvédelmi miniszterrel, Sergio Costa dandártábornokkal vagy az őt helyettesítő 

államtitkárok (Vannia Gava és Salvatore Micillo képviselők) egyikével való, két hónappal 

előre megtervezett találkozó azonban elmaradt.  
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2018. december 17., délután 
Összefoglaló a meghallgatásokról 

A felszólalók jegyzéke 

– Marco Arnolfo – Vercelli érseke 

– Michele Greco – a valledorai önkormányzatok jogi tanácsadója 

– Marina De Maio – a Torinói Műszaki Egyetem oktatója 

– Roberta Buosi – a Casale Monferrato-i S. Spirito kórház onkológiai részlegének főorvosa 

– Dr. Marco Calgaro – az Orvosok a Környezetért Egyesület („Associazione Medici per 

l’Ambiente”) tagja 

– Dr. Christian Salerno – biológus, orvosi statisztikai és környezeti járványtani szakember 

– Dr. Enzo Favoino – a „Zéró hulladék” („Rifiuti Zero”) elnevezésű kutatóközpont 

tudományos bizottságának kutatója 

– Anna Andorno – valledorai kulturális szervezet (Associazione Culturale Valledora onlus) 

– Dr. Alberto Valmaggia – Piemont régió környezetvédelemért felelős regionális képviselője  

– Carlo Riva Vercellotti – Vercelli tartomány elnöke 

– Paolo Rizzo – Biella tartomány elnökének képviseletében 

– Lorenzo Lucchini – Acqui Terme (Alessandria tartomány) polgármestere 

– Andrea Chemello – Tronzano Vercellese polgármestere és a 906/2016. számú petíció 

benyújtója 

 

Andrea Chemello, Tronzano polgármestere köszönti a jelenlévőket, majd Beatriz Becerra 

bemutatja a küldöttséget.   

Michele Greco ügyvéd, aki Tronzano, Santhià és Cavaglià önkormányzatainak jogi 

tanácsadója a piemonti közigazgatási bírósághoz intézett kereset ügyében, a két 

hulladéklerakó (kb. 600 000 m3) bővítésére vonatkozó engedély érvénytelenítésével 

kapcsolatos hozzászólásában az alábbi pontokra tért ki: 

 

• objektív és eljárásjogi különbségek vannak a fellebbezések és petíciók között: a 

fellebbezések egy összevont engedélyre vonatkoznak, és így nem foglalkoznak a 

Valledora régióban felmerülő számos problémával, míg a petíciók több tucat olyan 

kérdéssel foglalkoznak, amely már az olasz jogrendszer számos pontján 

keresztülment, és amely esetében nincs már jogorvoslati lehetőség; 

A megsemmisítési kereset két kérdésre vonatkozik, mind a kettő a hulladéklerakókról szóló 

1999/31/EK irányelv1 megsértésével foglalkozik; 

• az első kérdés az 1999/31/EK irányelv I. melléklete Államtanács által tévesen értelmezett 

3.2. pontjának utolsó bekezdésével kapcsolatos, amely kimondja, hogy: „Ha a 

természetes geológiai záróréteg ... , azt mesterségesen ki lehet egészíteni és más, 

egyenértékű védelmet nyújtó módon meg lehet erősíteni.” Az irányelv a természetes 

geológiai zárórétegek mesterséges módon történő kiegészítését engedélyezi, nem 

pedig azt, hogy a talajvízgyűjtő helyszínen teljes mértékben mesterséges záróréteggel 

                                                 
1 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16.), amelyet a 

2008. január 28-i 25. sz. törvényerejű rendelet hajtott végre.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31999L0031
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váltsák fel azt. véleménye szerint az Államtanács2 teljesen félreértelmezte az 

irányelvet, ami kötelezettségszegési eljárás megindítására adna okot; 

A fentieket súlyosbítja, hogy az új keletű hulladékok a korábban, a víztartó réteg alulról 

történő védelme nélkül lerakott hulladék fölé kerülnek, hiszen az 1999/31/EK irányelv 

hatálybalépését megelőzően létrehozott hulladéklerakóról van szó; 

• a fellebbezés második része a hulladéklerakó és a lakóövezetek és mezőgazdasági 

területek közötti távolságra vonatkozik, hivatkozással az irányelv 1. melléklete 1. 

pontjának a) alpontjára, amely kimondja, hogy: „Hulladéklerakó helyének 

megválasztásánál az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell figyelembe venni: 

a) a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, felszíni vizektől 

és más mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolságát;” 

A szóban forgó hulladéklerakó esetében annak 10 méteres körzetén belül folyómedrek, 500 

méteres körzetén belül lakott területek (pl. Cascina La Mandria) valamint a Cascina 

területét ellátó kutak találhatóak, amelyek kapcsolatban vannak a hulladéklerakó által 

érintett víztartó réteg vizével; 

• Tronzano további jogi lépéseket tett annak érdekében, hogy ellenezze a bánya 

üzemeltetőjének arra irányuló keresetét, hogy semmisítsék meg a hulladéklerakást 

vagy a Valledora-i hulladéklerakók kiterjesztését tiltó regionális határozatot3. E 

határozat a nemzeti szinten született első határozat, és a víz-keretirányelvet ülteti át. 

 

Michele Greco hozzáteszi, hogy a piemonti regionális közigazgatási bíróság utolsó ülését 

2019. február 9-re tűzték ki, és az elsőfokú ítélet meghozatala néhány héttel későbbre várható. 

Fellebbezés esetén a végleges ítélet meghozatalának előrelátható időtartama másfél év. 

Végezetül hangsúlyozza, hogy bár a hulladéklerakó (amelynek bővítéséről egyelőre nem 

született határozat) két éve üresen áll, a bővítési kérelem jogalapjaként megjelölt hulladékügyi 

vészhelyzet soha nem alakult ki. 

 

Marina De Maio (a Torinói Műszaki Egyetem környezet-, terület- és infrastrukturális 

mérnöki tanszékének egyetemi oktatója) egy 2012-es, jelenleg is aktuális hidrogeológiai 

tanulmány kivonatát ismertette, különösen a következő szempontokra összpontosítva: 

• Tronzano település talaja, különösen az alluviális síkság geomorfológiai jellemzői, 

amely glaciális üledéket tartalmaz, váltakozó kavics és homokrétegekkel, víztartó 

rétegekkel és korlátozott agyagüledékkel, mivel a vízhozam nem egyenletes; 

• értékelési hiba történt a kőbányák engedélyezésekor: a víztartó réteg szerkezete e 

területeken kristályosodott, mintha a víztartó réteg nem eresztené át a folyadékot, de 

mivel a víz folyik, az agyagkészlet nem védi meg a víztartó réteget 

• a Tronzanóban végzett felmérés azt mutatta, hogy a teljes terület és a környék 

nagymértékű szennyezésnek van kitéve;  

                                                 
2 Államtanács, V. szekció, 2683. sz., 2013. május 17.Hulladék: hulladéklerakóban való elhelyezés tilalma nem 

jogszerű a nem agyagos területen. Az ítéletben a következő olvasható: „A szóban forgó irányelv kimondja, hogy 

a környezetvédelmi garanciák tekintetében a természetes és a mesterséges záróréteg egymással egyenértékű”. 

Ezenkívül „megfelelő technikai lépések megtételével e mesterséges zárórétegek maradéktalanul eleget tudnak 

tenni a törvény által előírt, az áteresztőképességre és a falvastagságra vonatkozó követelményeknek, éppen úgy, 

mint a természetes zárórétegek.” 
3 A piemonti regionális közgyűlés 2018. február 2-i, 12-6441. számú határozata, 24. cikk (8) bekezdés. Jelen 

okmány tartalmát a regionális vízvédelmi terv felülvizsgálatát illető későbbi, 2018. júliusi határozat is 

alátámasztotta. Ez a határozat nem alkalmazható az első kereset tárgyát képező felhatalmazásra, mivel a 24. cikk 

nem alkalmazható az előzetesen pozitív környezetvédelmi véleményben részesített projektekre. 

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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• a víztartó réteg sérülékenységének felmérése azt mutatta, hogy már elérte a veszélyes 

szintet, és noha a kőbánya már nem aktív, nyomon kell azt követni; a tavak egyszerűen 

a víztartó réteg felső részét alkotják, amely 38 méter vastag vízoszlopot jelent. 

• Piemont régió ellenőrzési hálózatának adatai szerint különböző szennyezőanyagok 

(például a vas, a magnézium, a nikkel, az ólom, a nitrátok és az atrazin) 

koncentrációja számos kút esetében meghaladja a törvény által mg/l-ben 

meghatározott felső határértéket. Tronzano és a Valledora térség egyéb települései 

esetében például a vas igen magas mértékben (6-6,5 ezer mg/l) haladja meg az előírt 

határértékeket, ami a természetes eredetet már kizárni látszik; az értékek hasonlóan 

magasak a mangán tekintetében is (nem Tronzanóban)

• A sürgősségi eljárás keretében kialakított hulladéklerakók (1982. szeptember 10-i, 

915. számú elnöki rendelet) korábbi rendszere következtében kialakult súlyos 

probléma miatt fennáll annak a veszélye, hogy más kőbányákat is hulladéklerakóvá 

alakítanak. 

 

Végezetül Marina De Maio a víztartó rétegek szennyezettségét illető bizonytalanság 

orvoslásának céljából a 2012-es tanulmány aktualizálását javasolja. 

 

Roberta Buosi (a Casale Monferrato-i S. Spirito kórház onkológiai részlegének főorvosa), 

Marco Calgaro (Associazione medicini per l’ambiente – ISDE) és Christian Salerno 

(biológus és epidemiológus) ismerteti az alábbiakra vonatkozó megállapításait és adatokat: 

 

• • A környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatása növeli a daganatos 

megbetegedések és a szív- és érrendszeri megbetegedések számát. Piemontéban 

nagyobb arányban fordulnak elő daganatos megbetegedések, mint Dél-

Olaszországban, Campania kivételével, amelynek illegális hulladéklerakói a 

„tűzföldnek” nevezett jelenséghez vezettek;

•



 Veneto 

régióban tényekkel alátámasztott kapcsolatot fedeztek fel azon területek között, ahol a 

tüdőrák előfordulása megnövekedett, és ahol a légszennyezettség passzív 

indikátoraiként ismert zuzmók folyamatos pusztulása figyelhető meg; 

• Három járványügyi tanulmány: az első az öt valledorai település (Alice Castello, 

Borgo d’Ale, Cavaglià, Santià és Tronzano) esetében számszerűsíti Piemont régió 

referenciaadataihoz képest egyes betegségek gyakoriságának növekedését. Az alábbi 

daganattípusok száma nőtt: szájüreg-, vese-, agy-, gége- és prosztatadaganat 

(férfiaknál), hasnyálmirigy-daganat, limfóma, leukémia, emésztőrendszeri és 

emlődaganat (nőknél), és az ilyen daganattípusok előfordulása szűréssel csökkenthető 

lehetne; 

 A második tanulmány Tronzano és Alice Castello településekre összpontosított, 

lakosaiknak kérdőíveket kellett kitölteniük. E tanulmány ismertette a – soktényezős – 

daganatos megbetegedések különböző kockázati tényezőire vonatkozó adatokat, majd 

összevetette azokat két csoport között: az első csoport a hulladéklerakók közelében 

élő, környezeti tényezőknek leginkább kitett embereket foglalta magában, a második 

pedig az ennek kevésbé kitett személyeket. A megállapítások alátámasztják az 

elővigyázatosság elvét, mivel bár ez a terület viszonylag lakatlan, a minden 
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daganattípus és a krónikus degeneratív betegség előfordulása 18%-kal, a daganatok 

előfordulása önmagában pedig 60%-kal növekedett. A kellemetlen szagok szintén 

problémát jelentenek, és a légzési problémákért is felelőssé tehetők. 

 

Enzo Favoino, a „Zéró hulladék” (Rifiuti Zero) elnevezésű kutatóközpont tudományos 

bizottságának kutatója a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós menetrendről és a 

hulladéklerakásnak a hulladékra vonatkozó felülvizsgált uniós jogszabályokban elfoglalt 

marginális szerepéről beszélt.  

• Felsorolt számos olyan gyakorlatot, amelyek segítenek a hulladéklerakás 

csökkentésében és a körforgásos gazdaság elveinek kialakításában, mint például: 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, hulladékalapú díjszabás, hulladékcsökkentési 

technikák, valamint komposztálási és előfeldolgozási létesítmények; 

A régió nagy részében már teljesültek a települési hulladék 65%-os újrafeldolgozására 

vonatkozó, 2035-ig szóló és a csomagolási hulladék 70%-os újrafeldolgozására 

vonatkozó, 2030-ig szóló (a körforgásos gazdaságról szóló csomag keretében 

meghatározott) célkitűzések. Határozottan ösztönzik a fenntartható tervezést, az 

erőforrások használatának csökkentését, a tervezett elavulás elleni küzdelmet, 

valamint a hulladék szétválogatásának követelményét is; 

• Az EU nyersanyagai 60%-át importálja harmadik országokból minden évben. 27 kritikus 

jelentőségű összetevőt kell vásárolnia harmadik országokból, például ritkaföldfémeket 

elektromos és elektronikus áramkörökhöz, valamint foszfátérceket a mezőgazdaság 

számára; 

• a cél az európai állampolgárok által megtermelt, fejenként évente átlagosan 500 kg 

tömegű városi hulladék új ásványi nyersanyaggá történő alakítása. Kizárólag az 

erőforrások körforgásos felhasználása biztosíthatja az európai termelési ciklus 

fennmaradását; 

• az Ellen MacArthur Alapítvány által készített diagram jól szemlélteti a körforgásos 

gazdaság jelentőségét; a diagram alsó része megmutatja, hogy a hulladéklerakók és 

hulladékégetők által hogyan vesznek el az erőforrások, ellentétben a körforgásos 

gazdasággal, amely a veszteséget minimálisra csökkenti. 

 

Anna Adorno, a 2007-ben megalakult Valledora Mozgalom szóvivője összegzi, hogy mi 

vezényli az egyesületet kéréseinek megfogalmazása során. Kifogásolja a lelőhelyek és 

hulladéklerakók engedélyezését követő megfelelő ellenőrzések hiányát. Annak ellenére, hogy 

elismeri, hogy az utóbbi években néhány polgármester és Vercelli tartomány támogatást nyújt 

a lakosok által folytatott küzdelemhez, megjegyzi, hogy az önkormányzatok, a tartományok, a 

régió és a kormány nem alkalmazta teljes mértékben az elővigyázatosság elvét. Ezért kéri az 

Európai Parlamentet, hogy folytassa a hulladéklerakók és hulladékégetők felváltását a 

körforgásos gazdaság részét képező újrafelhasználással, újrafeldolgozással és újratervezéssel. 

Kéri az Európai Parlamentet, hogy fogadjon el olyan szigorú jogszabályokat, amelyek az 

állampolgárok környezetvédelmi aggodalmaira reagálva megtiltják hulladéklerakók 

létrehozását és a már meglévő bányák bárminemű feltöltését. Végül felhívja a figyelmet az 

kőbányák és hulladéklerakók körforgásába beférkőző szervezett bűnözés problémájára. 

 

Alberto Valmaggia: Piemont régió környezetvédelemért felelős regionális képviselője, Carlo 

Riva Vercellotti: Vercelli tartomány elnöke, és Paolo Rizzo. Előadásukban felvázolták helyi 

jogi, tervező és ellenőrző hatóságaik álláspontját, továbbá: 
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• örömmel vették tudomásul e tényfeltáró látogatást, amely jó jel a helyi lakosság 

számára; 

• említették az olasz alkotmány tájvédelemről szóló 9. cikkét, valamint a Lisszaboni 

Szerződés által módosított EUMSZ 191. cikkét a megelőzés és az elővigyázatosság 

elve tekintetében, amelyek alapján kifogásolták Vercelli tartomány levegőjének, 

vizének és talajának elfogadhatatlan mértékű szennyezettségét; 

• hangsúlyozták, hogy az újabb hulladéklerakók kialakításának és a már meglévők 

kibővítésének tilalma a teljes térség összefogásának eredménye; 

• ám felvetettek két igen kényes és nyitott kérdést: 1. az új engedélyekre vonatkozó 

tilalom nem elegendő; átfogó strukturális helyreállítási tervre van szükség Valledora 

esetében; 2. a Valledora térséget érintő, 2018. február 2-i regionális határozatban 

foglalt korlátozásokat valamennyi, a mélyben található talajvíz utánpótlását szolgáló 

területre ki kell terjeszteni; 

• felkérik Piemont régiót, az olasz államot és az Európai Parlamentet, hogy hozzanak 

kötelező erejű jogszabályokat kőbányáknak és lerakóknak a talajvíz-utánpótlást 

szolgáló területeken történő létesítése ellen; 

• Összefoglalták a hulladéklerakás-engedélyezési eljárás menetét Biella tartományban: 

Cavagliàban egy használaton kívüli kőfejtő területén két hulladéklerakó is található: 

ezek egyetlen területet alkotnak, amely a nem veszélyes szilárd és speciális 

kommunális hulladék lerakását szolgálja (Biella tartomány hulladékát előzőleg egy 

másik városban ártalmatlanították); 

• 2005-ben mindkét hulladéklerakó tekintetében elfogadták a hulladéklerakókról szóló 

1999/31/EK irányelv végrehajtását szolgáló 2003. január 13-i, 36. számú törvényerejű 

rendelethez való igazodás tervét (2. sz. lábjegyzet). Az ezt követő vizsgálatoknak 

köszönhetően a hulladéklerakók elnyerték a környezetszennyezés integrált 

megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló irányelvvel4 összhangban kiadott 

integrált környezetvédelmi engedélyt (2012); 

• Biella tartomány a vonatkozó jogszabályok5 értelmében környezetvédelmi 

szempontból elfogadhatónak nyilvánította a két hulladéklerakóban a már ott tárolt 

hulladékon kívül felhalmozódott többletet. Ezt követően mindkét engedélyt 

megtámadták a regionális közigazgatási bíróság előtt, amely viszont megerősítette 

azokat. 2015 októberében, amikor a hulladéklerakók megteltek, új bővítési terveket 

nyújtottak be. Egyazon környezeti hatásvizsgálat keretében vizsgálták e terveket, és 

2016 júliusában megkapták az engedélyt6. 

• Ezen a ponton Rizzo képviselő úr kifejtette, hogy: 1. a hulladékügyi vészhelyzet 

elkerülése érdekében a Biellából származó hulladékot kamionokkal a milánói 

energetikai célú hulladékégetőkbe szállították; 2. a hulladék egy részét már a 

lerakóban feldolgozták egy bioszárító létesítményben; 

• Az engedélyek megadásakor a hulladéklerakó terület teljes mértékben megfelelt a 

regionális tervnek. Valledora térsége és Biella tartomány azonban a 2016. július 21-i 

regionális határozatban a mélyben található felszín alatti vízutánpótlását szolgáló 

területként szerepel; 

                                                 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról 
5 2006. április 3-i, 152. sz. törvényerejű rendelet: „Norme in materia ambientale” (Környezetvédelmi 

jogszabályok) 
6 Összesen 600 000 m3 bővítésről van szó, lásd a 2016. július 24-i sajtóközleményt: CAVAGLIA. Saranno 

ampliate due discariche (Kibővítik a két hulladéklerakót). 
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• Az ARPA (regionális környezetvédelmi ügynökség) 1997 óta évente háromszor végzi 

el a felszín alatti vizek ellenőrzését, és ennek eredményei sohasem jelezték a felszín 

alatti víz ASRAB és A2A hulladéklerakókhoz köthető szennyezettségét.  A mélyebben 

fekvő felszín alatti vizekben azonban nyomokban tetraklór-etilént7, valamint magas 

százalékban nikkelt és nitrogént találtak a jelenlegi hulladéklerakók területén, a régi 

konzorcium hulladéklerakói mellett, és megkezdték a helyreállító munkálatokat; 

• Biella tartomány a szelektív hulladékgyűjtés kiválóságát tűzte célul, azaz annak 

arányát 76%-ról 80%-ra kívánja növelni.  Mindazonáltal rövid és középtávon nem 

tartja kivitelezhetőnek a zéró hulladék stratégiáját, amely magyarázatul szolgál a 

kommunális hulladék lerakókban történő kezelésével és ártalmatlanításával 

kapcsolatos gyakorlatias hozzáállására. 

 

Lorenzo Lucchini, a Bormida völgyben (Tronzanótól 100 km-re) található Acqui Terme 

polgármestere a Tronzanóban történtekhez hasonló esetet hoz fel példaként: az egész 

közösséget aggodalommal tölti el a felszín alatti víz szennyeződésének súlyos kockázata, 

amelyhez a Sezzadio (Alessandria tartomány) városban megvalósítandó hulladéklerakó 

számára Alessandria tartomány által esetlegesen kiadandó engedély vezethet. 

A folyamatban vagy függőben lévő eljárások részletezése nélkül elmondható, hogy felmerült 

egy óriási, 1,7 millió köbméteres ipari hulladéklerakó építésének lehetősége egy olyan 

területen, amelyet jelenleg felszíni bányaként használnak. A projekt ellentétes a regionális 

vízvédelmi terv elgondolásaival, hiszen Sezzadio területét azon négy övezet egyikének jelöli 

meg, amelyek felszín alatti víztartalékaiból súlyos vízhiány esetén (mint amit például a 2017 

nyarán bekövetkezett szárazság okozott) Piemont teljes tartományát látnák el. 
 

Andrea Chemello polgármester, aki a tényfeltáró látogatásra alkalmat adó 0906/2016. 

számú petíció egyedüli benyújtója, felszólalását azzal kezdte, hogy 13 település nevében 

(Tronzanón kívül Vercelli tartomány 11 települése, Novara tartományból egy település, 

valamint Torino agglomerációjából egy település) rámutatott e hatóságok rendkívüli 

elkötelezettségére a vízkészletek és általánosságban véve a környezet védelme iránt. A 13 

önkormányzat által eddig megvalósított szinergiák révén egy olyan jegyzéken dolgoznak, 

amely tartalmazza a hulladékokra, valamint a felszín alatti vizek és a levegő minőségére 

vonatkozó célkitűzéseket.  

 

Ezek az alábbiakat tartalmazzák: a hulladék általános csökkentése, különösen a vegyes 

hulladékok tekintetében; a szelektív hulladékgyűjtés megerősítése; az állampolgárok 

tájékoztatása a hulladék-újrafeldolgozásról és az ökológiai szigetek népszerűsítése, a levegő 

minőségét törvényes határok között tartva; szilárd ellenállás a búvópatakok felett lévő, 

visszapótlásra alkalmas területek vagy pufferzónák közelében történő új hulladéklerakók 

létrehozásával vagy a meglévők kibővítésével szemben, továbbá a balesetveszélyes, illetve a 

vízkészletek szennyeződését okozó vagy emberi fogyasztásra való alkalmasságát 

veszélyeztető tevékenységekkel szemben. 

 

A közhatóságok által hozott intézkedéseket az elővigyázatosság elvének kell vezérelnie, hogy 

megelőzzék hulladék bejutását a felszín alatti víz utánpótlását szolgáló területeken, és 

                                                 
7 A tetraklór-etilén a környezetben bőségesen jelen van, továbbá nyomokban a vizekben, a vízi élővilágban, a 

levegőben, a táplálékokban és az emberi szövetekben is megtalálható. Legnagyobb mértékben a vegytisztítókban 

és az ipari fémtisztítókban fordul elő. Ezek a kibocsátások a vegyület magas mélyvízi koncentrációjához 

vezethetnek. 
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fenntartsák a hulladékégetés tilalmát. E stratégia nem korlátozódhat Valledora térségére, 

hanem széles körben kell megvalósulnia. 

 

Saját önkormányzatát illetően Tronzano polgármestere a következő célkitűzéseket sorolta fel: 

 

• a vízkészletek védelme a víztartó rétegek vízutánpótlást szolgáló területein vagy azok 

közvetlen közelében; a fent említett esetekben történő ellenállás; 

• a felszíni bányák által hagyott üres terek feltöltésének tilalma, különösen olyan 

anyagokkal, amelyeknek hulladékstátusza már megszűnt; ha ezeket a területeket feltöltik, a 

lerakott anyagnak a kitermelt anyagéval megegyező kémiai, fizikai és agronómiai 

jellemzőkkel kell rendelkeznie; 

• kötelező pufferzónák kialakítása az intenzív növénytermesztéshez a bányatavak közelében; 

az intenzív mezőgazdasági termelés során használt, egészségre ártalmas anyagok 

szabályozása; 

• a bányák és hulladéklerakók területének szigorúbb ellenőrzései megnövelt humán- és 

pénzügyi erőforrások segítségével; 

• az újrafeldolgozással előállított inert anyagnak a bányából kitermelt anyagnál kevesebbe 

kell kerülnie; 

• a lelőhelyek és hulladéklerakók talajának helyreállítási költségeit magas (tripla A) 

minősítéssel rendelkező bank- vagy biztosító intézetek kezességi megállapodásai révén 

kell fedezni; 

• a hulladék újrafeldolgozása és az anyagok – többek között a külön szárazkezelés által 

termelt anyagok – újrafelhasználása a zéró hulladék stratégiájának megvalósítása 

érdekében. Ennek fényében elő kell mozdítani a csomagolóanyag csökkentésére irányuló 

nemzeti és nemzetközi kezdeményezéseket, valamint meg kell akadályozni a 

hulladékégetést; 

• a talajvédelem céljából korlátozni kell a művelésre szánt területek szennyvíziszappal 

történő elárasztását. 

 

 

Végkövetkeztetésként Andrea Chemello a következőket kifogásolja: 

a) az elővigyázatosság elvének (EUMSZ 191. cikke) következetes figyelmen kívül hagyása a 

Valledora térségben – kivéve a Vercelli tartomány közigazgatását érintő néhány legutóbbi 

esetet; 

b) az 1999/31/EK irányelv megsértése a Valledora térség valamennyi, természetes geológiai 

záróréteggel nem rendelkező területén található hulladéklerakóját illetően; 

c) annak ellenére, hogy az „Alice 2” hulladéklerakó csurgalékvize 2004 óta szivárog a felszín 

alatti vizekbe, és a helyreállítás már nem lehetséges, nem tűnik úgy, hogy a területen a 

végleges záróréteg kialakítása megoldaná a problémát, főleg nem véglegesen; 

d) továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a Valledora térségben található összes 

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz következtében Tronzano Vercellese 

ivóvízkészlete szennyeződik (nem csak az Alice 2 hulladéklerakóról van tehát szó, amely 

mindössze 5 km-re található Tronzano vízvezetékeinek kútjaitól). 

e) Valledora térségének határozottan szüksége van egy átfogó területvédelmi és -helyreállítási 

tervre, ezért a fent említett célkitűzések eléréséhez a térség lakosai Európa támogatását 

kérik.
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2018. december 18., délelőtt 
A négyállomásos helyszíni szemle összefoglalója 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, Alice Castello polgármestere, Anna Andorno és Pietro 

Pasquino vezette a látogatást a Tronzano bányáiban és az Alice 2 (Tronzano), az A2A és az 

ASRAB (mindkettő Cavaglia) hulladéklerakókban.  

 

1. szakasz 

A tronzanói kőbányák Andrea Chemello kifejti, hogy a kőbányák engedélyezésére vonatkozó 

hatáskört a településekről a tartományokra ruházták át. A kitermelés üzletággá nőtte ki magát, 

amely eltiporta a mezőgazdaságot. A felkeresett terület első bányáját az olasz pénzügyőrség 

(Guardia di finanza) 2011–2012 során arra nem alkalmas anyagok lerakásának vádjával 

lefoglalta. A másik két helyszínen bányatavak találhatók, és itt a 2000-es években a víz 

felszínétől számított 15 méteres mélységig engedélyezték a kőfejtési tevékenységeket. 2018-

ban a koncesszióval rendelkező társaság 9 méteres mélységnél úgy döntött, hogy leállítja a 

bányászati tevékenységet, és a két tavat elválasztó 25 méteres földterületet ássa ki oly módon, 

hogy a két terület egyetlen bányát alkosson (egyedül a szóban forgó terület szerepel 

kőbányaként Tronzano szabályozási tervében). 

 

2. szakasz 

Az Alice 2 hulladéklerakó: az 1970-es és 80-as években építőanyag kinyerésére szolgáló 

bányaként működött. Az 1990-es évek elején igen felületes (és tudományos értelemben teljes 

mértékben elfogadhatatlan) kritériumok alapján alakult át hulladéklerakóvá, és a kőbánya két 

területét (egyenként 500 000 m3) kommunális és ahhoz hasonló vegyes hulladékkal töltötték 

fel. Egy másik, további 2 millió köbméteres mélyedést is feltöltöttek két részletben, először az 

1990-es években, majd a 2008 és 2013 közötti időszakban, amikor is az ügyészség 

közbelépett.  2004 óta csurgalékvíz szivárog ki a lerakóból. A terület megtisztítására és a 

nehézfémek csökkentésére irányuló erőfeszítések eredménytelennek bizonyultak. A két éven 

keresztül folyó tárgyalásokat követően (ARPA, ASL, Vercelli tartomány, régió és települési 

önkormányzat) 2015-ben a hulladéklerakó végleges védelembe vétele mellett döntöttek;  a 

hulladéklerakás jelenleg minimális szinten van, mivel a területet bezárják, és jövő nyárig 

elkészül a végleges záróréteg. 

 

Luigi Bondonno hangsúlyozta, hogy 2015-től Alice Castello helyi közigazgatása is 

elutasította újabb hulladéklerakók létrehozását, ám igen nehéz feladatnak ígérkezik a meglévő 

lerakók felügyelete, főleg amióta 2016-ban felbomlott a Vercelli tartomány önkormányzatait 

tömörítő konzorcium, amely az ellenőrzésekért felelt. Ez a feladat most az önkormányzatra 

hárul, amelynek mindössze 8 alkalmazottja van, akik nem rendelkeznek speciális 

szakismeretekkel. E tekintetben rontja az amúgy is nehéz helyzetet, hogy Piemont régió 

közigazgatása igen széttagolt. 

 

3. szakasz 

Az A2A és ASRAB hulladéklerakók, valamint az Alice 2 bejárata, amelyek Alice Castello és 

Cavaglià között helyezkednek el: a vita tárgyát képező hulladéklerakók (amelyek bővítése 

ellen Tronzano városa által benyújtott kereset ügyében a piemonti regionális közigazgatási 

bíróság még nem hozott ítéletet) 30 méter mély bányákban találhatók.  1,8 km-es körzetben a 
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Dora korábbi folyómedrét kőbányák tagolják, amelyek közül néhány már elkészült 

hulladéklerakó, mások pedig még engedélyre várnak. Andrea Chemello reméli, hogy a 

jövőben más mélyedéseket nem töltenek fel hulladékkal, hanem füvesítik, vagy hagyják, hogy 

a természet gondoskodjon róla.Rámutattak, hogy a Valledora térség esete Vercelli 

tartományban nem egyedülálló. Éppen ezért olyan hosszú távú szabályozásra van szükség, 

amely biztosítja a veszélyeztetett víztartó rétegek megfelelő és morfológiai szempontból 

biztonságos helyreállítását az emberek életének és egészségének védelme érdekében.  

 

Andrea Chemello szerint e megközelítés összeegyeztethetetlen a természetes geológiai 

záróréteggel nem rendelkező területen hulladéklerakók létrehozását tiltó európai jogszabályok 

megengedő jellegű értelmezése, azonban a bíróságon megtámadott két hulladéklerakó 

esetében erről volt szó. A regionális jogszabályoknak magukban kell foglalniuk azon területek 

védelmét is, melyek víz-utánpótlása megoldható volna, de jelenleg nem kapcsolódnak 

visszapótlásra alkalmas területhez.  Piemont régió határozatai ellenére, még a piemonti 

regionális közgyűlés 2018. február 2-i határozatát követően is a megkötéseket Valledora 

térségén túl nem alkalmazták, valószínűleg azért, mert a hatóságok a régió bőséges 

vízkészletére hagyatkoztak. 

 

A hulladék Valledora térségbe történő szállításának kérdésével kapcsolatban Anna Andorno 

elmondta, hogy kamionok egész sora szállítja azt más régiókból is (például Malagrottából, 

Rómából), sokszor illegális módon, éjszaka. Ma a lerakókba Biella tartományának teljes 

területéről érkezik hulladék. A Valledora Mozgalom közvetítő tevékenysége ellenére Biella és 

Vercelli tartományok nem folytatnak párbeszédet egymással. 

 

A két település közötti különbségeket súlyosbítja az üzemeltető társaság által a 

hulladéklerakónak otthont adó önkormányzatok számára fizetett ellentételezés (amely akár 3–

4 millió euró is lehet). Ez a helyzet Cavagliàban, amelynek területén az Alice 2 

hulladéklerakó bejárata található, míg Tronzano, mivel mindig is ellenezte a hulladéklerakók 

létesítését, hiszen a legnagyobb károkat szenvedte el azok miatt, sohasem részesült 

ellentételezésben.  

 

Andrea Chemello megismétli, , hogy települési szinten is szükség van hosszú távú 

szemléletre a hulladékkezelési politikák tekintetében, és ennek keretében a helyi 

önkormányzat vezetősége nem fogadhatna el ellentételezést. Ez ellensúlyozná azon 

tagadhatatlan tény figyelmen kívül hagyását, hogy a hulladéklerakók élettartama 

meghaladhatja az egy évszázadot is, míg a helyi hatóság mandátuma csupán néhány évre szól. 

 

4. szakasz 

Cascina La Mandria (Santià) és a SACAL öntöde (Carisio): A mintegy tizenkét család által 

lakott Cascina La Mandria mellett egy kerítéssel körbevett hatalmas kőfejtő található: a 

bányát kukoricamezők veszik körül, közelében egy nagy (a Viverone tó hatodának megfelelő 

nagyságú) bányató található.  A hatályos jogszabályok megtiltják, hogy a mélyben lévő és a 

felszíni víztartó rétegek egymással kapcsolatban álljanak, itt azonban a talajvíz a felszínre tör, 

és a vízvezetékekhez tartozó, közeli kutakból származó vízhez kapcsolódik (200 méteres 

pufferzóna). Mivel a regionális jogszabályok hallgatnak a termőterületek pufferzónáit illetően, 

a kukorica a bányatavaktól mindössze 5-6 méterre nő.  
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Andrea Chemello hangsúlyozza, hogy Olaszországban a bányászati tevékenységet még 

mindig egy 1920-as törvény szabályozza, míg a hulladékkezeléssel kapcsolatos nemzeti 

jogszabályok hiányában a jogalkotás valójában kizárólag regionális hatáskörbe tartozik, az 

európai irányelveket átültető jogszabályok kivételével. E hiányos és ellentmondásos 

jogszabályi keretben kellene a polgármesternek, aki köztisztviselőként a helyi közösség 

érdekeit tartja szem előtt, mindig a fenntarthatóság irányába mutató politikai döntéseket 

hoznia.  

 

Luigi Bondonno kiemelte, hogy pénzügyi támogatásra van szükség a hatékony ellenőrzési 

mechanizmusok végrehajtása céljából. Reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az 

állampolgárok a jövőben legalább annyit nyomnak majd a latban, mint a hulladékkezelést 

kézben tartó multinacionális vállalatok.
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Záró észrevételek 

 

• A meghallgatások és a helyszíni látogatás során megállapítást nyert, hogy Valledora térség 

egészségvédelemért és környezetvédelemért felelős valamennyi szerve számára elsődleges 

az elővigyázatosság és a megelőzés elvének általános jellegű alkalmazása; különösen új 

hulladéklerakóknak a víztartó rétegek vízkészletének utánpótlására alkalmas területeken és 

pufferzónák közelében történő létrehozására vonatkozó tilalom végrehajtása, valamint a 

bányászati tevékenységek megszűnését követően a bányák zöld területként való 

helyreállítása tekintetében. 

• Az 1999/31/EK irányelv I. melléklete 1.1 cikke a) pontjának értelmében a 

hulladéklerakóktól való távolságot illetően figyelembe kell venni annak mind a lakott 

területektől, mind a mezőgazdasági övezetektől való távolságát; mint például Cascina La 

Mandria esetében, amelynek mind a vízvezetékeit ellátó kútjai, mind kukoricaföldjei 

nevetségesen csekély távolságra találhatók a hulladéklerakók területén lévő bányatavaktól 

(200 méter az első, 5–6 méter a második esetében). Éppen ezért szükség van az intenzív 

mezőgazdasági termelés kötelező pufferzónáinak meghatározására is, a káros kémiai 

anyagok felhasználásának tilalma mellett. 

• A helyreállítást célzó szilárd biztosítékok létrehozatala, valamint  művelésre szánt talaj 

védelmében a szennyvíziszappal történő elárasztás tilalma összhangban áll az EUMSZ 

191. cikkében foglalt, a „szennyező fizet” elvével, valamint az elővigyázatossági, 

megelőzési és korrekciós elvekkel. 

• Célul kell kitűzni a vegyes hulladék arányának minimálisra csökkentését, ezzel még 

közelebb kerülve a körforgásos gazdaság magjához. E stratégia a „redukáláson, 

újrafelhasználáson és újrafeldolgozáson” túl a hulladékkezelési rendszer folyamatos 

újratervezését is magában foglalja, az európai jogszabályok által előírt kiterjesztett gyártói 

felelősség alkalmazása mellett. 

• Alapvető fontosságú strukturális megoldásokat találni annak érdekében, hogy a jövőben ne 

alakulhassanak ki ilyen problémák, sem Valledora térségben, sem az ország egyéb 

területein. 

• Valledora helyzete az önkormányzatok széttagoltsága következtében (amely jelenség 

Piemont-szerte elterjedt) igen összetett, ami hozzájárult és még most is hozzájárul az 

időben egymást követő helyi önkormányzatok hulladékkezelése különbözőségének 

elmélyüléséhez E különbségek tartományi szinten is fennállnak.  

• A – jelen esetben nemzeti szint alatti – szubszidiaritás elve korrekciós szerepet tölthet be a 

tartomány feletti területi szervet, a régiót helyettesítő beavatkozásával a nemzeti és 

regionális jogszabályok által kitűzött célok elérése tekintetében. Ily módon az állam 

szerepe sem marginális, egyrészt azért, mert a megvédendő (környezetvédelmi és 

közegészségügyi) közérdek horizontális jellegű, másrészt pedig azért, mert kizárólagos 

szerepe van az uniós intézményekkel való tisztességes együttműködés biztosításában és az 

annak érdekében zajló párbeszéd kialakításában. 
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• Ezzel összefüggésben, bár a Valledora térségét illető kérdések regionális hatáskörbe 

tartoznak, a polgármester rámutatott, hogy nem létezik a hulladékkezelésre vonatkozó 

nemzeti terv, és a nemzeti törvények az egyes régiókra bízzák a hulladék kezelését (a 

bányák tekintetében8). A petíciót benyújtó Andrea Chemello a környezetvédelemért felelős 

minisztérium tisztviselőivel való találkozást követő közelmúltbeli jelentésében9 

kifogásolja, hogy „a minisztérium kifejtette: nem illetékes az e területen folytatandó 

vizsgálatokban, valamint tudomása sincs olyan jogsértésről, amely kivizsgálásra adna 

okot.” Egyébiránt tekintélyes beszélgetőpartnerei kiemelték, hogy a szakminisztert 

Piemont régiója és a tartományok folyamatosan tájékoztatják az ügyben, még ha a régió 

esetében nem is volt egyszerű a Valledora térségét illető információhoz jutni. 

• Mindennek fényében szükség van arra, hogy a környezetvédelmi minisztérium szintjén is 

létrejöjjenek olyan összehangolt kezdeményezések, amelyek Valledora területei összetett 

megtisztítási, helyreállítási és védelmi tervének végrehajtására irányulnak, és amelyek a 

Bizottság által említett szélesebb körű, a hulladéklerakók kezelését illető felügyeleti 

tevékenységbe illeszkednek (30.sz. lábjegyzet), az országban visszatérő hulladékügyi 

vészhelyzet elkerülése végett10. 

                                                 
8 A bányászati tevékenység szabályozása az 1927. július 29-i, 1443. sz. királyi rendeletre és a 616/1977. sz. 

elnöki rendeletre nyúlik vissza, amelyek a bányákat érintő közigazgatási feladatokat a régió hatáskörébe utalták. 

Ennek ellenére az Alkotmánybíróság többször hangsúlyozta, hogy a régiók törvényhozási hatáskörének az olasz 

alkotmány 117. cikke értelmében az állam környezetvédelmi szabályozást illető kizárólagos hatásköre szab 

határt, hiszen alkotmányos értékű közérdekről van szó (lásd a 151/2011. sz. ítéletet). 
9 2019. január 18-i tájékoztató levél a Chemello és a környezetvédelmi minisztérium tisztviselői között létrejött 

(2019. január 15-i) római találkozás eredményéről. 
10 A hulladéklerakókkal kapcsolatban több mint húsz petíció van folyamatban, túlnyomórészt Közép- és Dél-

Olaszország vonatkozásában: 273/10. sz. petíció (Malagrotta – Róma), 197/12. sz. petíció (Corcolle-S.Vittorino 

– Lazio), 771/12. sz. petíció (Pian dell’Olmo-Riano – Róma), 1203/12. sz. petíció (TMB via Salaria – Róma, 

amely nemrégiben kigyulladt), 2160., 2167., 2330. és 2478/13. sz. petíciók (Cupinoro – Róma); 2222/13. sz. 

petíció (Bracciano – Lazio); 31/06. sz. petíció (hulladéklerakók dioxin-kibocsátása Campania tartományban), 

26/07. sz. petíció (Valle della Masseria – Campania), 347/08. sz. petíció (Acerra – Nápoly hulladékégető); 

756/07. sz. petíció (Ariano Irpino – Avellino), 955/08. sz. petíció (Chiaiano – Nápoly), 413/10. és 1166/10. sz. 

petíció (Terzigno – Campania), 694/10. sz. petíció (Quarto – Nápoly), 732/10. sz. petíció (P.to S.Rocco – Trieste 

tartomány), 424/11. sz. petíció (Alta Irpinia – Campania), 787/10. sz. petíció és 1270/11. sz. petíció (Ferandelle e 

Maruzzella – Caserta tartomány); 302/13. sz. petíció (Motta-S.Anastasia – Catania); 501/14. sz. petíció (La 

Martella – Matera); 671/14. sz. petíció (Lecce tartomány), hogy csak a 7. parlamenti ciklus alatt benyújtott 

petíciókat említsük. Néhány petíció a Lazio és Campania tartomány hulladékkezelését vizsgáló tényfeltáró 

küldöttség 2012. október 29. és 31. között lezajlott látogatása tárgyát képezi, és a 2013. január 31-én kelt 

munkadokumentumban is szerepel, ahol többek között ez olvasható: a Petíciós Bizottság „mélységes 

tiltakozásának ad hangot a Lazio tartományban gyakorolt hulladékkezelési politika kapcsán, különösen amiért 

túlságosan gyakran alkalmazzák a hulladéklerakókat úgymond „megoldásként” a megnövekedett mennyiségű 

háztartási és ipari hulladék elhelyezésére;... mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tartományi és regionális 

hatóságok láthatóan képtelenek átláthatóbb és összehangoltabb módon együttműködni az önkormányzatokkal 

annak érdekében, hogy egy működő, a civil társadalmat is bevonó, a keletkező hulladék mennyiségének 

visszaszorítására, a hulladék válogatására és többek között komposztáló és biomechanikai hulladékkezelési 

eljárások útján történő újrahasznosítására épülő hulladékkezelési stratégia jöjjön létre, a hulladék 

hulladéklerakók vagy égetés útján történő ártalmatlanításával szemben, amelyekhez csak végső esetben 

szabadna folyamodni.”  

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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Ajánlások 

 
Az A. Chemello által benyújtott 906/16. számú petícióra vonatkozóan a Petíciós Bizottság: 

 

1. azt ajánlja, hogy kapjanak elsőbbséget az alábbi célkitűzések: a környezet minőségének 

javítása, az emberi egészség védelme, a vízkészlet és egyéb természeti erőforrások 

megfontolt és észszerű használata, az elővigyázatosság és a megelőzés elvének, a 

környezeti károk forrásuknál történő elhárítása elvének, továbbá a „szennyező fizet” 

elvének alkalmazása (EUMSZ 191. cikke) a Valledora térséget érintő valamennyi olyan 

esetben, amikor a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv I. mellékletének 

vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak egyértelműen sérülnek: kimerült vagy használaton 

kívül helyezhető bányák, hulladékártalmatlanító létesítmények a felszín alatti vízkészlet 

utánpótlását szolgáló területeken vagy azok közvetlen közelében, természetes geológiai 

záróréteggel nem rendelkező vagy a vízvezetékek kútjaihoz, vízgyűjtőkhöz és 

folyómedrekhez, illetve lakott területekhez és mezőgazdasági övezetekhez igen közel 

található hulladéklerakók; 

2. tudomásul veszi az EUB-nak a C-498/17. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 2019. 

március 21-én hozott ítéletét, amely egy kötelezettségszegési eljárás eredményeként 

született, amelyben a Bíróság kimondta, hogy Olaszország nem teljesítette a 

hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvből eredő kötelezettségeit a 44 

hulladéklerakó telepen; javasolja, hogy tegyenek azonnali lépéseket a jelenlegi 

jogsértések kijavítása és helyrehozása érdekében; 

3. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy engedélyt kaptak olyan hulladéklerakók, amelyek 

lakott területek és mezőgazdasági övezetek közvetlen közelében fekszenek, az emberi 

fogyasztásra szánt felszín alatti vízkészlet utánpótlását szolgáló források felett és 

természetes geológiai záróréteggel nem rendelkező területeken, ami ellentétes az 

1999/31/EK irányelv I. mellékletével, amely többek között kimondja, hogy a természetes 

geológiai zárórétegeket csak kiegészíteni lehet, de nem lehet teljes egészében 

mesterséges geológiai záróréteggel helyettesíteni; ezt – a meglévő hulladéklerakók 

ugyanezen kritérium önkényes értelmezésén alapuló kiterjesztésével együtt – a lehető 

legrosszabb gyakorlatnak tartja; 

4. javasolja, hogy a régiók támogassák az üres kőbányák feltöltésére vonatkozó 

korlátozásokat az uniós jogszabályoknak megfelelően; kiemeli, hogy a bányászati 

tevékenységek megszűnését követően a bányákat zöld területként helyre kell állítani; 

hangsúlyozza, hogy a kőbányák által hátrahagyott üres terek feltöltését magában foglaló 

döntések esetében a felhasznált anyagoknak a további környezeti károk elkerülése 

érdekében ugyanolyan kémiai, fizikai és agronómiai tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 

mint a kitermelt anyagoknak, figyelembe véve az érintett terület geológiai és 

hidrogeológiai szempontból való nagyfokú kiszolgáltatottságát; 

5. hangsúlyozza , hogy a Valledora térséget emberi fogyasztásra szánt felszín alatti vizek 

utánpótlásának forrásaként azonosították, és sajnálja, hogy a múltban engedélyezték 

városi, ipari és különleges hulladéklerakók létesítését e területen, azon jogi korlátozások 
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ellenére, amelyek kizárják hulladékártalmatlanító létesítmények építésének lehetőségét; 

6. bírálja , hogy az 1980-as évek óta az illetékes hatóságok több kőbányát és hulladéklerakót 

engedélyeztek és helyeztek üzembe a Valledora térségben anélkül, hogy kellőképpen 

figyelembe vették volna a térség geológiai és hidrogeológiai viszonyait, például az 

érintett területen található víztartó réteg nagyfokú sérülékenységét; 

7. aggodalmát fejezi ki a lerakók által a közegészségre és a környezetre gyakorolt hatás, 

valamint a talajvíz lerakók okozta szennyeződése miatt; felhívja az illetékes hatóságokat, 

hogy biztosítsák az emberi egészség teljes körű védelmét, és fogadjanak el a felszín alatti 

vizek szennyeződésének megoldását célzó strukturális intézkedéseket, valamint teljes 

mértékben és hatékonyan védjék az emberi fogyasztás céljára szánt felszín alatti vizek 

utánpótlási forrásait az egész régióban a jövőbeli szennyeződés mindenfajta veszélyétől; 

8. támogatja a helyi hatóságok és a polgári egyesületek erős ellenállását a balesetveszélyes, 

illetve a vízkészletek szennyeződését okozó vagy emberi fogyasztásra való alkalmasságát 

veszélyeztető tevékenységekkel szemben; 

9. emlékeztet rá, hogy szükség van bizonyos veszélyes hulladékok megfelelő 

ártalmatlanítására; 

10. javasolja kötelező erejű szabályok létrehozását regionális szinten vagy megfelelő 

nyomonkövetési eszközök létesítése tartományi szinten a kiterjesztett gyártói felelősség, 

a házhoz menő hulladékgyűjtés, a vegyes hulladék csökkentése, a javítás, az 

újrafelhasználás és az újrafeldolgozás előmozdítása  érdekében, elmozdulva ezáltal a 

körforgásos gazdaság irányába; 

11. határozottan úgy véli, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak – saját 

hatáskörükön belül – együtt kell működniük és megfelelő intézkedéseket kell elfogadniuk 

a hulladékokról szóló uniós irányelvek, valamint nemzeti, regionális és helyi 

jogszabályok eredményes végrehajtása érdekében, beleértve a megfelelő adózási 

rendszert és a bevált gyakorlatok megosztását a megelőzés, az újrafelhasználás, az 

elkülönített gyűjtés és az újrafeldolgozás maximalizálása érdekében, a körforgásos 

gazdaság felé való átmenet előmozdítása céljából, amelyben a „zéró hulladék” 

megközelítés a civil társadalmi részvétel részét képezné; 

12. gratulál a helyi önkormányzatoknak a megelőzés, az elkülönített gyűjtési és 

újrafeldolgozási projektek előmozdítását célzó szilárd elkötelezettségükért és 

szinergiáikért, melyeknek célja, hogy biztosítsák a polgárok egészsége és a környezet 

legmagasabb szintű védelmét; úgy véli, hogy minden szinten hatékony és célzott 

megközelítést kell alkalmazni a helyi hatóságok erőfeszítéseinek támogatására, többek 

között pénzügyi és technikai segítségnyújtás révén; 

13. javasolja a terület megtisztítására, strukturális helyreállítására és védelmére irányuló 

átfogó és végleges terv kidolgozását. E terv – melyet be kellene nyújtani a Bizottsághoz 

nyomon követésre – a strukturális megoldások mintájául szolgálhatna, és Olaszország 

számos, Valledora térséghez hasonlóan sérülékeny területén alkalmazható lenne a 

vészhelyzetek kezelésére; 
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14. javasolja Valledora bevonását az egészségügyi intézet (Istituto superiore di sanità) 

irányítása alatt álló és az egészségügyi minisztérium által finanszírozott „környezet és 

egészség” elnevezésű nemzeti stratégiai programba11; a környezetvédelmi minisztérium 

égisze alatt szinergiák és hulladékkezelési tervek koordinálását a regionális és a helyi 

hatóságok, illetve a civil társadalom között annak érdekében, hogy az ipar, a 

mezőgazdaság és a kereskedelem környezeti szempontból fenntarthatóvá váljon; a 

hulladékkezelés rendszerének újratervezését a körforgásos gazdaságra való áttérés és a 

zéró hulladék stratégiájának elfogadása céljából; 

15. elismeri, hogy minden igazságszolgáltatási, jogalkotási és közigazgatási 

környezetvédelmi intézkedés – függetlenül attól, hogy a kőbányák helyén kialakított 

hulladéklerakók megelőzésére vagy átalakítására és megtisztítására vonatkoznak-e – 

egyes helyi hatóságok, különösen Tronzano VC polgármestere – a 906/16. számú petíció 

szerzője és fáradhatatlan támogatója –  kezdeményezésének, felelősségérzetének és 

előrelátásának köszönhetően került elindításra, folytatásra és végrehajtásra; elismerően 

nyilatkozik a súlyos és helyrehozhatatlan talajszennyezés veszélyének leginkább kitett 

településeken – például a Piemont régióbeli Vercelli és Alessandria tartományokban – élő 

emberek aktív hozzáállásáról és ellenálló képességéről is; 

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a környezetvédelmi miniszter vagy képviselője nem vett 

részt a tényfeltáró látogatás ülésein, pedig jelenlétük növelhette volna az érintett 

kérdésekről folytatott általános viták értékét; 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon és támogassa a tagállamok 

végrehajtási erőfeszítéseit, többek között technikai segítségnyújtás révén, amelynek a 

nemzeti és regionális hatóságok közötti jobb koordinációra, a hulladékkeletkezés 

megelőzésére, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás előmozdítására, valamint az 

elkülönített gyűjtés további fokozására kell összpontosítania. 

 

18. hangsúlyozza, hogy olyan hatékony jogalkotási intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 

célja kötelező pufferzónák kialakítása a növénytermesztés vonatkozásában a bányatavak 

közelében, valamint a mezőgazdaságban használt, számos település kútjaiban kimutatott 

vegyi anyagok problémájának megfelelő kezelése; 

19. mély aggodalmát fejezi ki az alumíniumöntöde közelében élő helyi lakosság körében 

tapasztalható magas halálozási arány, valamennyi fajta daganat igen magas előfordulási 

gyakorisága, valamint a hasnyálmirigy és az emésztőrendszer tumorainak magas 

kockázata miatt, amit egy járványtani vizsgálat is bizonyít; felhívja a figyelmet a szóban 

forgó ipari tevékenység által kibocsátott dioxinok és poliklórozott bifenilek riasztóan 

magas szintjére a regionális környezetvédelmi ügynökség mérései alapján; felhívja az 

illetékes hatóságokat, hogy azonnal tegyenek célzott intézkedéseket az emberi egészség 

teljes körű védelme biztosításának érdekében. 

 

                                                 
11 A SENTIERI elnevezésű járványtani vizsgálat, amely jelenleg 41 magas szennyezettségű helyszínt követ 

nyomon (többek között a tarantói ILVA-t és a Torino tartománybeli Amiantifera di Balangerot, azaz a balangerói 

azbesztbányát), amelyek közelében a lakosság halandósági kockázata 4–5%-kal magasabb az egyéb területeken 

élőkéhez képest. Lásd:  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/


 

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

 HU 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 21.03.2019    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

15 

0 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok 
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 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok  

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk, (2) bekezdés) 

 

 



 

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

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

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 

  

 

A jelek magyarázata: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 


