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Εισαγωγή: σχέδιο και σκοπός της αποστολής  

 

Η αποστολή εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2018 από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

  

Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 29-31 Οκτωβρίου αλλά μετατέθηκε για τις 17-18 

Δεκεμβρίου, λόγω μη συγκέντρωσης του ελάχιστου αριθμού επίσημων μελών της 

αντιπροσωπείας (μειώθηκαν σε 3 από 6 που ήταν αρχικά). 

 

Σκοπός της αποστολής: η διερεύνηση διαφόρων πτυχών της προστασίας του περιβάλλοντος, 

της δημόσιας υγείας και του τοπίου σε σχέση με την μετατροπή εγκαταλελειμμένων 

λατομείων σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) - αναφορά 906/2016 (μέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή Valledora, μεταξύ των επαρχιών Biella και 

Vercelli, στην περιφέρεια του Πιεμόντε) του Andrea Chemello, δημάρχου του Tronzano 

Vercellese. Παρουσίασε ο ίδιος την αναφορά στις Βρυξέλλες, στις 23 Ιανουαρίου 2018, 

ενώπιον των μελών της Επιτροπής Αναφορών. Το κύριο θέμα της επίσκεψης ήταν η 

περιβαλλοντική ζημία, λόγω της λειτουργίας ΧΥΤΑ, στην περιοχή γύρω από την παλαιά 

κοίτη του ποταμού Dora Baltea, η οποία στο παρελθόν ήταν γεμάτη από οπωρώνες μήλων και 

ορίζεται στο περιφερειακό σχέδιο προστασίας των υδάτων ως πηγή ανανέωσης των υπόγειων 

υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η περιοχή Valledora εδώ και πολλά 

χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων δραστηριοτήτων εξόρυξης αμμοχάλικου και άμμου. 

Εγκαταλελειμμένα λατομεία μετατράπηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων 

καλύπτοντας μια έκταση συνολικού όγκου 4  εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. 

 

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας διήρκησε δύο ημέρες, από μισή ημέρα κάθε φορά. 

 

Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν οι ακροάσεις των προσκεκλημένων του δημάρχου του 

Tronzano: ο Αρχιεπίσκοπος του Vercelli, εμπειρογνώμονες του νομικού και του ιατρικού 

κλάδου, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών (επαρχίες και 

περιφέρειες), η εκπρόσωπος του κινήματος για την Valledora και ο δήμαρχος του δήμου 

Acqui Terme, στην επαρχία Alessandria, μιας περιοχής που υφίσταται παρόμοια υποβάθμιση. 

Η δεύτερη ημέρα αφιερώθηκε κυρίως σε επιτόπια επίσκεψη με λεωφορείο στα μεγαλύτερα 

λατομεία και χώρους υγειονομικής ταφής στους δήμους Tronzano, Cavaglià και Alice 

Castello. Η συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Περιβάλλοντος, Sergio Costa ή με έναν εκ των 

δύο υφυπουργών του (Vannia Gava και Salvatore Micillo), η οποία είχε προγραμματιστεί 

σχεδόν δύο μήνες εκ των προτέρων, ακυρώθηκε.  
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17 Δεκεμβρίου 2018 (απόγευμα) 

Συνοπτική παρουσίαση των ακροάσεων 

Κατάλογος ομιλητών 

- Marco Arnolfo – Αρχιεπίσκοπος του Vercelli 

- Michele Greco – Νομικός σύμβουλος των δήμων της περιοχής Valledora 

- Marina De Maio – Καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Τορίνο 

- Roberta Buosi – Επικεφαλής του τμήματος ογκολογίας του νοσοκομείου S. Spirito, Casale 

Monferrato 

- Marco Calgaro – Ιατρός, μέλος του συλλόγου «Medici per l’Ambiente» (Ιατροί για το 

περιβάλλον) 

- Christian Salerno – Ιατρός, βιολόγος εξειδικευμένος στην ιατρική στατιστική και στην 

περιβαλλοντική επιδημιολογία 

- Enzo Favoino – Ιατρός, ερευνητής στην επιστημονική επιτροπή του ερευνητικού κέντρου 

«Rifiuti Zero» (Μηδενικά απόβλητα) 

- Anna Andorno – Associazione Culturale Valledora onlus (Πολιτιστικός σύλλογος της 

Valledora) 

- Alberto Valmaggia – Ιατρός, σύμβουλος της περιφέρειας του Πιεμόντε για το περιβάλλον   

- Carlo Riva Vercellotti – Πρόεδρος της επαρχίας Vercelli 

- Paolo Rizzo – Αντιπρόσωπος του προέδρου της επαρχίας Biella 

- Lorenzo Lucchini – Δήμαρχος του Acqui Terme (AL) 

- Andrea Chemello – Δήμαρχος του Tronzano Vercellese και συντάκτης της αναφοράς αριθ.° 

906/2016 

 

Ο Andrea Chemello, δήμαρχος του Tronzano, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και η Beatriz 

Becerra παρουσίασε τα μέλη της αντιπροσωπείας.  

Ο Michele Greco, νομικός εκπρόσωπος των δήμων Tronzano, Santhià και Cavaglià στην 

προσφυγή τους ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου του Πιεμόντε για την ακύρωση της 

άδειας επέκτασης δύο ΧΥΤΑ (περίπου 600 000 κυβικά μέτρα), αναφέρθηκε στα ακόλουθα 

σημεία: 

 

• στις διαφορές όσον αφορά το αντικείμενο και τη διαδικασία μεταξύ των προσφυγών 

και των αναφορών: οι προσφυγές αφορούν μόνο μια αδειοδότηση και ως εκ τούτου 

δεν καλύπτουν τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στη Valledora, ενώ οι αναφορές 

καλύπτουν δεκάδες ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απασχολήσει την ιταλική 

δικαιοσύνη και για τα οποία δεν έχει απομείνει κάποιο ένδικο μέσο· 

• η προσφυγή ακύρωσης περιλαμβάνει δύο ζητήματα, τα οποία αφορούν αμφότερα την 

παράβαση της οδηγίας 31/1999/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1· 

• το πρώτο ζήτημα αφορά την εσφαλμένη ερμηνεία, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 

του παραρτήματος I σημείο 3.2 τελευταία παράγραφος της οδηγίας 1999/31 όπου 

αναφέρει ότι: «ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης (...) μπορεί να συμπληρώνεται 

τεχνητά και να ενισχύεται με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία». Η 

οδηγία επιτρέπει την τεχνητή συμπλήρωση του φυσικού τοίχου γεωλογικής 

απομόνωσης αντί της πλήρους αντικατάστασής του σε έναν τόπο συλλογής υπόγειων 

                                                 
1 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 

182 της 16.7.1999) που τέθηκε σε εφαρμογή με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 36 της 13ης Ιανουαρίου 2003.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
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υδάτων· κατά την άποψή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας2 έχει παρερμηνεύσει 

πλήρως την οδηγία, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει την αιτία κίνησης 

διαδικασίας επί παραβάσει· 

• τα νέα απόβλητα θα τοποθετούνται πάνω στα προηγούμενα χωρίς καμία υποκείμενη 

προστασία, καθώς πρόκειται για χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων που 

δημιουργήθηκε πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία 1999/31/EΚ· 

• το δεύτερο ζήτημα που αναφέρεται στην προσφυγή αφορά τις αποστάσεις μεταξύ του 

χώρου υγειονομικής ταφής και των οικιστικών και γεωργικών ζωνών, παραπέμποντας 

στο παράρτημα 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας, όπου αναφέρεται: «Για τη 

θέση του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν: (α) τις 

αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, 

υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·» 

• στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν κανάλια ροής υδάτων σε απόσταση 10 μέτρων 

από την περίμετρο του ΧΥΤΑ, οικιστικές περιοχές σε απόσταση μικρότερη των 500 

μέτρων, (π.χ. το Cascina La Mandria), και στην ίδια ελάχιστη απόσταση βρίσκονται 

δεξαμενές υδάτων, τα οποία τροφοδοτούν το Cascina και αντλούν νερό από τον 

υδροφόρο ορίζοντα που επηρεάζεται από τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων· 

• ο δήμος του Tronzano έλαβε περαιτέρω νομικά μέτρα εναντίον προσφυγής που 

ασκήθηκε από εταιρεία λατομείων για την ακύρωση περιφερειακής απόφασης, η 

οποία απαγόρευε τις εργασίες σε ΧΥΤΑ ή την επέκταση αυτών στην περιοχή της 

Valledora3. Πρόκειται για μια καινοτόμα απόφαση σε εθνικό επίπεδο και θέτει σε 

εφαρμογή την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. 

 

Ο κ. Greco τόνισε ότι η τελική ακρόαση από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του 

Πιεμόντε είχε οριστεί για τις 9 Φεβρουαρίου 2019 και ότι η πρωτόδικη απόφαση θα 

εκδιδόταν έπειτα από μερικές εβδομάδες. Σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου κατά της 

απόφασης, το χρονικό διάστημα για την έκδοση τελικής απόφασης εκτιμήθηκε ότι θα 

ανερχόταν στους 18 μήνες. Επισήμανε επίσης ότι, παρόλο που ο ΧΥΤΑ λειτουργεί εδώ και 

δύο χρόνια, (και ότι επί του παρόντος βρίσκεται υπό εξέταση σχέδιο επέκτασης του), η 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα, η οποία αναφέρεται στην αίτηση 

παράτασης της λειτουργία του, δεν προέκυψε ποτέ. 

 

Στη συνέχεια, η Marina De Maio (καθηγήτρια στο τμήμα μηχανικής περιβάλλοντος, 

εδάφους και υποδομών του Πολυτεχνείου του Τορίνο) παρουσίασε ένα απόσπασμα από μια 

υδρολογική έρευνα του 2012 (που εξακολουθεί να ισχύει), η οποία επικεντρωνόταν στα εξής 

ζητήματα: 

                                                 
2 Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεδρίαση V, αριθ. 2683, της 17ης Μαΐου 2013. Απόβλητα: παράνομη 

απαγόρευση υγειονομικής ταφής σε μη αργιλώδες έδαφος. Αντίθετα, στην απόφαση αναφέρεται: «οι εν λόγω 

κανονισμοί καθιερώνουν την ισοδυναμία, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εγγυήσεις, μεταξύ του φυσικού και 

του τεχνητού τοίχου γεωλογικής απομόνωσης». Επιπλέον, « προβαίνοντας στις κατάλληλες τεχνικές ενέργειες, 

μπορεί να πληροί πλήρως τις απαιτήσεις διαπερατότητας και πάχους, που προβλέπονται από τη νομοθεσία, το 

ίδιο καλά με έναν φυσικό τοίχο γεωλογικής απομόνωσης». 
3 Άρθρο 24 παράγραφος 8 της απόφασης αριθ.12-6441, της 2ας Φεβρουαρίου .2018, του περιφερειακού 

συμβουλίου του Πιεμόντε. Οι διατάξεις της εν λόγω πράξης επιβεβαιώνονται με μεταγενέστερη απόφαση, του 

Ιουλίου του 2018, σχετικά με την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου προστασίας των υδάτων. Η εν λόγω 

απόφαση δεν ισχύει για την αδειοδότηση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρώτης προσφυγής, διότι το 

άρθρο 24 δεν ισχύει για έργα για τα οποία έχει εκδοθεί προγενέστερη θετική απόφαση όσον αφορά την 

περιβαλλοντική τους συμβατότητα. 

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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• στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους στο δήμο του Tronzano, 

ειδικότερα στην προσχωματική πεδιάδα με παγετώδεις αποθέσεις, γεγονός που 

συνεπάγεται εναλλαγή χαλικιών και άμμου, υδροφόρους ορίζοντες και 

περιορισμένους αργιλώδεις σχηματισμούς καθώς η ροή των υδάτων δεν είναι 

σταθερή· 

• στον εντοπισμό σφάλματος εκτίμησης κατά την αδειοδότηση των λατομείων: η δομή 

του υδροφόρου ορίζοντα κρυσταλλώνεται σε τέτοια μέρη, κάνοντάς τον να φαίνεται 

αδιαπέραστος, όμως καθώς υπάρχει ροή υδάτων, οι αργιλώδεις σχηματισμοί δεν τον 

προστατεύουν 

• σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία ολόκληρη η επικράτεια του 

Tronzano καθώς και οι γύρω περιοχές είναι εκτεθειμένες σε υψηλά ποσοστά 

ρύπανσης·  

• στη μέθοδο αξιολόγησης της ευαισθησίας του υδροφόρου ορίζοντα, σύμφωνα με την 

οποία έχει ήδη φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα και ότι το λατομείο πρέπει να 

παρακολουθείται ακόμη και αν δεν βρίσκεται πια σε λειτουργία· οι λίμνες 

αντιπροσωπεύουν μόνο το ανώτερο τμήμα του υδροφόρου ορίζοντα, με στήλη ύδατος 

πάχους 38 μέτρων. 

• στο γεγονός ότι το δίκτυο παρακολούθησης της περιφέρειας του Πιεμόντε δείχνει ότι 

τα ποσοστά συγκέντρωσης των διαφόρων ρύπων (όπως ο σίδηρος, το μαγγάνιο, το 

νικέλιο, ο μόλυβδος, τα νιτρικά και η ατραζίνη)σε ορισμένα φρεάτια υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια mg/L. Στο Tronzano και σε άλλους δήμους της Valledora, οι 

τιμές του σιδήρου υπερβαίνουν σημαντικά αυτά τα όρια (6-6,5000 mg/L) και δεν 

φαίνεται να οφείλονται σε φυσικά αίτια· εξίσου υψηλές είναι και οι τιμές του 

μαγγανίου (όχι στο Tronzano)

• στο γεγονός ότι, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος που δημιούργησε το 

προηγούμενο σύστημα περί ανοικτών ΧΥΤΑ σύμφωνα με τη διαδικασίας επείγοντος 

(προεδρικό διάταγμα αριθ. 915 της 10ης Σεπτεμβρίου 1982), υπάρχει κίνδυνος 

μετατροπής και άλλων λατομείων σε ΧΥΤΑ. 

 

Δεδομένων των άγνωστων παραγόντων όσον αφορά τους ρύπους στους υδροφόρους 

ορίζοντες, η κ. De Maio έκλεισε την παρουσίασή της λέγοντας ότι η μελέτη του 2012 πρέπει 

να επικαιροποιηθεί. 

 

Η Roberta Buosi (επικεφαλής στο ογκολογικό τμήμα του Casale M.), ο Marco Calgaro 

(Associazione medicii per l’ambiente-ISDE) και ο Christian Salerno (βιολόγος και 

επιδημιολόγος) παρουσίασαν τα ευρήματα και τα αριθμητικά στοιχεία τους σχετικά με: 

 

• την επίδραση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία, καθώς ευθύνεται για την 

αύξηση των περιστατικών όγκων και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στο Πιεμόντε, 

το ποσοστό εμφάνισης καρκινικών όγκων είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τη νότια 

Ιταλία, με εξαίρεση την Καμπανία στην οποία οι παράνομοι ΧΥΤΑ δημιούργησαν την 

επονομαζόμενη «γη της φωτιάς»·

• το γεγονός ότι υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ των καρκινογόνων 

ουσιών που παράγονται από τη ρύπανση και των περιστατικών παιδικού καρκίνου. 

Στην περιφέρεια Veneto υπάρχει αποδεδειγμένα σχέση μεταξύ περιοχών στις οποίες 

έχει καταγραφεί αύξηση περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα και εκείνων στις 

οποίες πεθαίνουν οι λειχήνες, οι οποίες αποτελούν παθητικούς βιοδείκτες της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
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• τρεις επιδημιολογικές μελέτες: η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των 5 

δήμων της Valledora (Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià και Tronzano 

VC) με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό της αύξησης εμφάνισης ορισμένων νόσων 

σε σχέση με τα στοιχεία αναφοράς της περιφέρειας του Πιεμόντε. Παρατηρήθηκε 

αύξηση των περιστατικών καρκίνου: στη στοματική κοιλότητα, στα νεφρά, στον 

εγκέφαλο, στον λάρυγγα και στον προστάτη (άνδρες)· στο πάγκρεας, αύξηση των 

λεμφωμάτων και των περιστατικών λευχαιμίας, στο πεπτικό σύστημα, στον μαστό 

(γυναίκες), των οποίων η εμφάνιση θα μπορούσε να μειωθεί με διαγνωστικό έλεγχο· 

• η δεύτερη έρευνα, επικεντρώθηκε στους δήμους Tronzano και Alice Castello όπου και 

εστάλησαν ερωτηματολόγια στον ντόπιο πληθυσμό. Αφορούσε τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με διάφορους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου –ο 

οποίος συνιστά μια ασθένεια που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες– και στη 

συνέχεια έγινε σύγκριση των δεδομένων αυτών μεταξύ δύο ομάδων προσώπων: η 

πρώτη ομάδα αποτελείτο από άτομα που ζουν πλησίον των ΧΥΤΑ και είναι 

περισσότερο εκτεθειμένα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και η δεύτερη από άλλα 

άτομα λιγότερο εκτεθειμένα. Τα συμπεράσματα υποστήριξαν την αρχή της 

προφύλαξης, δεδομένου ότι, ενώ η εν λόγω έκταση δεν ήταν συγκριτικά 

αραιοκατοικημένη, σημειώθηκε αύξηση 18 % σε όλους τους τύπους καρκίνων και 

στις χρόνιες εκφυλιστικές νόσους και αύξηση κατά 60 % μόνο στους όγκους. Οι 

δυσάρεστες οσμές αποτέλεσαν επίσης πρόβλημα και ενδεχομένως να ευθύνονται για 

αναπνευστικά προβλήματα. 

 

Ο Enzo Favoino μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ερευνητικού κέντρου «Rifiuti 

zero», αναφέρθηκε στην ατζέντα της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία και τον μειωμένο 

ρόλο της υγειονομικής ταφής στην αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα.  

• Απαρίθμησε μια σειρά πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση της υγειονομικής 

ταφής και στη θέσπιση αρχών κυκλικής οικονομίας, όπως: μεμονωμένη συλλογή 

αποβλήτων πόρτα - πόρτα, συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη, τεχνικές 

μείωσης των αποβλήτων, μονάδες λιπασματοποίησης και προεπεξεργασίας· 

• Οι στόχοι της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων κατά 65 % έως το 2035 και της 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας κατά 70 % έως το 2030 (που 

καθορίστηκαν από τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία) έχουν ήδη επιτευχθεί 

σε μεγάλο μέρος της περιοχής. Επίσης, ενθαρρύνεται έντονα ο βιώσιμος σχεδιασμός, 

η περιορισμένη χρήση πόρων, η καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης 

και η απαίτηση ταξινόμησης των αποβλήτων· 

• Το ποσοστό των πρώτων υλών που η ΕΕ εισάγει σε ετήσια βάση από τρίτες χώρες 

ανέρχεται σε 60%. Πρέπει να αγοράζει 27 ύλες ζωτικής σημασίας από τρίτες χώρες, 

για παράδειγμα μέταλλα σπανίων γαιών για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, 

και φωσφορικά πετρώματα για τη γεωργία· 

• Στόχος είναι η μετατροπή των 500 κιλών αστικών αποβλήτων που παράγονται κατά 

μέσο όρο ετησίως από κάθε Ευρωπαίο σε νέες ανόργανες ουσίες. Το ευρωπαϊκό 

σύστημα παραγωγής θα επιβιώσει μόνο εάν οι πόροι επιστρέψουν στον κύκλο 

παραγωγής. 

• Σε διάγραμμα που εκπονήθηκε από το ίδρυμα Ellen MacArthur παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας. Στο κάτω μέρος του διαγράμματος 

παρουσιάζεται η απώλεια πόρων μέσω της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης, 

σε αντίθεση με την κυκλική οικονομία, η οποία ελαχιστοποιεί αυτές τις απώλειες. 
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Η Anna Adorno, εκπρόσωπος του κινήματος για τη Valledora (που θεσπίστηκε το 2007), 

εξήγησε εν συντομία τους λόγους των αιτημάτων της ένωσης. Αποδοκίμασε την έλλειψη 

κατάλληλων μέτρων ελέγχου μετά την αδειοδότηση των λατομείων και των χώρων 

υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Μολονότι αναγνωρίζει ότι ορισμένοι δήμαρχοι, με τη 

συνδρομή της επαρχίας Vercelli, στήριξαν τους αγώνες των πολιτών τα τελευταία χρόνια, 

εντούτοις οι δημοτικές, επαρχιακές, περιφερειακές και κυβερνητικές αρχές δεν εφάρμοσαν 

πλήρως την αρχή της προφύλαξης. Ζήτησε, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

επιδιώξει την αντικατάσταση των μελλοντικών ΧΥΤΑ και των αποτεφρωτηρών με τις 

πρακτικές της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και του επανασχεδιασμού στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει 

αυστηρή νομοθεσία που θα συνάδει με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και να 

απαγορεύσει τη δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων καθώς και την χρήση 

κενών λατομείων ως ΧΥΤΑ. Τέλος, επισήμανε το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα 

διεισδύει στον πρακτική της μετατροπής λατομείων σε ΧΥΤΑ. 

 

Alberto Valmaggia: περιφερειακός σύμβουλος του Πιεμόντε για το περιβάλλον, Carlo Riva 

Vercellotti: πρόεδρος της επαρχίας Vercelli και Paolo Rizzo. Στην παρουσίασή τους 

περιέγραψαν τις αντίστοιχες θέσεις της τοπικής τους νομοθεσίας, τις αρχές σχεδιασμού και 

επιθεώρησης και στη συνέχεια: 

 

φάνηκαν να επικροτούν την εν λόγω διερευνητική επίσκεψη, η οποία θεώρησαν πως 

αποτελεί καλό σημάδι για τον τοπικό πληθυσμό· 

• αναφέρθηκαν στο άρθρο 9 του ιταλικού συντάγματος για την προστασία του τοπίου 

και στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης 

προκειμένου να καταδικάσουν τα μη βιώσιμα επίπεδα ρύπανσης του ατμοσφαιρικού 

αέρα, των υδάτων και του εδάφους στην επαρχία Vercelli· 

• υπογράμμισαν το γεγονός ότι η απαγόρευση της δημιουργίας νέων χώρων 

υγειονομικής ταφής αποβλήτων και η επέκταση των υφισταμένων είναι αποτέλεσμα 

της συνεργασίας ολόκληρης της περιοχής· 

• έθεσαν ωστόσο δύο ανοικτά και πολύ ευαίσθητα ζητήματα: 1) ότι δεν αρκεί η 

απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών· απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

αποκατάστασης της μορφολογίας της Valledora· 2) ότι οι περιορισμοί που 

προβλέπονται στην περιφερειακή απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 2018 για τη 

Valledora πρέπει να επεκταθούν ώστε να ισχύουν για όλες τις ζώνες ανανέωσης των 

υπόγειων υδάτων· 

• ζήτησαν από την περιφέρεια του Πιεμόντε, το ιταλικό κράτος και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να προχωρήσουν στη θέσπιση δεσμευτικών νομοθετικών διατάξεων 

κατά της λειτουργίας λατομείων και χώρων υγειονομικής ταφής σε περιοχές 

ανανέωσης των υπόγειων υδάτων· 

• συνόψισαν τη διαδικασία αδειοδότησης των ΧΥΤΑ στην επαρχία Biella: δύο χώροι 

υγειονομικής ταφής στην Cavaglià, σε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, αποτελούν 

έναν ενιαίο χώρο για τη διάθεση μη επικίνδυνων στερεών και ειδικών αστικών 

αποβλήτων (στο παρελθόν τα απόβλητά από την περιοχή Biella μεταφέρονταν σε 

άλλον δήμο)· 

• το 2005, και για τους δύο ΧΥΤΑ, εγκρίθηκε σχέδιο προσαρμογής στις διατάξεις του 

νομοθετικού διατάγματος αριθ. 36, της 13ης Ιανουαρίου 2003, για την εφαρμογή της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (υποσημείωση 2). 

Έπειτα από έρευνες που ακολούθησαν, και οι δύο ΧΥΤΑ έλαβαν ολοκληρωμένη 
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περιβαλλοντική άδεια (2012), σύμφωνα με τους κανονισμούς της ολοκληρωμένης 

πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)4· 

• η επαρχία Biella δήλωσε ότι τα συσσωρευμένα πλεονάσματα αποβλήτων που είχαν 

ήδη αποθηκευτεί στους δύο χώρους υγειονομικής ταφής είναι περιβαλλοντικά 

συμβατά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία5. Αμφότερες οι άδειες αμφισβητήθηκαν 

στη συνέχεια ενώπιον του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο τις 

επικύρωσε. Τον Οκτώβριο του 2015, λόγω της εξάντλησης του διαθέσιμου χώρου, 

κατατέθηκαν προτάσεις για νέα έργα επέκτασης των δύο ΧΥΤΑ. Υποβλήθηκαν σε 

ενιαία διαδικασία ΕΠΕ, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 20166· 

• στο σημείο αυτό, ο σύμβουλος, κ. Rizzo, διευκρίνισε ότι 1) για να αποφευχθεί η 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα στη Biella, τα απόβλητά της 

μεταφέρονταν με φορτηγό σε εργοστάσιο αποτέφρωσης αποβλήτων για την παραγωγή 

ενέργειας στο Μιλάνο· 2) μέρος των αποβλήτων είχε ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία 

σε μονάδα βιολογικής ξήρανσης στον χώρο υγειονομικής ταφής· 

• όταν χορηγήθηκαν οι άδειες, ο ΧΥΤΑ συμμορφωνόταν πλήρως με τον περιφερειακό 

σχεδιασμό. Ωστόσο, οι περιοχές Valledora και Biella καταχωρήθηκαν ως περιοχές 

ανανέωσης των υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με την περιφερειακή απόφαση της 21ης 

Ιουλίου 2016, αφού εκδόθηκαν οι άδειες· 

• σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων από τον 

ARPA, με τη διενέργεια ελέγχων 3 φορές ετησίως από το 1997 και έπειτα, δεν 

προέκυψε κανένα στοιχείο περί ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων που να 

οφείλεται στους χώρους υγειονομικής ταφής ASRAB και A2A. Ωστόσο, 

ανιχνεύθηκαν στα υπόγεια ύδατα, ίχνη τετραχλωροαιθυλενίου7 και υψηλά ποσοστά 

νικελίου και αζώτου ανάντη των υπόγειων υδάτων κοντά στους εν λειτουργία ΧΥΤΑ, 

δίπλα στους παλιούς χώρους υγειονομικής ταφής των κοινοπραξιών. Μάλιστα έχουν 

αρχίσει οι εργασίες καθαρισμού· 

• στόχος της επαρχίας Biella είναι να αριστεύσει στον τομέα της μεμονωμένης 

συλλογής αποβλήτων, αυξάνοντας το σχετικό ποσοστό από 76% σε 80% που είναι και 

το ανώτατο όριο. Ωστόσο, θεωρεί ότι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η 

στρατηγική μηδενικών αποβλήτων είναι ανέφικτη, γεγονός που εξηγεί τη ρεαλιστική 

προσέγγισή της όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής για την επεξεργασία και 

τη διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων. 

 

Ο Lorenzo Lucchini, δήμαρχος του Acqui Terme στην κοιλάδα Bormida (σε απόσταση 100 

χλμ. από το Tronzano), ανέφερε ένα παράδειγμα παρόμοιο με αυτό του Tronzano: όλη η 

κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της σοβαρής απειλής για ρύπανση 

των υπόγειων υδάτων εάν χορηγηθεί άδεια από την επαρχία Alessandria σε εταιρεία από την 

Πάρμα, η οποία υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στον δήμο Sezzadio (AL). 

                                                 
4 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 

βιομηχανικών εκπομπών. 
5 Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 152, της 3ης Απριλίου 2006, «Norme in materia ambientale» (Περιβαλλοντικοί 

κανόνες). 
6 Για συνολική επέκταση 600 000 κυβικών μέτρων· Βλ. δελτίο τύπου της 24ης Ιουνίου 2016: CAVAGLIA. 

Sarnanno ampiche (Θα επεκταθούν δύο χώροι υγειονομικής ταφής). 
7 Το τετραχλωροαιθυλένιο διαχέεται ευρέως στο περιβάλλον και ίχνη του ανιχνεύονται στα ύδατα, στους υδρόβιους 

οργανισμούς, στην ατμόσφαιρα, στα τρόφιμα και στους ανθρώπινους ιστούς. Τα υψηλότερα επίπεδα στο 

περιβάλλον εντοπίζονται σε στεγνοκαθαριστήρια και μονάδες απολίπανσης μετάλλων. Τέτοιου είδους εκπομπές 

αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές συγκεντρώσεις στα βαθιά ύδατα. 
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Παρότι δεν παρασχέθηκαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέλιξη ή τις 

ενδεχόμενες προσφυγές, υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με τη δημιουργία ενός τεράστιου χώρου 

υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων, χωρητικότητας 1,7 εκατομμυρίων κυβικών 

μέτρων, σε μια περιοχή που σήμερα λειτουργεί ως λατομείο. Το έργο έρχεται σε σύγκρουση 

με τις διατάξεις του περιφερειακού σχεδίου προστασίας των υδάτων, το οποίο χαρακτηρίζει 

την περιοχή του Sezzadio ως μία από τις τέσσερις ζώνες αποθήκευσης υπόγειων υδάτων στο 

Πιεμόντε, από τις οποίες μπορούν να αντληθούν πόροι σε περίπτωση σοβαρής λειψυδρίας 

(όπως αυτή που προκλήθηκε από την ξηρασία το καλοκαίρι του 2017). 
 

Ο δήμαρχος Andrea Chemello, μοναδικός υπογράφων της αναφοράς 906/2016, που 

αποτελεί το αντικείμενο της εν λόγω επίσκεψης, ξεκίνησε την ομιλία του με μία δήλωση εξ 

ονόματος 13 δήμων (πέραν του Tronzano, 11 από την επαρχία Vercelli, 1 από την επαρχία 

Novara και 1 από τη μητροπολιτική περιοχή του Τορίνο) σχετικά με τη ρητή δέσμευση των 

αντίστοιχων διοικητικών αρχών για την προστασία των υδάτινων πόρων και εν γένει του 

περιβάλλοντος. Οι συνέργειες που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα από τους 13 δήμους 

αποσκοπούν στην επίτευξη μιας σειράς στόχων στον τομέα των αποβλήτων, της ποιότητας 

των υπόγειων υδάτων και του αέρα.  

 

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των συνολικών αποβλήτων, ιδίως 

των μη διαχωρισμένων, την αύξηση της μεμονωμένης συλλογής, την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με την ανακύκλωση των αποβλήτων, την προώθηση των οικολογικών 

νησίδων, τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εντός των νόμιμων ορίων, τη 

σθεναρή αντίσταση στο άνοιγμα νέων ΧΥΤΑ ή/και την επέκταση των υφιστάμενων σε 

περιοχές ανανέωσης ή σε ζώνες ασφαλείας ανάντη των πηγών καθώς και σε κάθε 

δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, να μολύνει τους υδάτινους πόρους ή 

να τους καταστήσει ακατάλληλους για χρήση ως πόσιμο νερό. 

 

Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να καθοδηγεί την παρέμβαση των δημόσιων φορέων κατά της 

παρουσίας αποβλήτων στις περιοχές ανανέωσης των υπόγειων υδάτων και υπέρ της 

απαγόρευσης της αποτέφρωσης. Η στρατηγική αυτή δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνον στην 

περίπτωση της Valledora, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. 

 

Ο δήμαρχος του Tronzano ανέφερε τους ακόλουθους στόχους της διοίκησής του: 

 

• προστασία των υδάτινων πόρων στις ζώνες ανανέωσης ή προ-πλήρωσης των υδροφόρων 

οριζόντων· σθεναρή αντίσταση στα ζητήματα που εξηγούνται ανωτέρω· 

• απαγόρευση της κάλυψης των κενών που αφήνουν τα λατομεία, ιδιαίτερα με 

αποχαρακτηρισμένα απόβλητα· σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, το υλικό που 

εναποτίθεται πρέπει να έχει τα ίδια χημικά, φυσικά και γεωπονικά χαρακτηριστικά με το 

υλικό που έχει εξορυχθεί· 

• υποχρεωτική ζώνη προστασίας για τις εντατικές γεωργικές καλλιέργειες πλησίον των 

λιμνών του λατομείου· ρύθμιση των επιβλαβών για την υγεία ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στην εντατική καλλιέργεια· 

• αυστηρότεροι έλεγχοι στα λατομεία και στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων με 

ενισχυμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους· 

• χαμηλότερο κόσμος για το αδρανές υλικό που παράγεται με ανακύκλωση από εκείνο που 

εξορύσσεται από το λατομείο· 
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• οι δαπάνες αποκατάστασης των λατομείων και των χώρων υγειονομικής ταφής πρέπει να 

καλύπτονται από τραπεζικές εγγυήσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων με υψηλά επίπεδα πιστοληπτικής ικανότητας (ΑΑΑ)· 

• ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

που προέρχονται από την επεξεργασία ξηρών διαχωρισμένων αποβλήτων, με σκοπό την 

υλοποίηση της στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων. Με αυτό κατά νου, πρέπει να 

προωθηθούν εθνικές και υπερεθνικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των συσκευασιών και 

να αποτραπεί η αποτέφρωση· 

• νόμιμα όρια για τη διασπορά της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργική γη 

προκειμένου να προστατευτούν τα εδάφη. 

 

 

Εν κατακλείδι, ο Andrea Chemello επέκρινε: 

α) τη συστηματική παραβίαση της αρχής της προφύλαξης (άρθρο 191 της ΣΛΕΕ) στη 

Valledora – με εξαίρεση τις πρόσφατες περιπτώσεις των ενεργειών της επαρχιακής 

διοίκησης του Vercelli· 

β) την παραβίαση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά όλους τους χώρους υγειονομικής 

ταφής στη Valledora, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υφίσταται κανενός είδους 

φυσικός τοίχος γεωλογικής απομόνωσης· 

γ) το γεγονός ότι, παρόλο που από τον ΧΥΤΑ «Alice 2» έχουν διαρρεύσει στραγγίσματα στα 

υπόγεια ύδατα από το 2004 και δεν είναι πλέον εφικτός ο καθαρισμός, εντούτοις η 

απόφαση για τη μόνιμη διασφάλιση του χώρου, μέσω τελικής στεγανοποίησης, δεν 

φαίνεται να επιλύει την κατάσταση, ούτε είναι οριστική· 

δ) την ενδεχόμενη ρύπανση των πόρων πόσιμου νερού του Tronzano VC λόγω των 

στραγγισμάτων από όλους τους χώρους υγειονομικής ταφής στη Valledora και όχι μόνο 

από τον χώρο Alice 2, ο οποίος απέχει μόλις 5 χλμ. από τις δεξαμενές του υδραγωγείου 

του Tronzano. 

ε) Εν κατακλείδι, η Valledora χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης, 

αποκατάστασης και προστασίας του εδάφους της και, ως εκ τούτου, οι κάτοικοί της ζητούν 

τη βοήθεια της Ευρώπης για την επίτευξη όλων των προαναφερθέντων στόχων.  
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18 Δεκεμβρίου 2018 (πρωί) 

Απολογισμός της επιτόπιας επίσκεψης σε τέσσερα στάδια 

Οι Andrea Chemello, Luigi Bondonno, δήμαρχος του Alice Castello, Anna ANDORNO 

και Pietro Pasquino, ξενάγησαν τα μέλη της αποστολής στα λατομεία Tronzano, Alice 2 

(Tronzano) και στους χώρους υγειονομικής ταφής A2A και ASRAB (και οι δύο βρίσκονται 

στην Cavaglia).  

 

Στάδιο 1 

Λατομεία στο Tronzano: Ο κ. Chemello εξήγησε ότι η αρμοδιότητα αδειοδότησης των 

λατομείων μεταβιβάστηκε από τους δήμους στις επαρχίες. Η εξορυκτική δραστηριότητα 

μετατράπηκε σε επιχειρηματική δραστηριότητα που αντικατέστησε τη γεωργία. Στην περιοχή 

που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, το πρώτο λατομείο σφραγίστηκε από το ιταλικό σώμα 

δίωξης οικονομικού εγκλήματος (Guardia di finanza), το διάστημα 2011- 2012 λόγω ταφής 

ακατάλληλων υλικών σε αυτό. Δύο άλλα παρουσιάζονται ως λίμνες υπόγειων υδάτων και τη 

δεκαετία του 2000 δόθηκε άδεια για την άσκηση εξορυκτικής δραστηριότητας σε βάθος έως 

15 μέτρων από την επιφάνεια των υδάτων. Το 2018, η παραχωρησιούχος εταιρεία αποφάσισε 

να σταματήσει την εκσκαφή στα 9 μέτρα ώστε, εναλλακτικά, να μπορέσει να προβεί σε 

εκσκαφή μιας λωρίδας γης 25 μέτρων που χωρίζει τις δύο λίμνες για να δημιουργήσει ένα 

ενιαίο λατομείο (πρόκειται για την μοναδική περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως λατομείο 

στο πολεοδομικό σχέδιο του Tronzano). 

 

Στάδιο 2 

Χώρος υγειονομικής ταφής Alice 2: Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, λειτουργούσε 

ως λατομείο για την εξόρυξη οικοδομικών υλικών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

μετατράπηκε σε ΧΥΤΑ, βάσει απλοϊκών κριτηρίων (τα οποία ήταν προφανώς πλήρως 

λανθασμένα από επιστημονικής απόψεως) και δύο τμήματα του λατομείου (χωρητικότητας 

500 000 κυβικών μέτρων το καθένα) καλύφθηκαν από αστικά και άλλα παρόμοιου τύπου 

απόβλητα. Στη συνέχεια καλύφθηκαν επιπλέον 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε δύο φάσεις· 

στη δεκαετία του 1990 και μεταξύ του 2008 και του 2013, όταν η εισαγγελία ανέλαβε δράση. 

Από το 2004 υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων. Οι προσπάθειες για τον καθαρισμό του χώρου 

και τη μείωση των βαρέων μετάλλων δεν υπήρξαν αποτελεσματικές. Έπειτα από δύο έτη 

κοινών συνεδριάσεων (ARPA, ASL, επαρχία Vercelli, περιφέρειες και δήμοι) αποφασίστηκε 

το 2015 να κλείσει μόνιμα ο χώρος· επί του παρόντος η χρήση του ως ΧΥΤΑ είναι ελάχιστη 

διότι πρόκειται να κλείσει και η τελική στεγανοποίηση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το 

επόμενο καλοκαίρι. 

 

Ο κ. Bondonno υπογράμμισε ότι, από το 2015, η δημοτική αρχή του Alice Castello αρνείται 

τη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ αλλά το έργο της εποπτείας του υφιστάμενου χώρου υγειονομικής 

ταφής παραμένει δύσκολο, κυρίως από το 2016 και έπειτα καθώς διαλύθηκε η κοινοπραξία 

των δήμων του Vercelli η οποία ήταν αρμόδια για τους ελέγχους. Το καθήκον αυτό βαρύνει 

τον δήμο ο οποίος διαθέτει μόνον 8 υπαλλήλους χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση. Σε αυτό 

το πλαίσιο, ο υπερβολικός διοικητικός διαχωρισμός του Πιεμόντε αναπόφευκτα επιδεινώνει 

την ήδη δύσκολη κατάσταση. 
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Στάδιο 3 

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων A2A και ASRAB και η είσοδος του Alice 2, μεταξύ 

Alice Castello και Cavaglià: οι επίμαχοι ΧΥΤΑ (κατά της επέκτασης των οποίων εκκρεμεί η 

προσφυγή του Tronzano ενώπιον του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου του Πιεμόντε) 

βρίσκονται σε λατομεία βάθους 30 μέτρων. Σε ακτίνα 1,8 χλμ. η παλαιά κοίτη του ποταμού 

Dora είναι γεμάτη με λατομεία, από τα οποία άλλα έχουν εξαντληθεί, για άλλα έχει χορηγηθεί 

άδεια, ενώ άλλα δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. Ο κ. Chemello ελπίζει ότι, στο μέλλον, δεν 

θα χρησιμοποιηθούν και άλλα λατομεία ως ΧΥΤΑ αλλά ότι θα καλυφθούν με γρασίδι ή θα 

αφεθούν να αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Ειπώθηκε ότι η Valledora δεν αποτελεί 

μεμονωμένη περίπτωση στην επαρχία Vercelli. Ως εκ τούτου, απαιτούνται μακροπρόθεσμοι 

κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και δομικά ασφαλής ανάκαμψη των 

υδροφόρων οριζόντων που βρίσκονται σε κίνδυνο προκειμένου να προστατευτεί η ζωή και η 

υγεία των ανθρώπων. 

 

Σύμφωνα με τον κ. Chemello, η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει με την χαλαρή ερμηνεία της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας –που δεν επιτρέπει την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 

απουσία φυσικών τοίχων γεωλογικής απομόνωσης– η οποία, ωστόσο, επικράτησε στην 

περίπτωση των δύο επίμαχων ΧΥΤΑ. Η περιφερειακή νομοθεσία πρέπει επίσης να 

προστατεύει τις περιοχής προ-πλήρωσης που δεν συνδέονται με τους τομείς ανανέωσης. Σε 

αντίθεση με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί έως σήμερα στο Πιεμόντε, ακόμη και μετά την 

απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2018, οι περιορισμοί δεν 

επεκτάθηκαν πέραν της Valledora, ενδεχομένως λόγω της αφθονίας των υδάτων της περιοχής. 

 

Όταν ρωτήθηκε για τη μεταφορά αποβλήτων στη Valledora, η κυρία Andorno απάντησε ότι 

τα φορτηγά μεταφέρουν απόβλητα εκεί και από άλλες περιφέρειες (για παράδειγμα από τη 

Malagrota που βρίσκεται στη Ρώμη) ακόμη και παράνομα τη νύχτα. Σήμερα, οι χώροι 

υγειονομικής ταφής εξακολουθούν να δέχονται απόβλητα από ολόκληρη την επαρχία Biella. 

Παρά τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει αναλάβει το κίνημα Valledora, δεν υπάρχει 

διάλογος μεταξύ των επαρχιών Biella και Vercelli. 

 

Οι διαφορές μεταξύ των δήμων οξύνονται από τις αποζημιώσεις (οι οποίες μπορούν να 

ανέλθουν σε 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ) που καταβάλλονται από τους φορείς εκμετάλλευσης 

στους δήμους που φιλοξενούν τους χώρους υγειονομικής ταφής. Παράδειγμα αποτελεί η 

Cavaglià, όπου βρίσκεται η είσοδος του χώρου υγειονομικής ταφής Alice 2, και το Tronzano, 

το οποίο λόγω της αντίδρασής του, καθώς υφίσταται τη μεγαλύτερη βλάβη, δεν έλαβε ποτέ 

χρήματα.  

 

Ο κ. Chemello επανέλαβε ότι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση της πολιτικής για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της οποίας οι τοπικές αρχές δεν θα μπορούν να 

αποδεχθούν τις αποζημιώσεις, είναι απαραίτητη και σε επίπεδο δήμων. Κάτι τέτοιο θα 

αντιστάθμιζε την παραμέληση του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η διάρκεια ζωής των 

χώρων υγειονομικής ταφής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ τα 

καθήκοντα ενός δημοτικού υπαλλήλου μόλις λίγα χρόνια. 

 

Στάδιο 4 

Cascina La Mandria (Santhià) και χυτήριο SACAL (Carisio). Κατά μήκος της περίφραξης 

υπάρχει ένα τεράστιο λατομείο κοντά στο αγρόκτημα La Mandria, όπου διαμένουν περίπου 

δώδεκα οικογένειες. Οι εκτάσεις γύρω από το λατομείο χρησιμοποιούνται για την 
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καλλιέργεια αραβόσιτου ενώ εκεί κοντά υπάρχει και μια μεγάλη λίμνη υπόγειων υδάτων (με 

μέγεθος περίπου στο 1/6 της λίμνης Viverone). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

απαγορεύεται η επικοινωνία μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών υδροφόρων οριζόντων. 

Ωστόσο στο σημείο αυτό αναδύονται τα υπόγεια ύδατα και σε κοντινή απόσταση αντλούν 

νερό από αυτά οι δεξαμενές των υδροφόρων οριζόντων (ζώνη προστασίας 200 μέτρα). 

Δεδομένου ότι η περιφερειακή νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την ουδέτερη 

ζώνη για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβόσιτου σε απόσταση 

έως και 5-6 μέτρων από τις λίμνες των λατομείων.  

 

Ο κ. Chemello επισήμανε ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ιταλία εξακολουθούν να 

διέπονται από νόμο που χρονολογείται από το 1920, ενώ, ελλείψει εθνικής νομοθεσίας για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, οι περιφέρειες διαθέτουν πράγματι αποκλειστική νομοθετική 

αρμοδιότητα, με εξαίρεση τους νόμους που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Σε αυτό το ελλιπές και αντιφατικό νομικό πλαίσιο, ο δήμαρχος, ως δημόσιος 

υπάλληλος, έχοντας κατά νου τα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας, πρέπει πάντα να 

προβαίνει σε πολιτικές επιλογές με στόχο μια βιώσιμη προσέγγιση.  

 

Ο κ. Bondonno υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη για τη διενέργεια 

αποτελεσματικών ελέγχων επαλήθευσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι στο μέλλον οι πολίτες θα 

έχουν τουλάχιστον την ίδια την επιρροή με τις πολυεθνικές που διαχειρίζονται τη βιομηχανία 

των αποβλήτων.  
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Τελικές παρατηρήσεις 

 

• Οι ακροάσεις και η επιτόπια επίσκεψη κατέδειξαν ότι η γενική εφαρμογή των αρχών της 

προφύλαξης και της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους φορείς που είναι 

αρμόδιοι για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος στη Valledora και, 

ειδικότερα, για την εφαρμογή της απαγόρευσης δημιουργίας νέων ΧΥΤΑ σε χώρους 

ανανέωσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και σε ζώνες προστασίας, όπως επίσης και για 

την αποκατάσταση λατομείων ως χώρων πρασίνου μετά την παύση των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων. 

• Όσον αφορά τις αποστάσεις από τους χώρους υγειονομικής ταφής, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οικιστικές όσο και οι αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1.1 (α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, όπως στην περίπτωση του Cascina La 

Mandria, όπου τόσο οι δεξαμενές που συνδέονται με τα υδραγωγεία που την τροφοδοτούν 

όσο και οι εκτάσεις καλλιέργειας αραβοσίτου που την περιβάλλουν, βρίσκονται σε αστεία 

μικρές αποστάσεις από τις λίμνες στον χώρο υγειονομικής ταφής (200 μέτρα και 5-6 μέτρα 

αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστεί μια υποχρεωτική ζώνη 

προστασίας για τις εντατικές γεωργικές καλλιέργειες, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη 

χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών. 

• Η θέσπιση αξιόπιστων εγγυήσεων για την αποκατάσταση της γης και την απαγόρευση της 

εξάπλωσης της ιλύος για την προστασία των γεωργικών εκτάσεων συνάδει με την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» και με τις αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης και της διόρθωσης 

που κατοχυρώνονται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

• Θα πρέπει να υπάρξει στόχος για την ελαχιστοποίηση της αναλογίας των 

αδιαφοροποίητων αποβλήτων, ώστε να πλησιάσουμε τον πυρήνα της στρατηγικής για την 

κυκλική οικονομία. Η στρατηγική αυτή βασίζεται τόσο στις έννοιες «μείωση, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» όσο και στον επανασχεδιασμό του συστήματος 

διαχείρισης των αποβλήτων, με την προσθήκη της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, 

όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

• Είναι απαραίτητο να εξευρεθούν διαρθρωτικές λύσεις για να αποφευχθεί η συνέχιση και η 

επανεμφάνιση τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον, όχι μόνο στη Valledora αλλά και σε 

ολόκληρη τη χώρα. 

• Στη Valledora, η κατάσταση φαίνεται να είναι πιο σύνθετη λόγω της διάσπασης της 

περιοχής σε αρκετούς δήμους (σε όλο το Πιεμόντε) που ήταν και εξακολουθεί να είναι 

ένας παράγοντας που επιτείνει τις αποκλίσεις στη διαχείριση των αποβλήτων από τις 

διαδοχικές τοπικές διοικήσεις. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται και σε επίπεδο επαρχίας.  

• Η αρχή της επικουρικότητας –στην προκειμένη περίπτωση σε υποεθνικό επίπεδο– θα 

μπορούσε να διαδραματίσει διορθωτικό ρόλο με την παρέμβαση της τοπικής αρχής που 

υπερβαίνει το επαρχιακό επίπεδο, δηλ. της περιφέρειας, για την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται από την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος δεν 

μπορεί να παραμείνει στο περιθώριο, δεδομένου του διατομεακού χαρακτήρα των 

δημόσιων συμφερόντων που πρέπει να προστατεύονται - δηλαδή του περιβάλλοντος και 

της δημόσιας υγείας- καθώς και του αποκλειστικού ρόλου του ως συνομιλητή και εγγυητή 

της δίκαιης συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
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• Εν προκειμένω, παρόλο που τα ζητήματα στη Valledora εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

περιφέρειας, ωστόσο ο ίδιος ο δήμαρχος, σημείωσε ότι δεν υφίσταται εθνικό σχέδιο 

διαχείρισης των αποβλήτων και ότι η εθνική νομοθεσία απαιτεί τη διαχείρισή τους από τις 

επιμέρους περιφέρειες (για τα λατομεία8). Ο κ. Chemello, υπό την ιδιότητα του 

αναφέροντος, σε πρόσφατη έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης του με 

αξιωματούχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος9 , αποδοκίμασε τη συνάντηση 

αναφέροντας ότι «το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί 

έλεγχο στον εν λόγω τομέα, ούτε έχει ενημερωθεί για τυχόν παράβαση η οποία θα 

μπορούσε να αποτελέσει λόγο για τη διενέργεια επιθεώρησης εν προκειμένω». Επιπλέον, 

επισημάνθηκε ότι το Υπουργείο ενημερώνεται από την περιφέρεια του Πιεμόντε και τις 

επαρχίες, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με 

την υπόθεση της Valledora. 

• Έτσι καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να συμμετέχει σε μέτρα 

συντονισμού για την εφαρμογή του συνολικού σχεδίου εξυγίανσης, αποκατάστασης και 

προστασίας των εδαφών στη Valledora, το οποίο αποτελεί μέρος μιας πιο μακρόπνοης 

πρωτοβουλίας στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή (υποσημείωση 30), όταν επισημαίνει 

την τρέχουσα παρακολούθηση της διαχείρισης των χώρων υγειονομικής ταφής, λόγω των 

επαναλαμβανόμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα στην 

Ιταλία10. 

  

                                                 
8 Οι κανόνες που διέπουν τις εξορυκτικές δραστηριότητες ανάγονται στο βασιλικό διάταγμα αριθ. 1443 της 29ης 

Ιουλίου 1927 και στο προεδρικό διάταγμα αριθ. 616/1977, με το οποίο οι διοικητικές λειτουργίες που αφορούν 

τα λατομεία μεταβιβάστηκαν στις περιφέρειες. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει επανειλημμένως 

επαναλάβει ότι η νομοθετική εξουσία των περιφερειών περιορίζεται από την εξουσία που έχει ανατεθεί 

αποκλειστικά στο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 117, για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος συνολικά ως δημόσιου 

συμφέροντος καθολικής αξίας (βλ. απόφαση 151/2011). 
9 Επιστολή της 18ης Ιανουαρίου 2019 2019 με την οποία κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στη 

Ρώμη μεταξύ του κ. Chemello και υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος (15 Ιανουαρίου 2019). 
10 Εκκρεμούν περισσότερες από 20 αναφορές, σχετικά με ΧΥΤΑ, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν την 

κεντρική και τη νότια Ιταλία. 273/10 (Malagrotta-Ρώμη), 197/12 (Corcolle-S.Vittorino-Λάτσιο), 771/12 (Pian 

dell’Olmo-Riano-Ρώμη), 1203/12 (TMB via Salaria- Ρώμη, όπου προσφάτως εκδηλώθηκε πυρκαγιά), 2160, 

2167, 2330 και 2478/13 (Cupinoro-Ρώμη)· 2222/13 (Braccio-Λάτσιο)· 31/06 (διοξίνες από χώρους υγειονομικής 

ταφής αποβλήτων στην Καμπανία), 26/07 (Valle della Masseria - Καμπανία), 347/08 (αποτεφρωτήρας Acerra-

Νάπολη)· 756/07 (Ariano Irpino-Avellino), 955/08 (Chiaiano-Νάπολη), 413/10 και 1166/10 (Terzigno - 

Καμπανία), 694/10 (Quarto-Νάπολη), 732/10 (P.to S.Rocco- επαρχία της Τεργέστης), 424/11 (Alta Irpinia - 

Καμπανία), 787/10 και 1270/11 (Ferandelle και Maruzzella-επαρχία της Caserta)· 302/13 (Motta-S.Anastasia-

Catania)· 501/14 (La Martella-Matera)· 671/14 (επαρχία Lecce) - αναφορά μόνο σε εκείνες της έβδομης θητείας. 

Ορισμένες από τις εν λόγω αναφορές διερευνήθηκαν στο πλαίσιο διερευνητικών επισκέψεων στο Λάτσιο και 

την Καμπανία (29-31 Οκτωβρίου 2012) και αναφέρονταν στο τελικό έγγραφο εργασίας της 31ης Ιανουαρίου 

2013, στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή Αναφορών «τονίζει τη βαθιά αποδοκιμασία της για τις πολιτικές που 

ακολουθούνται στην περιφέρεια του Λάτσιο όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, και ιδίως την 

υπερβολική εξάρτηση από τους χώρους υγειονομικής ταφής ως λύση για τα προβλήματα της αύξησης των 

οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων·... εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της έναντι της προφανούς ανικανότητας 

των περιφερειακών και επαρχιακών αρχών να συνεργαστούν με πιο διαφανή και συνεκτικό τρόπο με τους δήμους 

και την κοινωνία των πολιτών για τη θέσπιση μιας εφικτής στρατηγικής για τα απόβλητα η οποία να βασίζεται στη 

μείωση των αποβλήτων, τη διαλογή και ανακύκλωσή τους και να περιλαμβάνει τη λιπασματοποίηση και τη 

μηχανική-βιολογική επεξεργασία τους, προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο της διάθεσης αποβλήτων μέσω των χώρων 

υγειονομικής ταφής ή αποτεφρωτών που θα πρέπει να αποτελούν μόνο την έσχατη λύση.»  

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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Συστάσεις 

 
Όσον αφορά τα κύρια αιτήματα που έθεσε ο A. Chemello στην αναφορά 906/16, η Επιτροπή 

Αναφορών: 

 

1. συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στους εξής στόχους: στη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική 

χρήση των υδάτινων και των φυσικών πόρων και, για τους σκοπούς αυτούς, στην 

εφαρμογή των αρχών της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, της ανάσχεσης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 191 της 

ΣΛΕΕ) για όλες τις περιπτώσεις των λατομείων στη Valledora που έχουν τεθεί εκτός 

λειτουργίας ή ενδεχομένως τεθούν μελλοντικά, των μονάδων διάθεσης αποβλήτων σε 

περιοχές ανανέωσης ή προ-πλήρωσης υπόγειων υδάτων, των χώρων υγειονομικής ταφής 

χωρίς κανενός είδους φυσικό τοίχο γεωλογικής απομόνωσης ή εκείνων που βρίσκονται 

σε κοντινές αποστάσεις από δεξαμενές υδραγωγείων, κανάλια ή λεκάνες απορροής, 

καθώς και από οικιστικές ή/και γεωργικές εκτάσεις κατά παράβαση των σχετικών 

διατάξεων του παραρτήματος Ι της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 

αποβλήτων· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

υπόθεση C-498/17 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλίας), της 21ης Μαρτίου 2019, ως 

αποτέλεσμα διαδικασίας επί παραβάσει, στην οποία το Δικαστήριο δηλώνει ότι η Ιταλία 

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 1999/31 περί υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων όσον αφορά 44 χώρους υγειονομικής ταφής· προτείνει τη λήψη 

άμεσων μέτρων για τη διόρθωση και αποκατάσταση των υφιστάμενων παραβάσεων· 

3. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής 

έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται πλησίον οικιστικών και γεωργικών περιοχών, πάνω 

από πηγές ανανέωσης των υπόγειων υδάτων, που προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση, και σε περιοχές όπου δεν υφίσταται κανενός είδους φυσικός τοίχος 

γεωλογικής απομόνωσης, κατά παράβαση των διατάξεων του παραρτήματος Ι της 

οδηγίας 1999/31/ΕΚ, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ένας φυσικός τοίχος γεωλογικής 

απομόνωσης μπορεί να συμπληρωθεί αλλά όχι να αντικατασταθεί πλήρως από 

τεχνητό· θεωρεί το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επέκταση των υφιστάμενων 

χώρων υγειονομικής ταφής βάσει της αυθαίρετης ερμηνείας του ίδιου κριτηρίου, ως τις 

χειρότερες πρακτικές· 

4. προτείνει να ενθαρρύνουν οι περιφέρειες την επιβολή περιορισμών στη χρήση κενών 

λατομείων ως ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 

αποκατάστασης των λατομείων ως χώρων πρασίνου μετά την παύση των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων· τονίζει ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η κάλυψη κενών λατομείων, 

το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τα ίδια χημικά, φυσικά και γεωπονικά 

χαρακτηριστικά με το υλικό που έχει εξορυχθεί προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 

περιβαλλοντική ζημία, λαμβανομένης υπόψη της υψηλής ευπάθειας της συγκεκριμένης 

περιοχής από γεωλογική και υδρογεωλογική άποψη· 

5. υπογραμμίζει ότι η περιοχή Valledora έχει χαρακτηριστεί ως πηγή ανανέωσης υπόγειων 

υδάτων, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 

στο παρελθόν έλαβαν άδεια λειτουργίας αστικές, βιομηχανικές και ειδικές χωματερές, 
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παρά τους νομικούς περιορισμούς που αποκλείουν τη δυνατότητα κατασκευής μονάδων 

διάθεσης αποβλήτων· 

6. επικρίνει το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980, οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν και 

επέτρεψαν τη λειτουργία αρκετών λατομείων και ΧΥΤΑ στην περιοχή Valledora χωρίς 

να λάβουν δεόντως υπόψη τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, όπως είναι η 

υψηλή ευπάθεια του υδροφόρου ορίζοντα στη συγκεκριμένη περιοχή· 

7. ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον καθώς και για τη 

μόλυνση των υπόγειων υδάτων που οφείλεται στους ΧΥΤΑ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 

εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία της ανθρώπινης υγείας και να λάβουν διαρθρωτικά 

μέτρα με στόχο την επίλυση της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, καθώς και την πλήρη 

και αποτελεσματική προστασία των πηγών ανανέωσης των υπόγειων υδάτων, που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, από κάθε κίνδυνο μελλοντικής μόλυνσης·σε 

ολόκληρη την περιοχή· 

8. στηρίζει τη σθεναρή αντίθεση των τοπικών αρχών και των οργανώσεων πολιτών 

απέναντι σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, να μολύνει τους 

υδάτινους πόρους ή να τους καταστήσει ακατάλληλους για χρήση ως πόσιμο νερό· 

9. υπενθυμίζει την ανάγκη να διατίθενται σωστά ορισμένα είδη επικίνδυνων αποβλήτων· 

10. συνιστά τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων σε περιφερειακό επίπεδο ή κατάλληλων 

εργαλείων παρακολούθησης σε επίπεδο επαρχίας, για την προώθηση της διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού, της συλλογής πόρτα-πόρτα, της μείωσης των μεικτών 

αποβλήτων, της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με στόχο τη 

μετάβαση στην κυκλική οικονομία· 

11. πιστεύει ακράδαντα ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να συνεργαστούν και να λάβουν συνεκτικά 

μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα απόβλητα καθώς 

και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός 

κατάλληλου φορολογικού συστήματος και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η χωριστή συλλογή 

και η ανακύκλωση ώστε να προωθηθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπου η 

κοινωνία των πολιτών επιδιώκει να μειώσει την ποσότητα των αποβλήτων στο μηδέν· 

12. συγχαίρει τις τοπικές αρχές για τη σταθερή δέσμευση και τις συνέργειές τους με στόχο 

την προώθηση σχεδίων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης προκειμένου να 

διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος; πιστεύει ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια αποτελεσματική και στοχευμένη 

προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να προωθηθούν οι προσπάθειες των τοπικών 

αρχών, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας· 

13. συνιστά να εκπονηθεί σε περιφερειακό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο και σαφές σχέδιο για 

την αποκατάσταση, τη μορφολογική ανάκαμψη και την προστασία της περιοχής. Το 

σχέδιο αυτό, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή για παρακολούθηση, θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για διαρθρωτικές λύσεις για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε πολλά άλλα μέρη της Ιταλίας, τα οποία επίσης 

διατρέχουν εξίσου μεγάλο κίνδυνο με τη Valledora· 
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14. συνιστά να συμπεριληφθεί η Valledora στο πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής 

«Περιβάλλον και υγεία», το οποίο διαχειρίζεται το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας και 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας11· να υπάρξει συντονισμός των συνεργειών 

μεταξύ της περιφέρειας, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη από 

περιβαλλοντική άποψη η βιομηχανία, η γεωργία και το εμπόριο· να επανασχεδιαστεί το 

σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και 

την υιοθέτηση της στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων· 

15. επισημαίνει ότι, χάρη στην πρωτοβουλία, το αίσθημα ευθύνης και την προορατική 

προσέγγιση ορισμένων τοπικών αρχών, και ιδίως του δημάρχου του Tronzano Vercellese 

VC, συντάκτη και άοκνου υποστηρικτή της αναφοράς 906/16, έχουν δρομολογηθεί, 

συνεχιστεί και εφαρμοστεί όλα τα νομικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προστασίας 

του περιβάλλοντος, τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την αναδιοργάνωση και την 

αποκατάσταση των λατομείων-ΧΥΤΑ; επιδοκιμάζει επίσης την ανταπόκριση και τις 

αντοχές πολλών ανθρώπων που ζουν σε δήμους οι οποίοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, σε επαρχίες όπως 

οι Vercelli και Alessandria στην περιφέρεια του Πιεμόντε· 

16. αποδοκιμάζει την απουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος ή ενός εκ των εκπροσώπων του 

κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της διερευνητικής αποστολής, δεδομένου ότι θα 

μπορούσε να έχει προσδώσει προστιθέμενη αξία στις γενικές συζητήσεις για τα θέματα 

αυτά· 

17. παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να στηρίζει τις προσπάθειες 

εφαρμογής των κρατών μελών, παρέχοντας μεταξύ άλλων και τεχνική βοήθεια, με 

έμφαση στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών αρχών, 

στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης 

και της ανακύκλωσης καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της χωριστής συλλογής 

αποβλήτων. 

 

18. τονίζει την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών νομοθετικών μέτρων με στόχο τον 

καθορισμό υποχρεωτικών ζωνών προστασίας για τις γεωργικές καλλιέργειες πλησίον 

λιμνών των λατομείων, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος των 

χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και εντοπίστηκαν στα υδραγωγεία 

πολλών δήμων· 

19. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, την υψηλή 

συχνότητα εμφάνισης όλων των μορφών καρκίνου και τον υψηλό κίνδυνο που κατέδειξε 

μια επιδημιολογική μελέτη σχετικά με την παρουσία καρκίνων στο πάγκρεας και στο 

πεπτικό σύστημα στους κατοίκους των περιοχών που ζουν κοντά σε χυτήρια 

αλουμινίου· επισημαίνει τα ανησυχητικά επίπεδα των διοξινών και των PCB που 

εκπέμπονται από την εν λόγω βιομηχανική δραστηριότητα, όπως έχει καταγραφεί από 

την περιφερειακή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 

λάβουν άμεσα στοχευμένα μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους προστασίας της υγείας 

                                                 
11 Επιδημιολογική μελέτη SENTIERI που παρακολουθεί επί του παρόντος 41 χώρους με πολύ υψηλά ποσοστά 

ρύπανσης (μεταξύ των οποίων η εταιρεία ILVA στον Τάραντα και η Amiantifera di Balangero στην επαρχία του 

Τορίνο), όπου ο κίνδυνος θνησιμότητας των κατοίκων είναι κατά 4-5% μεγαλύτερος σε σχέση με τον γενικό 

πληθυσμό. Βλέπε:  

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