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Indledning: Plan og formål med missionen  

 

Missionen blev godkendt af Europa-Parlamentets Præsidium den 28. maj 2018 for andet 

halvår. 

  

Den var oprindeligt planlagt til at finde sted den 29.-31. oktober, men blev udsat til den 17.-

18. december som følge af, at der ikke var et minimum af officielle delegationsmedlemmer 

(antallet svandt fra seks til tre). 

 

Formål med missionen: at undersøge forskellige aspekter af miljøbeskyttelse, folkesundhed 

og landskab i forbindelse med deponering af affald i forladte stenbrud – andragende 

nr. 906/2016 (om miljøbeskyttelsesforanstaltninger i Valledora beliggende i provinserne 

Biella og Vercelli i regionen Piemonte) indgivet af Andrea Chemello, borgmester i Tronzano 

Vercellese. Andrea Chemello fremlagde sit andragende for medlemmerne af Udvalget for 

Andragender den 23. januar 2018 i Bruxelles. Hovedemnet for besøget var 

miljøforringelserne forårsaget af deponering af affald i det gamle Dora Baltea-flodleje, der 

tidligere var beplantet med æbleplantager, og som i den regionale vandbeskyttelsesplan er 

udpeget som et område til genopfyldelse af grundvandsmagasiner, hvorfra der hentes 

drikkevand. Igennem mange år har Valledoraområdet dog været centrum for storstilede grus- 

og sandgravningsaktiviteter. Grusgrave, der ikke længere er i drift, er ofte blevet omdannet til 

lossepladser og fyldt op med affald, som nu udgør i alt 4 mio. m³. 

 

Delegationens besøg fandt sted over to halve dage. 

 

Første del af besøget var tilegnet en høring af personer, som borgmesteren i Tronzano havde 

inviteret, nemlig ærkebiskoppen af Vercelli, eksperter inden for jura og medicin, 

repræsentanter for de involverede lokale myndigheder (provinser og regioner), talskvinden for 

bevægelsen Movimento Valledora og borgmesteren i kommunen Acqui Terme i provinsen 

Alessandria, hvis område er udsat for en tilsvarende forringelse. Anden halvdel af dagen 

bestod primært af en in situ-besigtigelse med bus af de vigtigste stenbrud og 

deponeringsanlæg i kommunerne Tronzano, Cavaglià og Alice Castello. Mødet med den 

italienske miljøminister, Sergio Costa, eller en af de to viceministre (Vannia Gava og 

Salvatore Micillo) – der var planlagt næsten to måneder tidligere – blev derimod aflyst.  
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Den 17. december om eftermiddagen 

Kort resumé af høringerne 

Talerliste 

– Marco Arnolfo – ærkebiskop af Vercelli 

– Michele Greco – juridisk rådgiver for kommunerne i Valledora 

– Marina De Maio – professor ved Polyteknisk Læreanstalt i Torino 

– Roberta Buosi – overlæge på onkologisk afdeling, Santo Spirito-hospitalet, Casale 

Monferrato 

– Marco Calgaro – læge, aktiv i foreningen "Medici per l'ambiente" (læger for miljøet) 

– Christian Salerno – læge, biolog med speciale i medicinsk statistik og miljøepidemiologi 

– Enzo Favoino – læge, forsker i det videnskabelige udvalg på forskningscentret "Rifiuti 

Zero" (intet affald) 

– Anna Andorno – nonprofitforeningen "Associazione Culturale Valledora" (kulturforeningen 

for Valledora) 

– Alberto Valmaggia – miljøudvalgsformand i regionsrådet for Piemonte  

– Carlo Riva Vercellotti – provinsrådsformand for provinsen Vercelli 

– Paolo Rizzo – stedfortræder for provinsrådsformanden for provinsen Biella 

– Lorenzo Lucchini – borgmester i Acqui Terme i provinsen Alessandria 

– Andrea Chemello – borgmester i Tronzano Vercellese og indgiver af andragende 

nr. 906/2016 

 

Andrea Chemello, borgmester i Tronzano, bød deltagerne velkommen, og Beatriz Becerra 

præsenterede delegationen.  

Michele Greco, juridisk rådgiver for kommunerne Tronzano, Santhià og Cavaglià i den klage, 

der var blevet indbragt for forvaltningsdomstolen i Piemonte for at få ophævet tilladelsen til at 

udvide to deponeringsanlæg (ca. 600 000 m3), nævnte i sit indlæg følgende: 

 

• Der er objektive og proceduremæssige forskelle mellem klager og andragender: 

Klager drejer sig kun om en enkelt godkendelse og dækker dermed ikke de mange 

problemer i Valledora, mens andragender dækker en lang række spørgsmål, der 

allerede har været indbragt for de talrige niveauer i det italienske retssystem, og som 

ikke kan indbringes for en domstol igen. 

•  Annullationssøgsmålet vedrører to spørgsmål, begge om overtrædelser af direktiv 

31/1999/EF om deponering af affald1. 

• Det første spørgsmål omhandler Italiens øverste forvaltningsdomstols (Consiglio di 

Stato) fejlfortolkning af bilag I, punkt 3.2, sidste afsnit, i direktiv 1999/31/EF, hvori 

der står: "Hvis den geologiske barriere [...], kan den udbygges kunstigt og forstærkes 

på anden måde, således at der opnås en tilsvarende beskyttelse." I direktivet tillades 

det at udbygge den naturlige geologiske barriere kunstigt i stedet for fuldstændigt at 

fjerne den i et område til genopfyldelse af grundvandsmagasiner. Sådan som han ser 

det, har den øverste forvaltningsdomstol2 fuldstændigt fejlfortolket direktivet, hvilket 

kunne danne grundlag for at indlede en traktatbrudsprocedure. 

                                                 
1 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999), gennemført 

ved lovdekret nr. 36 af 13. januar 2003.  
2 Consiglio di Stato, afd. V, nr. 2683, af 17. maj 2013. Affald: forbud mod deponering på lokaliteter uden lerjord. 

I afgørelsen står der derimod: "I henhold til bestemmelserne kan naturlige geologiske barrierer med hensyn til 

miljøgarantier sidestilles med en kunstig barriere". Desuden "kan de, såfremt der træffes passende tekniske 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31999L0031
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html


 

CR\1182323DA.docx 5/20 PE634.495v05-00 

 DA 

• Nyt affald vil blive deponeret oven på det hidtil deponerede uden nogen form for 

underliggende beskyttelse, da dette deponeringsanlæg allerede var i brug, inden 

direktiv 1999/31/EF trådte i kraft. 

• Den anden del af klagen vedrører afstanden mellem deponeringsanlægget og 

beboelses- og landbrugsområder under henvisning til punkt 1.1a) i bilaget til 

direktivet, hvori det hedder: "Ved placeringen af et deponeringsanlæg skal der tages 

hensyn til: a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og 

rekreative områder, vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder". 

• I dette tilfælde er der afvandingskanaler 10 m fra deponeringsanlæggets rand og 

boliger under 500 m væk (f.eks. Cascina La Mandria), og de brønde, som leverer vand 

til Cascina, og som står i forbindelse med vandet i det grundvandsmagasin, der 

påvirkes af deponeringsanlægget, befinder sig inden for samme minimumsafstand. 

• Tronzano Kommune har desuden været part i en retssag, hvor den blev sagsøgt af et 

selskab, der driver et stenbrud, og som ønskede at opnå annullering af en afgørelse fra 

regionsrådet, som forbød etableringen af nye affaldsdeponeringsanlæg i Valledora og 

udvidelse af de eksisterende anlæg3. Den pågældende afgørelse er den første af sin art 

på nationalt plan og gennemfører vandrammedirektivet. 

 

Michele Greco gjorde opmærksom på, at det afsluttende retsmøde ved den regionale 

forvaltningsdomstol i Piemonte var berammet til den 9. februar, og at dommen i første instans 

ville blive afsagt få uger derefter. Skulle afgørelsen blive anket, kunne der forventes en 

endelig dom inden for 18 måneder. Han understregede, at selv om deponeringsanlæggets 

kapacitet havde været nået i to år (og ansøgningen om at udvide det fortsat var under 

behandling), var den "affaldskrise", der blev anført som begrundelse for anmodningen om 

tilladelse til at udvide anlægget, aldrig blevet en realitet. 

 

Marina De Maio (professor ved afdelingen for ingeniørvidenskab inden for 

miljø/lokalområde/infrastruktur, polyteknisk læreanstalt i Torino) fremlagde derpå et uddrag 

af en hydrologisk undersøgelse fra 2012 (stadig aktuel) og fokuserede navnlig på følgende 

aspekter: 

• De geomorfologiske karakteristika ved jordbunden i Tronzano Kommune, navnlig 

flodsletten med glaciale aflejringer, hvor forekomster af grus og sand veksler med 

grundvandsmagasiner og begrænsede leraflejringer, idet vandgennemstrømningen ikke 

er jævn. 

• Der er sket en vurderingsfejl i forbindelse med godkendelsen af stenbruddene: 

Grundvandsmagasinets struktur er krystalliseret på sådanne steder, som om 

grundvandsmagasinet var uigennemtrængeligt, men på grund af 

vandgennemstrømningen beskytter lerforekomsterne det ikke. 

• Den undersøgelse, der blev gennemført i Tronzano, viste, at hele området og 

omgivelserne er eksponeret for en høj grad af forurening.  

• Sårbarhedsanalysen af grundvandsmagasinet viste, at grundvandsmagasinet allerede 

har nået et farligt niveau, og at stenbruddet skal overvåges, selv om det ikke længere 

                                                                                                                                                         
foranstaltninger, lige så godt som naturlige barrierer leve op til lovens krav for så vidt angår 

gennemtrængelighed og tykkelse." 
3 Artikel 24, stk. 8, i afgørelse fra regionsrådet i Piemonte nr. 12-6441 af 2. februar 2018. Indholdet i denne 

afgørelse blev stadfæstet ved en senere afgørelse fra juli 2018 om ændring af den regionale 

vandbeskyttelsesplan. Denne afgørelse gælder ikke for den tilladelse, som det første søgsmål drejede sig om, 

eftersom artikel 24 ikke gælder for projekter, der tidligere har opnået en positiv miljøkonsekvensvurdering. 
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er i brug. Søerne er ganske enkelt den øverste del af grundvandsmagasinet og har en 

dybde på 38 meter. 

• Regionen Piemontes overvågningsnetværk viser, at koncentrationerne af de forskellige 

forurenende stoffer (f.eks. jern, mangan, nikkel, bly, nitrater og atrazin) i nogle brønde 

overstiger grænseværdierne i mg/l. I Tronzano og andre Valledora-kommuner ligger 

grænseværdierne for jern betydeligt over disse tærskler (6-6,5 mg/l) og synes ikke at 

have naturlige årsager. Grænseværdierne for mangan er tilsvarende høje (dog ikke i 

Tronzano)

•  i betragtning af alvoren af de problemer, som det tidligere system med åbne 

deponeringsanlæg efter hasteproceduren (præsidentielt dekret nr. 915 af 10. september 

1982) har skabt, er der fare for, at andre stenbrud vil blive omdannet til 

deponeringsanlæg. 

 

I betragtning af den manglende viden om forurenende stoffer i de vandførende lag sluttede 

Marina De Maio af med at foreslå en opdatering af undersøgelsen fra 2012. 

 

Roberta Buosi (overlæge på onkologisk afdeling i Casale Monferrato), Marco Calgaro 

(Associazione medici per l'ambiente-ISDE) og Christian Salerno (biolog og epidemiolog) 

fremlagde deres resultater og tal om: 

 

• De helbredsmæssige virkninger af miljøforurening, der forårsager en stigning i antallet 

af tumorer og hjerte-kar-sygdomme. I Piemonte er forekomsten af kræft højere end i 

Syditalien med undtagelse af regionen Campania, hvor ulovlige deponeringsanlæg har 

skabt det forurenede område, der kaldes "Terra dei fuochi" (brandenes land).

• Der er en direkte årsagssammenhæng mellem de kræftfremkaldende stoffer, som 

forureningen medfører, og antallet af kræfttilfælde hos børn. I Veneto er der påvist en 

sammenhæng mellem områder med en øget forekomst af lungekræft og områder, hvor 

lav – der er passive bioindikatorer for luftforurening – ikke kan overleve. 

• Tre epidemiologiske undersøgelser: Den første fandt sted i de fem kommuner i 

Valledora (Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià og Tronzano Vercellese) 

med det formål at sætte tal på den øgede forekomst af visse sygdomme i forhold til 

referencedataene for regionen Piemonte. Der er konstateret en øget forekomst af 

følgende kræfttyper: kræft i mundhulen, nyrekræft, hjernekræft, strubekræft og 

prostatakræft (hos mænd), kræft i bugspytkirtlen, lymfomer, leukæmi, kræft i 

fordøjelsesapparatet og brystkræft (hos kvinder); disse kræftformer kunne nedbringes 

ved hjælp af screening. 

• Den anden undersøgelse fokuserede på Tronzano og Alice Castello, hvor der blev 

udsendt spørgeskemaer til borgerne. Den bestod i indsamling af data om de forskellige 

risikofaktorer med hensyn til kræft, som er en multifaktoriel sygdom, og 

sammenligning af disse data mellem to grupper af mennesker: Den første omfattede 

folk, der bor i nærheden af deponeringsanlæg, og som dermed er mest udsat for 

miljømæssige faktorer, og den anden omfattede folk, der er mindre udsatte herfor. 

Resultaterne talte til fordel for forsigtighedsprincippet, idet der kunne konstateres en 

stigning på 18 % i alle kræftformer og kroniske degenerative sygdomme og en 

stigning på 60 % for kræft alene i området, hvor deponeringsanlæggene ligger, skønt 

det er forholdsvis tyndtbefolket. Der var også lugtgener, som kan forårsage 

luftvejsproblemer. 
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Enzo Favoino fra det videnskabelige udvalg på forskningscentret "Rifiuti Zero" (intet affald) 

talte om EU's dagsorden for cirkulær økonomi og den begrænsede rolle, som deponering 

spiller i den reviderede EU-affaldslovgivning.  

•  Han opregnede en række praksisser, der bidrager til at mindske brugen af deponering 

og etablere principper for den cirkulære økonomi, eksempelvis særskilt afhentning af 

sorteret affald ved husstanden, "pay-as-you-throw"-ordninger, teknikker til 

affaldsreduktion samt komposterings- og forbehandlingsanlæg. 

•  Målsætningerne om genanvendelse af 65 % af det kommunale affald inden 2035 og 

genanvendelse af 70 % af emballageaffaldet inden 2030 (som fastsat i pakken om 

cirkulær økonomi) er allerede indfriet i store dele af regionen. Der er også stærk 

opbakning til bæredygtig udvikling, mindsket ressourceforbrug, bekæmpelse af 

indbygget forældelse og krav om sortering af affald. 

•  EU importerer hvert år 60 % af sine råvarer fra tredjelande. 27 vigtige råstoffer, f.eks. 

sjældne jordarter til elektriske og elektroniske kredsløb og råfosfat til landbruget, må 

erhverves i tredjelande. 

•  Målet er at omdanne de 500 kg kommunalt affald, som hver europæer i gennemsnit 

producerer hvert år, til nye mineralkilder. Kun en cirkulær brug af ressourcerne kan 

sikre det europæiske produktionssystems overlevelse. 

•  Diagrammet, der er udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, viser værdierne for 

den cirkulære økonomi. Den nederste del af diagrammet illustrerer, hvordan 

ressourcerne går tabt ved deponering og forbrænding, i modsætning til hvad der gør 

sig gældende i den cirkulære økonomi, hvor disse tab minimeres. 

 

Anna Adorno, talskvinde for Valledora-bevægelsen (oprettet i 2007) redegjorde kort for 

baggrunden for foreningens krav. Hun beklagede manglen på tilstrækkelige 

kontrolforanstaltninger, når først tilladelserne til stenbrud og deponeringsanlæg var blevet 

givet. Hun anerkendte, at nogle borgmestre samt provinsen Vercelli i de senere år har støttet 

borgernes kamp, men at kommunerne, provinserne, regionen og regeringen ikke i fuldt 

omfang har anvendt forsigtighedsprincippet. Hun opfordrede derfor Europa-Parlamentet til at 

fortsætte med at erstatte fremtidige deponeringsanlæg og forbrændingsanlæg med genbrug, 

genanvendelse og omdannelse som led i den cirkulære økonomi. Hun opfordrede Europa-

Parlamentet til at vedtage en streng lovgivning, der imødekommer borgernes miljømæssige 

bekymringer og forbyder etablering af deponeringsanlæg og opfyldning af forladte stenbrud. 

Hun sluttede af med at gøre opmærksom på, at den organiserede kriminalitet var i færd med at 

infiltrere cyklussen med stenbrud, som omdannes til deponeringsanlæg. 

 

Alberto Valmaggia, miljøudvalgsformand i regionsrådet for Piemonte, Carlo Riva 

Vercellotti, provinsrådsformand i Provinsen Vercelli, og Paolo Rizzo. I deres oplæg 

redegjorde de for deres lokale lovgivnings-, planlægnings- og kontrolmyndigheders 

respektive holdninger og: 

 

• glædede sig over denne undersøgelsesrejse, som er et godt tegn for lokalbefolkningen 

•  henviste til den italienske forfatnings artikel 9 om beskyttelse af landskabet og 

artikel 191 i TEUF om principperne om forebyggelse og forsigtighed som grundlag for 

at fordømme ikkebæredygtige niveauer for luft-, vand- og jordforurening i provinsen 

Vercelli 
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• understregede, at forbuddet mod etablering af nye deponeringsanlæg og udvidelse af 

eksisterende deponeringsanlæg er resultatet af, at hele området trækker på samme 

hammel 

• men gjorde opmærksom på to uløste og meget vanskelige spørgsmål: 1) forbuddet 

mod nye tilladelser er ikke tilstrækkeligt – Valledora har brug for en omfattende 

strukturel genopretningsplan 2) de begrænsninger, der er fastsat i regionsrådets 

afgørelse af 2. februar 2018 om Valledora, bør omfatte alle områder til genopfyldelse 

af de dybtliggende grundvandsmagasiner 

•  opfordrede regionen Piemonte, den italienske stat og Europa-Parlamentet til at 

udarbejde bindende lovgivning mod stenbrud og deponeringsanlæg i områder, der er 

udlagt til genopfyldning af grundvand 

• gennemgik provinsen Biellas procedure for godkendelse af deponeringsanlæg: I 

Cavaglià udgør to anlæg i et nedlagt stenbrud én enkelt lokalitet til bortskaffelse af 

ikkefarligt fast kommunalt affald og specialaffald (affald fra Biellaområdet blev 

tidligere bortskaffet i en anden kommune) 

• henviste til godkendelsen i 2005 af planen, som skulle sikre overensstemmelse med 

lovdekret nr. 36 af 13. januar 2003 til gennemførelse af direktiv 1999/31/EF om 

deponering af affald (fodnote 2); efter flere på hinanden følgende undersøgelser 

opnåede begge deponeringsanlæg en integreret miljøgodkendelse (2012) i 

overensstemmelse med direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening (IPPC)4 

• henviste til, at provinsen Biella har erklæret de akkumulerede affaldsoverskud, der 

allerede er oplagret på de to deponeringsanlæg, for at være miljømæssigt forenelige i 

henhold til den relevante lovgivning5; begge godkendelser blev indbragt for den 

regionale forvaltningsdomstol, som stadfæstede dem. I oktober 2015, da lokaliteterne 

var fulde, blev der fremlagt nye udvidelsesplaner for de to deponeringsanlæg; de blev 

behandlet i en enkelt VVM-procedure, som blev afsluttet på vellykket vis i juli 20166 

• præciserede med hensyn til dette punkt (byrådsmedlem Rizzo), at 1) Biellas affald for 

at omgå affaldskrisen blev transporteret til affaldsanlægget i Milano med lastvogn 2) 

en del af affaldet allerede blev behandlet i et anlæg til biotørring på 

deponeringsanlægget 

•  henviste til, at deponeringsanlægget på det tidspunkt, hvor tilladelserne blev givet, 

fuldt ud levede op til den regionale planlægning; imidlertid blev Valledora og hele 

Biellaområdet i henhold til regional afgørelse af 21. juli 2016 udpeget som område til 

genopfyldning af de dybtliggende grundvandsmagasiner, efter at tilladelserne var 

blevet udstedt 

•  bemærkede, at der er aldrig konstateret nogen forurening af grundvandet, som kan 

tilskrives deponeringsanlæggene ASRAB og A2A, i resultaterne af den kontrol af 

grundvandet, som ARPA har foretaget tre gange om året siden 1997, men at der i de 

vandførende lag oven for de nuværende deponeringsanlæg, ved siden af konsortiets 

                                                 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner. 
5 Lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, "Norme in materia ambientale" (bestemmelser på miljøområdet). 
6 Der blev godkendt en samlet udvidelse på 600 000 m3. Se pressemeddelelse af 24. juni 2016: CAVAGLIA. 

Saranno ampliate due discariche (To deponeringsanlæg udvides). 
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gamle deponeringsanlæg, er fundet spor af tetrachlorethylen7 og høje koncentrationer 

af nikkel og nitrogen, og at en sanering er påbegyndt 

•  henviser til, at provinsen Biella stræber efter at opnå topkvalitet inden for særskilt 

indsamling og øge andelen fra 76 % til 80 %; på kort og mellemlang sigt anser 

provinsen dog strategien for undgåelse af affaldsproduktion for at være 

uigennemførlig, hvilket forklarer dens pragmatiske tilgang til anlæggene til behandling 

og bortskaffelse af kommunalt affald. 

 

Lorenzo Lucchini, borgmester i Acqui Terme i Valle Bormida (100 km fra Tronzano), nævnte 

et eksempel, som minder om situationen i Tronzano: Hele lokalsamfundet er foruroliget over 

alvorlig fare for grundvandsforurening som følge af den tilladelse, som provinsen Alessandria 

muligvis vil udstede til et lossepladsprojekt i kommunen Sezzadio (AL). 

Selv om der ikke blev givet nogen detaljerede oplysninger om igangværende eller eventuelle 

verserende retssager, var der bekymring med hensyn til etableringen af et enormt anlæg til 

deponering af 1,7 mio. m3 industriaffald i et område, der i øjeblikket er i brug som stenbrud. 

Projektet er i strid med bestemmelserne i den regionale vandbeskyttelsesplan, hvor 

Sezzadioområdet udpeges som et af de fire grundvandsreserveområder i hele Piemonte, der 

kan trækkes på i tilfælde af alvorlig vandmangel (som den vandmangel, der var et resultat af 

tørken i sommeren 2017). 
 

Borgmester Andrea Chemello, som var eneste underskriver af andragende nr. 906/2016, 

der er genstand for denne undersøgelsesrejse, indledte sit indlæg med en erklæring fra 13 

kommuner (ud over Tronzano drejede det sig om 11 kommuner i provinsen Vercelli, én i 

provinsen Novara og én i storbyområdet Torino), hvori der gives udtryk for en stærk vilje hos 

kommunernes respektive forvaltninger til at beskytte vandressourcerne og miljøet generelt. 

Synergien mellem de 13 kommuner har indtil videre været rettet mod fastlæggelsen af en liste 

over målsætninger med hensyn til affald samt grundvands- og luftkvalitet.  

 

Blandt disse er bl.a. nedbringelse af den samlede affaldsmængde, navnlig usorteret affald, 

forøgelse af særskilt indsamling, fremme af bevidstheden i offentligheden om genanvendelse 

af affald og fremme af økologiske øer, idet luftkvaliteten holdes inden for de grænser, der er 

fastsat i lovgivningen, kraftig modstand mod etablering af nye deponeringsanlæg og/eller 

udvidelse af eksisterende anlæg i områder til genopfyldelse eller i bufferområder, der ligger 

over kildevæld, samt enhver aktivitet der er forbundet med risiko for uheld, forurener 

vandressourcerne eller gør dem uegnede til at blive anvendt som drikkevand. 

 

Forsigtighedsprincippet skal være retningsgivende for foranstaltninger, der træffes af de 

offentlige myndigheder for at forhindre forekomsten af affald i områder til genopfyldning af 

dybtliggende grundvandsmagasiner og for at beskytte forbuddet mod forbrænding. En sådan 

strategi bør udbredes i stor skala og række ud over Valledora. 

 

Borgmesteren i Tronzano opstillede følgende mål for sin forvaltning: 

 

• Beskyttelse af vandressourcerne i områder til genopfyldelse eller opfyldelse af 

grundvandsmagasinerne, og en indsats for at bekæmpe de ovenfor beskrevne problemer. 

                                                 
7 Tetrachlorethylen er meget udbredt i miljøet, og der findes spor af tetrachlorethylen i vand, i vandlevende 

organismer, i luften, i fødevarer og i menneskeligt væv. De højeste niveauer i miljøet findes i renserier og 

metalaffedtningsindustrier. Sådanne emissioner kan føre til høje koncentrationer i grundvandet. 
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• Forbud mod at fylde tomme stenbrud, navnlig med "end of waste"-materialer. Anvendes 

sådanne lokaliteter til deponering, skal affaldsmaterialet have samme kemiske, fysiske og 

agronomiske karakteristika som det udvundne materiale. 

• Obligatorisk sikkerhedsafstand til intensiv produktion af landbrugsafgrøder i nærheden af 

stenbrudssøerne og regulering af sundhedsskadelige stoffer, der anvendes ved intensiv 

landbrugsdrift. 

• Strengere kontrol med stenbrud og deponeringsanlæg under anvendelse af øgede 

menneskelige og finansielle ressourcer 

• Inert materiale, som stammer fra genbrug, bør koste mindre end det, der udvindes fra et 

stenbrud. 

• Udgifter til sanering af lokaliteter med stenbrud og deponeringsanlæg bør dækkes med 

sikkerhedsstillelse fra banker eller forsikringsinstitutter, der har en høj rating (AAA). 

• Genbrug af affald og nyttiggørelse af materialet, herunder materiale, som stammer fra 

behandling af sorteret restaffald, med henblik på at gennemføre strategien for undgåelse af 

affaldsproduktion. I den forbindelse bør der tages nationale og overstatslige initiativer til at 

reducere emballage, og forbrænding bør undgås. 

• For at beskytte jorden skal der i lovgivningen fastsættes begrænsninger for spredning af 

spildevandsslam på landbrugsjord. 

 

 

Afslutningsvis udtrykte Andrea Chemello bekymring over følgende: 

a) Den systematiske tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet (artikel 191 i TEUF) i 

Valledora, undtagen af provinsforvaltningen i Vercelli i nogle nylige tilfælde. 

b) Overtrædelsen af direktiv 1999/31/EF i forbindelse med alle deponeringsanlæg i Valledora, 

som er beliggende på lokaliteter, hvor der ikke er naturlige geologiske barrierer. 

c) Selv om der siden 2004 er sivet perkolat fra deponeringsanlægget Alice 2 ned i 

grundvandet, og området ikke længere kan saneres, synes beslutningen om at sikre det 

permanent ved hjælp af en slutafdækning hverken at udgøre en løsning på situationen eller 

være definitiv. 

d) Mulig forurening af drikkevandsressourcerne i Tronzano Vercellese som følge af 

nedsivning fra alle deponeringsanlæg i Valledora, ikke blot fra Alice 2, som kun ligger 

fem km væk fra de boringer, der leverer drikkevand til Tronzano. 

e) Summa summarum er der brug for en overordnet plan for sanering, genoprettelse og 

beskyttelse af Valledora, og derfor beder dets indbyggere om støtte fra EU til at nå alle de 

nævnte mål.  
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Den 18. december 2018 (formiddag) 

Redegørelse for besigtigelsen i fire etaper 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno, borgmester i Alice Castello, Anna Andorno og Pietro 

Pasquino guidede rundturen til stenbruddene Tronzano og Alice 2 (Tronzano) og 

deponeringsanlæggene A2A og ASRAB (begge i Cavaglià).  

 

Første etape 

Stenbruddene i Tronzano: Andrea Chemello forklarede, at kompetencen til at give tilladelse 

til at bryde sten er blevet overført fra kommunerne til provinserne. Udvindingsaktiviteten er 

blevet en forretning og har fortrængt landbruget. I det besøgte område blev det første stenbrud 

beslaglagt af det italienske Guardia di Finanza i 2011-2012, fordi der var deponeret uegnede 

materialer på stedet. Yderligere to er grundvandssøer, og i 2000'erne blev der givet tilladelse 

til at bryde sten dér i indtil en dybde af 15 m fra vandoverfladen. Den virksomhed, der fik 

koncessionen, besluttede i 2018 at standse udgravningen 9 m fra vandoverfladen og i stedet 

bortgrave et areal på 25 m, som adskilte de to søer, med henblik på at slå de to stenbrud 

sammen til ét (det pågældende område er det eneste, der er udpeget som udvindingsområde i 

reguleringsplanen for Tronzano). 

 

Anden etape 

Deponeringsanlægget Alice 2: I 1970'erne og 80'erne var dette et stenbrud, hvor der blev 

udvundet byggemateriale. I begyndelsen af 1990'erne blev det, baseret på forenklede kriterier 

(som tilsyneladende var helt forkerte ud fra et videnskabeligt synspunkt), omdannet til et 

deponeringsanlæg, og to dele af stenbruddet (på hver 500 000 m³) blev fyldt op med 

kommunalt affald og lignende affald. I to faser i 1990'erne og mellem 2008 og 2013, hvor 

anklagemyndigheden skred ind, blev der tilført yderligere 2 mio. m³. Siden 2004 har det 

lækket perkolat. Bestræbelserne på at rydde op på stedet og reducere mængden af 

tungmetaller har ikke været effektive. Efter to år med fælles møder (mellem ARPA, ASL, 

provinsen Vercelli, regionen og kommunen) besluttede man i 2015 at foretage en permanent 

sikring af stedet. Der sker i øjeblikket kun en meget lille tilførsel af affald til 

deponeringsanlægget, da anlægget er ved at blive lukket, og slutafdækningen finder sted 

inden næste sommer. 

 

Luigi Bondonno understregede, at også kommunalforvaltningen i Alice Castello har sagt nej 

til nye deponeringsanlæg siden 2015, men at det fortsat er en vanskelig opgave at overvåge 

det eksisterende deponeringsanlæg, navnlig efter at det konsortium af kommuner i provinsen 

Vercelli, der var ansvarligt for at føre tilsyn, blev opløst i 2016. Ansvaret påhviler nu 

kommunen, som kun råder over otte ansatte uden nogen specifik uddannelse på feltet. I denne 

henseende forværrer den uforholdsmæssigt store administrative opdeling i Piemonte 

uvægerligt den vanskelige situation. 

 

Tredje etape 

Deponeringsanlæggene A2A og ASRAB og indgangen til Alice 2-anlægget, der er beliggende 

mellem Alice Castello og Cavaglià: De omstridte deponeringsanlæg (Tronzano har appelleret 

til den regionale forvaltningsdomstol i Piemonte mod udvidelsen af dette anlæg, og sagen 

verserer stadig) befinder sig i 30 m dybe stenbrud. Inden for en radius af 1,8 km er det gamle 

Dora Baltea-flodleje gennemhullet af stenbrud, hvoraf nogle ikke længere anvendes, mens 
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andre er godkendt og endnu ikke etableret. Andrea Chemello håbede, at andre huller i 

fremtiden ikke ville blive fyldt op, men i stedet ville få lov at gro til med græs eller blive 

overladt til naturen. Det blev nævnt, at Valledora ikke er et isoleret tilfælde i provinsen 

Vercelli. Der er derfor behov for langsigtede regler for at sikre en korrekt og strukturelt 

forsvarlig genopretning af truede grundvandsmagasiner for at beskytte menneskers liv og 

sundhed. 

 

Denne tilgang er ifølge Andrea Chemello ikke forenelig med den liberale fortolkning af EU-

lovgivningen, som blev anvendt i forbindelse med de to deponeringsanlæg, der er genstand 

for søgsmålet, da det i henhold til denne lovgivning ikke er tilladt at etablere 

deponeringsanlæg, hvis der ikke er nogen naturlige geologiske barrierer. Den regionale 

lovgivning skal ikke blot omfatte beskyttelsen af områder til opfyldelse af 

grundvandsmagasiner, men også vandopsamlingsområder, som ikke er forbundet med disse. I 

modsætning til hvad der hidtil er vedtaget i regionen Piemonte, ja selv efter regionsrådets 

afgørelse af 2. februar 2018, er begrænsningerne ikke blevet udvidet til at gælde uden for 

Valledora, måske fordi myndighederne sætter deres lid til regionens rigelige vandressourcer. 

 

Adspurgt om affaldstransport i Valledora svarede Anna Andorno, at affald også blev 

transporteret af lastvognstog fra andre regioner (f.eks. Malagrota i Rom), og også fandt sted 

ulovligt om natten. I dag modtager deponeringsanlæggene stadig affald fra hele provinsen 

Biella. Selv om Valledora-bevægelsen har forsøgt at mægle, er der ikke nogen dialog mellem 

de to provinser Biella og Vercelli. 

 

Modsætningerne mellem kommunerne forstærkes af kompensationerne (der kan beløbe sig til 

helt op til 3-4 mio. EUR), som operatørerne betaler til de kommuner, der lægger jord til 

deponeringsanlæggene. Et eksempel herpå er Cavaglià, hvor indgangen til Alice 2-

deponeringsanlægget ligger, og Tronzano, som på grund af den omstændighed, at den har lidt 

størst skade, altid har været imod anlægget og aldrig har modtaget nogen form for 

kompensation.  

 

Andrea Chemello gentog, at der også er behov for en langsigtet strategi for håndtering af 

affald på kommunalt plan, og at lokale beslutningstagere som led heri bør forhindres i at 

modtage kompensationer. Dette vil nemlig bevirke, at de ikke glemmer at tage hensyn til den 

ubestridelige kendsgerning, at et deponeringsanlægs levetid kan vare mere end et århundrede, 

mens de selv kun besidder deres embede i få år. 

 

Fjerde etape 

Cascina La Mandria (Santhià) og støberiet SACAL (Carisio). Hegnet omgiver et enormt 

stenbrud nær Cascina La Mandria, hvor der bor omkring en halv snes familier. Markerne 

omkring stenbruddet anvendes til dyrkning af majs, og der er en stor grundvandssø i 

nærheden (ca. en sjettedel så bred som Viveronesøen). I henhold til gældende lovgivning må 

der ikke være forbindelse mellem dybtliggende og overfladiske grundvandsmagasiner. Men 

her kommer grundvandet op til overfladen, og ikke langt derfra kommer det i kontakt med 

boringerne, som forsyner vandledningerne (der er en bufferzone på 200 m). Da der ikke er 

nogen regionale bestemmelser om en sikkerhedsafstand til de dyrkede marker, bliver majsen 

dyrket blot 5-6 m fra stenbrudssøerne.  
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Andrea Chemello påpegede, at udvindingsaktiviteter i Italien stadig er reguleret af en lov, der 

går helt tilbage til 1920, og at regionerne i mangel af national lovgivning om 

affaldsforvaltning rent faktisk har enekompetence, undtagen for så vidt angår love, der 

gennemfører EU-direktiver. Inden for rammerne af denne mangelfulde og modstridende 

lovgivning bør borgmesteren som offentligt ansat, der varetager lokalsamfundets interesser, 

altid træffe politiske valg, der tager hensyn til bæredygtighed.  

 

Luigi Bondonno understregede, at økonomisk støtte er nødvendig for at gennemføre en 

effektiv kontrol. Han håbede, at borgerne i fremtiden ville få mindst lige så stor indflydelse 

som de multinationale selskaber, der forvalter affaldssektoren.  
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Afsluttende bemærkninger 

 

• Høringerne og besøget på stedet viste, at den generelle anvendelse af forsigtigheds- og 

forebyggelsesprincippet og navnlig gennemførelsen af forbuddet mod nye 

deponeringsanlæg i områder, der anvendes til genopfyldning af grundvandsmagasiner, og i 

bufferzoner, og genetablering af stenbrud som grønne områder, efter at 

udvindingsaktiviteterne er ophørt, er en prioritet for alle organer med ansvar for beskyttelse 

af sundhed og miljø i Valledora. 

• Med hensyn til afstanden til deponeringsanlæg bør der i overensstemmelse med bilag 1.1, 

litra a), i direktiv 1999/31/EF tages hensyn til både bolig- og landbrugsområder, som f.eks. 

i tilfældet Cascina La Mandria, hvor både de brønde, som er forbundet til de 

vandledninger, der forsyner bebyggelsen, og majsmarkerne, der omgiver den, ligger 

latterligt tæt på søerne i stenbruddet/deponeringsanlægget (med en afstand på henholdsvis 

200 m og 5-6 m). Det er derfor vigtigt at fastsætte en obligatorisk bufferzone for intensiv 

dyrkning af afgrøder og samtidig forbyde anvendelsen af skadelige kemikalier. 

• Fastsættelse af solide garantier for sanering og forbud mod spredning af spildevandsslam 

for at beskytte landbrugsjorden er også i tråd med princippet om, at forureneren betaler, og 

med forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats og princippet om indgreb 

over for miljøskader, som er nedfældet i artikel 191 i TEUF. 

• Det bør være et mål at minimere andelen af blandet affald og dermed bevæge sig stadigt 

tættere på kernen i strategien for den cirkulære økonomi. Denne strategi er baseret både på 

begreberne "reduktion, genbrug, genanvendelse" og på omformning af 

affaldshåndteringssystemet med tilføjelse af udvidet producentansvar som fastsat i EU-

lovgivningen. 

• Der skal findes strukturelle løsninger for at forhindre, at sådanne problemer fortsætter og 

gentager sig i fremtiden, ikke kun i Valledora, men landsdækkende. 

• For Valledora ser situationen ud til at være mere kompleks på grund af opdelingen i talrige 

kommuner (i hele Piemonte), som har været og fortsat er en faktor, der skærper forskellene 

med hensyn til affaldshåndtering, som er et resultat af skiftende lokale forvaltningers 

politik på området. Også på provinsniveau findes der sådanne forskelle.  

• Nærhedsprincippet, i dette tilfælde på subnationalt niveau, kunne spille en korrigerende 

rolle, hvis regionen – det administrative niveau, der ligger over provinsen – greb ind med 

henblik på at indfri målene i den nationale og regionale lovgivning. I en sådan 

sammenhæng kan staten ikke forblive på sidelinjen i betragtning af den tværgående 

karakter af de offentlige interesser – dvs. miljø og folkesundhed – der skal beskyttes samt 

dens enekompetence som samtalepartner og garant for et rimeligt samarbejde med EU-

institutionerne. 

• I denne forbindelse bemærkede borgmesteren, at problemerne i Valledora er et regionalt 

anliggende, og at der ikke findes nogen national plan for affaldshåndtering, som det i 

henhold til lovgivningen er op til de enkelte regioner at forvalte (for så vidt angår 



 

CR\1182323DA.docx 15/20 PE634.495v05-00 

 DA 

stenbrud8). I en nylig redegørelse for resultatet af mødet med miljøministeriets 

embedsmænd9 beklagede Andrea Chemello i sin egenskab af andrager, at "ministeriet har 

erklæret, at det ikke har kompetence til at gennemføre en kontrol på dette område, ligesom 

det ikke er blevet underrettet om en eventuel overtrædelse, som kunne give anledning til at 

indlede en inspektion i så henseende". Det blev desuden påpeget, at ministeriet modtager 

oplysninger fra regionen Piemonte og provinserne, men at det ikke havde været særlig 

nemt at skaffe oplysninger om Valledora fra førstnævnte. 

• Dette viser, at der også er behov for samordningsinitiativer fra miljøministeriets side for at 

gennemføre den overordnede plan for sanering, genoprettelse og beskyttelse af områderne i 

Valledora, der indgår i et mere vidtrækkende initiativ, som Kommissionen henviser til 

(fodnote 30), idet den understreger, at den på grund af de tilbagevendende 

affaldsproblemer i Italien løbende vil overvåge forvaltningen af deponeringsanlæggene10. 

  

                                                 
8 Bestemmelserne vedrørende udvindingsaktiviteter er fastlagt i kongeligt dekret nr. 1443 af 29. juli 1927 og 

præsidentielt dekret nr. 616/1977, hvorved forvaltningsfunktionen i forbindelse med stenbrud blev overdraget til 

regionerne. Forfatningsdomstolen har dog altid understreget, at regionernes lovgivningskompetence er begrænset 

af, at det i henhold til artikel 117 udelukkende er staten, der har beføjelse til at fastlægge miljøbestemmelser som 

helhed, idet der er tale om en offentlig interesse af forfatningsmæssig værdi (se dom nr. 151/2011). 
9 Skrivelse af 18. januar 2019 om resultaterne af Andrea Chemellos møde i Rom med embedsmænd fra 

miljøministeriet (15.1.2019). 
10 I øjeblikket behandles over 20 andragender om deponeringsanlæg, som for størstedelens vedkommende er 

beliggende i det centrale og i det sydlige Italien: andragende nr. 273/10 (Malagrotta, Rom), 197/12 (Corcolle-S. 

Vittorino, Lazio), 771/12 (Pian dell'Olmo-Riano, Rom), 1203/12 (TMB via Salaria, Rom, som for nylig er 

brændt), 2160, 2167, 2330 og 2478/13 (Cupinoro, Rom), 2222/13 (Bracciano, Lazio), 31/06 (dioxin fra 

deponeringsanlæg i Campania), 26/07 (Valle della Masseria, Campania), 347/08 (forbrændingsanlægget Acerra, 

Napoli), 756/07 (Ariano Irpino, Avellino), 955/08 (Chiaio, Napoli), 413/10 og 1166/10 (Terzigno, Campania), 

694/10 (Quarto, Napoli), 732/10 (P.to S.Roco, provinsen Trieste), 424/11 (Alta Irpinia, Campania), 787/10 og 

1270/11 (Ferandelle og Maruzzella, provinsen Caserta), 302/13 (Mota-S.Anastasia, Catania), 501/14 (La 

Martella, Matera), 671/14 (provinsen Lecce) – for blot at nævne dem fra den syvende mandatperiode. Nogle af 

disse andragender blev undersøgt ved hjælp af undersøgelsesrejser til Lazio og Campania (29.-31. oktober 2012), 

og der blev henvist til dette i det endelige arbejdsdokument af 31. januar 2013, hvori det hedder, at Udvalget for 

Andragender "understreger, at det er absolut modstander af den politik, der føres i Lazio-regionen med hensyn til 

affaldsforvaltning, og især den overdrevne afhængighed af affaldsdeponier som en såkaldt løsning på 

problemerne med øget husholds- og industriaffald; , er dybt foruroliget over, at de regionale myndigheder og 

provinsmyndighederne er ude af stand til at arbejde på en mere gennemsigtig og sammenhængende måde med 

kommunerne med henblik på at etablere en bæredygtig affaldsstrategi, der indebærer deltagelse af 

civilsamfundet, baseret på en reduktion af affald, sortering og genindvinding af affald, herunder kompostering 

og biomekanisk affaldsbehandling, førend man overvejer affaldsdeponering via deponeringsanlæg eller 

forbrænding, som kun bør være allersidste udvej."  

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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Henstillinger 

 
Med hensyn til de vigtigste anmodninger, som Andrea Chemello fremsatte i andragende 

nr. 906/16 

 

1. henstiller Udvalget for Andragender at prioritere følgende mål: forbedre miljøkvaliteten, 

beskytte menneskers sundhed og anvende vand og naturressourcer på en forsigtig og 

rationel måde og med henblik herpå gennemføre forsigtighedsprincippet, princippet om 

forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader og princippet om, at 

forureneren betaler (artikel 191 i TEUF) i alle tilfælde af stenbrud i Valledora, som er 

blevet eller kunne blive taget ud af drift, anlæg til bortskaffelse af affald i områder, der 

anvendes til opfyldning af grundvandsmagasiner, deponeringsanlæg uden naturlige 

geologiske barrierer, eller som er beliggende tæt ved vandboringer, drænkanaler eller 

vandreservoirer eller tæt ved boligområder og/eller landbrugsområder, og som åbenlyst er 

i strid med de relevante bestemmelser i bilag I til direktiv 1999/31/EF om deponering af 

affald. 

2. Udvalget for Andragender noterer sig EU-Domstolens dom i sag C-498/17 

(Kommissionen mod Italien) af 21. marts 2019 som følge af en traktatbrudsprocedure, 

hvori Domstolen erklærer, at Italien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 

1999/31 om deponering af affald for så vidt angår 44 deponeringsanlæg. Udvalget 

foreslår, at der straks træffes foranstaltninger for at råde bod på og udbedre de nuværende 

overtrædelser. 

3. Udvalget for Andragender finder det meget beklageligt, at deponeringsanlæg er blevet 

godkendt og placeret meget tæt på bolig- og landbrugsområder, oven over 

grundvandsmagasiner, hvorfra der hentes drikkevand, og i områder uden naturlige 

geologiske barrierer. Dette strider mod bilag I i direktiv 1999/31/EF, hvori det bl.a. er 

fastsat, at naturlige geologiske barrierer kun må udbygges, men ikke fuldt ud erstattes af 

kunstige geologiske barrierer. Udvalget mener, at dette samt udvidelsen af eksisterende 

deponeringsanlæg på grundlag af en vilkårlig fortolkning af samme kriterium er at anse 

som værste praksis. 

4. Udvalget for Andragender foreslår, at regionerne i overensstemmelse med EU-

lovgivningen fremmer restriktioner med hensyn til opfyldning af forladte stenbrud og 

understreger, at stenbrud skal genetableres som grønne områder, når 

udvindingsaktiviteterne er ophørt. Udvalget, at hvis der træffes beslutninger, som 

indebærer, at forladte stenbrud fyldes op, skal de materialer, der anvendes hertil, have 

samme kemiske, fysiske og agronomiske egenskaber som det udvundne materiale for at 

undgå yderligere skader på miljøet i betragtning af det berørte områdes store geologiske 

og hydrogeologiske sårbarhed. 

5. Udvalget for Andragender understreger, at Valledoraområdet er blevet udpeget som kilde 

til genopfyldning af grundvandsmagasiner, der leverer drikkevand. Udvalget beklager, at 

der tidligere er blevet givet tilladelse til lossepladser til byaffald, industri- og 

specialaffald på trods af lovgivningsmæssige begrænsninger, som forbyder opførelsen af 

affaldsbehandlingsanlæg. 

6. Udvalget for Andragender kritiserer, at de kompetente myndigheder siden 1980'erne har 
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godkendt og muliggjort driften af flere stenbrud og deponeringsanlæg i Valledoraområdet 

uden at tage behørigt hensyn til de geologiske og hydrogeologiske forhold, såsom den 

store sårbarhed, der kendetegner grundvandsmagasinet i det pågældende område. 

7. Udvalget for Andragender er bekymret over indvirkningen på folkesundheden og miljøet 

og over forureningen af grundvandet, som deponeringsanlæggene forårsager, og 

opfordrer de kompetente myndigheder til at sikre fuld beskyttelse af menneskers sundhed 

og til at vedtage strukturelle foranstaltninger med henblik på at eliminere 

grundvandsforureningen samt fuldt ud og effektivt at sikre kilderne til genopfyldning af 

de grundvandsmagasiner, som leverer drikkevand, i hele regionen mod enhver risiko for 

fremtidig forurening. 

8. Udvalget for Andragender støtter den kraftige modstand fra lokale myndigheder og 

borgersammenslutninger mod aktiviteter, der kan forårsage ulykker, forurene 

vandreserver eller gøre dem uegnede til anvendelse som drikkevand. 

9. Udvalget for Andragender minder om, at det er nødvendigt at bortskaffe visse typer 

farligt affald på korrekt vis. 

10. Udvalget for Andragender anbefaler at udstede bindende regler på regionalt plan eller 

indføre passende overvågningsværktøjer på provinsplan, fremme udvidet 

producentansvar, afhentning af sorteret affald ved husstandene, reduktion af mængden af 

usorteret affald, reparation, genvinding og genbrug og derved bevæge sig i retning af en 

cirkulær økonomi. 

11. Udvalget for Andragender er af den faste overbevisning, at nationale, regionale og lokale 

myndigheder inden for deres respektive kompetenceområder skal samarbejde og vedtage 

konsekvente foranstaltninger med henblik på effektiv gennemførelse af EU's 

affaldsdirektiver, national, regional og lokal lovgivning, herunder et passende 

afgiftssystem, og udveksle bedste praksis, for at øge forebyggelse, genbrug, særskilt 

indsamling og genanvendelse med henblik på at sætte gang i omstillingen til en cirkulær 

økonomi, hvori målet om ikke at producere noget affald indgår som en del af 

inddragelsen af civilsamfundet. 

12. Udvalget for Andragender lykønsker de lokale myndigheder med deres beslutsomme 

engagement og synergier med henblik på at fremme forebyggelse, særskilt indsamling og 

genanvendelsesprojekter med henblik på at sikre den bedst mulige beskyttelse af 

borgernes sundhed og miljøet. Udvalget mener, at der skal vedtages en effektiv og 

målrettet tilgang på alle niveauer for at støtte de lokale myndigheders indsats, herunder 

gennem finansiel og faglig bistand. 

13. Udvalget for Andragender anbefaler, at der med henblik på oprensning, strukturel 

genopretning og beskyttelse af området udarbejdes en omfattende og definitiv plan på 

regionalt niveau. Denne plan, som bør fremsendes til Kommissionen til kontrol, kunne 

blive en model for strukturelle løsninger og kunne anvendes til at håndtere nødsituationer 

i mange andre dele af Italien, der er lige så sårbare som Valledora. 

14. Udvalget for Andragender anbefaler at optage Valledora i det nationale strategiske "miljø- 

og sundhedsprogram", der forvaltes af Italiens offentlige sundhedsinstitut og finansieres 
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af sundhedsministeriet11, koordinere synergier og affaldsforvaltningsplaner mellem 

regionale myndigheder, lokale myndigheder og civilsamfundet under miljøministeriets 

ledelse med henblik på at gøre industri, landbrug og handel miljømæssigt bæredygtige og 

omforme affaldshåndteringssystemet med henblik på at bevæge sig i retning af en 

cirkulær økonomi og gennemføre strategien om at undgå affaldsproduktion. 

15. Udvalget for Andragender anerkender, at alle retslige, lovgivningsmæssige og 

administrative miljøbeskyttelsesforanstaltninger, hvad enten de drejer sig om 

forebyggelse eller sanering og rensning af deponeringsanlæg, som er anlagt i stenbrud, er 

blevet iværksat, videreført og gennemført takket være initiativet, ansvarsfølelsen og 

fremsynet hos nogle lokale myndigheder, navnlig borgmesteren i Tronzano Vercellese, 

forfatter af og utrættelig talsmand for andragende nr. 906/2016. Desuden anerkender 

udvalget reaktionsevnen og udholdenheden hos mange borgere, der bor i de kommuner, 

som er mest udsatte for alvorlig og uoprettelig grundvandsforurening, i provinser som 

Vercelli og Alessandria i regionen Piemonte. 

16. Udvalget for Andragender beklager, at miljøministeren eller en repræsentant for ham ikke 

var til stede ved de møder, der blev afholdt i forbindelse med undersøgelsesrejsen, da det 

kunne have tilført merværdi til de generelle drøftelser om de emner, som blev behandlet. 

17. Udvalget for Andragender opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at overvåge og 

støtte medlemsstaterne i deres gennemførelsesbestræbelser, herunder gennem teknisk 

bistand, som bør fokusere på bedre koordinering mellem nationale og regionale 

myndigheder, affaldsforebyggelse, fremme af genbrug og genanvendelse og yderligere 

fremme af særskilt indsamling. 

 

18. Udvalget for Andragender understreger betydningen af at vedtage effektive 

lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at etablere obligatoriske bufferzoner 

i forbindelse med dyrkning af landbrugsafgrøder i nærheden af søerne i stenbruddene 

samt af at håndtere problematikken omkring de kemikalier, der anvendes i landbruget, og 

som er blevet konstateret i mange kommuners vandboringer. 

19. Udvalget for Andragender er dybt bekymret over den høje dødelighed, den meget høje 

forekomst af kræftsvulster af alle typer og den høje risiko for kræft i bugspytkirtlen og 

fordøjelsesapparatet blandt borgere, der bor i nærheden af et aluminiumsstøberi, således 

som en epidemiologisk undersøgelse har påvist. Udvalget fremhæver de alarmerende 

niveauer af dioxiner og PCB, som denne industrielle aktivitet medfører i henhold til 

målinger foretaget af det regionale miljøbeskyttelsesagentur, og opfordrer de kompetente 

myndigheder til straks at træffe målrettede foranstaltninger med henblik på at sikre fuld 

beskyttelse af borgernes sundhed. 

  

                                                 
11 Den epidemiologiske undersøgelse SENTIERI, inden for hvis rammer 41 lokaliteter med en meget høj 

koncentration af forurening (bl.a. ILVA i Taranto og Amiantifera i Balangero ved Torino), hvor indbyggernes 

dødelighedsrisiko er 4-5 % højere end hos resten af befolkningen, undersøges. Læs mere:  

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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