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Увод: план и цели на командировката  

 

Командировката беше разрешена на 28 май 2018 г. от Бюрото на Европейския 

парламент за втората половина на годината. 

  

Първоначално беше предвидено тя да се проведе на 29 – 31 октомври, но беше отложена 

за 17 – 18 декември, тъй като не беше постигнат минималният брой официални членове 

на делегацията (броят им беше намален от 6 на 3). 

 

Цели на командировката: да проучи различни аспекти на опазването на околната среда, 

общественото здраве и ландшафта във връзка с депонирането в изоставени кариери – 

петиция № 906/2016 (мерки за опазване на околната среда във Валедора, разположена 

между провинциите Биела и Верчели в регион Пиемонт), внесена от Андреа Кемело, 

кмет на Тронцано Верчелезе. Петицията беше представена от него в Брюксел на 

23 януари 2018 г. пред членовете на комисията по петиции. Водещата тема на 

посещението бяха щетите върху околната среда, причинени от дейности по депониране 

в старото речно корито на Дора Балтеа, в миналото долина с ябълкови градини, което е 

зона за възстановяване на подземните води, предназначени за консумация от човека, 

определена в Регионалния план за опазване на водите. В продължение на много години 

районът на Валедора е средище на масирана дейност за добив на чакъл и пясък. 

Изоставените кариери често са били заменяни и запълвани с депа за отпадъци, с общ 

обем 4 милиона м³. 

 

Посещението на делегацията се проведе на две части по половин ден. 

 

Първата беше посветена на изслушване на лицата, поканени от кмета на Тронцано: 

архиепископа на Верчели, правни и медицински експерти, представители на 

засегнатите местни органи (провинции и региони), говорителя на Движението 

„Валедора“ и кмета на община Акуи Терме в провинция Алесандрия, чиято територия 

страда от подобно влошаване. Втората, посветена основно на посещение с автобус на 

най-големите кариери и депа за отпадъци в общините Тронцано, Кавалия и Аличе 

Кастело. Беше обаче отменена планираната почти два месеца по-рано среща с 

италианския министър на околната среда генерал Серджо Коста или един от заместник-

министрите (г-жа Ваниа Гава и г-н Салваторе Мичило).  
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17 декември 2018 г. (следобед) 

Резюме на проведените изслушвания 

Списък на ораторите 

– Марко Арнолфо – архиепископ на Верчели 

– Микеле Греко – юрист на общините във Валедора 

– проф. Марина Де Майо – Политехнически университет на Торино 

– Роберта Буози – главен лекар в онкологичното отделение в болница „Сан Спирито“, 

Казале Монферато 

– д-р Марко Калгаро – лекар, сдружение „Лекари за околната среда“ 

– д-р Кристиан Салерно – биолог, специалист по медицинска статистика и 

епидемиология на околната среда 

– д-р Енцо Фавоино – изследовател в Научния комитет на изследователски център 

„Rifiuti Zero“ (Нула отпадъци) 

– Анна Андорно – Културна асоциация „Valledora onlus“ 

– д-р Алберто Валмаджа – съветник по въпросите на околната среда на регион Пиемонт  

– Карло Рива Верчелоти – управител на провинция Верчели 

– Паоло Рицо – заместващ управител на провинция Биела 

– Лоренцо Лукини – кмет на Акуи Терме (Алесандрия) 

– Андреа Кемело – кмет на Тронцано Верчелезе и вносител на петиция № 906/2016 

 

Андреа Кемело, кмет на Тронцано, приветства участниците и Беатрис Бесера 

представи делегацията.  

Микеле Греко, юрист на общините Тронцано, Сантия и Кавалия в жалбата пред 

административния съд на Пиемонт във връзка с отмяната на разрешението за 

разширяване на две депа (приблизително 600 000 м3), в своето изказване разгледа 

следните въпроси: 

 

• съществуват различия в предмета и процедурни различия между жалбите и 

петициите: жалбите се отнасят само до едно разрешение и не изчерпват 

множеството проблеми, съществуващи във Валедора, докато петициите се 

отнасят до десетки въпроси, по които вече са били ангажирани всички 

инстанции в италианския правен ред и за които вече не е възможно да се сезира 

съдът; 

• два въпроса са предмет на висяща жалба за отмяна, като и двата се отнасят до 

нарушаване на Директива 31/1999/ЕО относно депонирането на отпадъци1; 

• първият въпрос се отнася до неправилното тълкуване от Държавния съвет на 

последния параграф от точка 3.2 от приложение I към Директива 1999/31/ЕО, 

който гласи: „геоложката бариера (...) може да бъде изкуствено подсилена и 

завършена с други средства, така че да дава еквивалентна защита“. В това 

отношение директивата дава възможност естествената геоложка бариера да бъде 

подсилена с други средства, а не да бъде изцяло заменена, в дадена зона за 

презареждане на водоносния пласт; според него Държавният съвет2 е изтълкувал 

                                                 
1 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 

16.7.1999 г.), приложена със Законодателен указ № 36 от 13 януари 2003 г.  
2 Държавен съвет, сесия V, № 2683, 17 май 2013 г. Отпадъци: Забраната за депониране на отпадъци в 

обекти, където почвата не е глинеста, не е законна. Според решението обаче: „разглежданата правна 

уредба установява еквивалентност по отношение на екологичните гаранции между естествената геоложка 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A31999L0031
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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напълно погрешно директивата, което би могло да бъде основание за започване 

на процедура за нарушение; 

• новите отпадъци ще бъдат депонирани върху предишните без никаква междинна 

защита, тъй като в случая става въпрос за депо, съществувало преди влизането в 

сила на Директива 1999/31/ЕО; 

• втората част на жалбата се отнася до разстоянието между депото за отпадъци и 

жилищните и земеделските обекти, във връзка с приложение 1.1, буква а) от 

директивата, която гласи, че: „Разположението на депата трябва да се 

съобрази със: а) разстоянието от границата на депото до обитаемите и 

развлекателните зони, водните пътища и басейните и други земеделски и 

градски територии;“ 

• в случая са налице водни канали на 10 м от периметъра на депото, жилищни 

комплекси на по-малко от 500 м, например Кашина Ла Мандрия, и на същото 

минимално разстояние се намират кладенци, които снабдяват Кашина, които са в 

контакт с водата от водоносния пласт, засегнат от депото; 

• след това община Тронцано е започнала друго съдебно производство, за да се 

противопостави на иск, предявен от дружество, собственик на кариери, с цел да 

получи отмяна на регионално решение, с което във Валедора е наложена забрана 

за депониране на отпадъци или за разширяване на депа3. Въпросното решение е 

първото подобно решение на национално равнище и с него се прилага Рамковата 

директива за водите. 

 

Г-н Греко посочи, че окончателното изслушване в Регионалния административен съд на 

Пиемонт е насрочено за 9 февруари 2019 г. и че решението на първа инстанция ще бъде 

постановено няколко седмици по-късно. В случай на обжалване очакваното време за 

окончателното решение е приблизително 18 месеца. Той подчерта, че въпреки че 

капацитетът на депото (чието разширяване е в процес на съдебно разглеждане) 

съществува от две години, никога не е имало криза с отпадъците, каквото е основанието 

за разширяването. 

 

Проф. Марина Де Майо (Департамент по инженерство на околната среда, 

териториално и инфраструктурно инженерство, Политехнически университет на 

Торино) представи извадка от хидрогеоложко изследване от 2012 г., което все още е 

актуално, като се фокусира най-вече върху следните аспекти: 

• геоморфологичните характеристики на земята в община Тронцано, и по-

специално алувиалната долина с ледникови отлагания, в която се редуват чакъл и 

пясък, водоносни пластове и ограничени глинести отлагания, тъй като водният 

поток не е постоянен; 

• направена е грешка в оценката при издаването на разрешение за кариерите: 

структурата на водоносния пласт е кристализирала на такива места, като че ли 

                                                                                                                                                         
бариера и изкуствената бариера“. Освен това, „чрез предприемане на подходящи технически стъпки 

изкуствената бариера може напълно да изпълни изискванията за пропускливост и дебелина, определени 

от закона, точно както естествената бариера“. 
3 Член 24, параграф 8 от Решение № 12-6441 на Регионалния съвет на Пиемонт от 2 февруари 2018 г. 

Съдържанието на този акт е било потвърдено от последващо решение от юли 2018 г. относно 

преразглеждането на Регионалния план за опазване на водите. Това решение не е приложимо за 

разрешението, което е предмет на първата жалба, тъй като член 24 не се прилага за проекти, които преди 

това са получили положително становище за екологична съвместимост. 
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водоносният пласт е непропусклив, но тъй като водата се движи, глинестите 

отлагания не го предпазват 

• извършеното в Тронцано проучване е установило, че цялата територия и 

съседните райони са изложени на високи дози на замърсяване;  

• методът на уязвимост на водоносния пласт е показал, че водоносният пласт вече 

е достигнал нивото на опасност и дори ако кариерата вече не е активна, тя трябва 

да бъде наблюдавана; езерата са просто горната част на водоносния пласт, с 

воден стълб от 38 м. 

• по данни на мрежата за наблюдение на област Пиемонт концентрацията на 

различните замърсители (желязо, манган, никел, олово, нитрати и атразин в 

някои кладенци надхвърлят допустимата законова граница в мг/л. В Тронцано и 

в други общини на Валедора превишаването за желязото (6 – 6,5 000 мг/л) е 

толкова голямо, че се изключва естественият му произход; високи са и 

стойностите за мангана (не в Тронцано)

• предвид сериозността на проблема, породен от предишната система за открити 

депа за отпадъци в рамките на неотложната процедура (Президентски указ 

№ 915 от 10 септември 1982 г.), съществува опасност други кариери да бъдат 

превърнати в депа за отпадъци. 

 

Предвид неизвестните фактори относно замърсителите във водоносния пласт, в 

заключение проф. Де Майо предложи актуализиране на изследването от 2012 г. 

 

Роберта Буози (главен лекар в онкологичното отделение в Казале Монферато), Марко 

Калгаро (сдружение „Лекари за околната среда“ – ISDE) и Кристиан Салерно (биолог 

и епидемиолог) представиха своите констатации и данни за: 

 

• въздействието на замърсяването на околната среда върху здравето, водещо до 

увеличаване на туморните и сърдечно-съдовите заболявания. В Пиемонт 

заболеваемостта от тумори е по-висока в сравнение с тази в Южна Италия, с 

изключение на Кампания, чиито незаконни депа породиха явлението „земя на 

огньовете“;

• има пряка причинно-следствена връзка между канцерогенните вещества, 

създавани от замърсяването, и туморите при децата. Във Венето беше доказана 

връзка между райони, в които е регистрирано увеличение на случаите на рак на 

белия дроб, и тези, в които умират лишеите, които са пасивни биоиндикатори за 

замърсяването на въздуха; 

• три епидемиологични изследвания: първото в рамките на пет общини на 

Валедора (Аличе Кастело, Борго д’Aле, Кавалия, Сантия и Тронцано Верчелезе) 

с цел количествено определяне на увеличаването на някои заболявания спрямо 

референтните данни за регион Пиемонт. Установено е нарастване на броя на 

следните тумори: в устната кухина, бъбреците, мозъка, ларинкса и простатата 

(при мъжете); панкреаса, лимфома, левкемия, храносмилателния тракт, гърдата 

(при жените), заболеваемостта от които може да се намали с вторична превенция 

(скрининг); 

• второто изследване се отнася за Тронцано и Аличе Кастело, с изпращане на 

въпросници на населението. То се състои в събиране на данни за различните 

рискови фактори за тумор, който е многофакторно заболяване, и в сравняването 
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им при две групи лица: в първата група влизат живеещите в близост до депата, 

които са най-уязвими по отношение на факторите на околната среда, а във 

втората – тези, които са изложени в по-малка степен. Констатациите подкрепиха 

принципа на предпазните мерки: въпреки че районът на депата е сравнително 

слабо населен, е забелязано увеличение с 18% на всички туморни и хронични 

дегенеративни заболявания и 60% само на туморите. Установени са и проблеми, 

свързани със замърсяването с миризми, които могат да предизвикат 

респираторни смущения. 

 

Енцо Фавоино, Научен комитет на изследователския център „Rifiuti zero“ се изказа 

относно Програмата на ЕС за кръговата икономика и намалената роля на депонирането 

на отпадъци в преразгледаното законодателство на ЕС относно отпадъците.  

• Той изброи редица практики, които спомагат за намаляване на депонирането и за 

установяване на принципите на кръговата икономика, като: разделно събиране на 

отпадъци от домовете, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш 

повече“, техники за намаляване на отпадъците, инсталации за компостиране и за 

предварителна обработка; 

• В голяма част от региона вече са постигнати целите за 65% рециклиране на 

битовите отпадъци до 2035 г. и 70% рециклиране на отпадъците от опаковки до 

2030 г. (определени в пакета за кръговата икономика). Също така са налице 

сериозни стимули за устойчиво проектиране, намаляване на използването на 

ресурси, борба с планираното остаряване и изискване за сортиране на 

отпадъците; 

• Всяка година ЕС внася от трети държави 60% от първичните си ресурси. Той 

трябва да купува 27 критични компонента от трети държави, например 

редкоземни метали за електрически и електронни вериги и фосфатни скали за 

селското стопанство; 

• Целта е да се преработват в нови източници на суровини средно 500 кг битови 

отпадъци годишно от всеки европейски гражданин. Само кръговият модел в 

използването на ресурсите ще гарантира оцеляването на европейската 

производствена система; 

• Диаграмата, изготвена от фондация „Елън Макартър“, показва ценностите на 

кръговата икономика. Долната част на диаграмата показва как се губят ресурси 

чрез депониране и изгаряне, за разлика от кръговата икономика, която свежда до 

минимум тези загуби. 

 

Ана Андорно, говорител на движението „Валедора“ (създадено през 2007 г.), обясни 

накратко мотивите за исканията на сдружението. Тя изрази съжаление за липсата на 

адекватни мерки за контрол след издаването на разрешенията за кариери и депа. 

Въпреки че признава подкрепата за борбата на гражданите през последните години от 

страна на някои кметове и на провинция Верчели, тя заяви, че общините, провинциите, 

областите и правителството не прилагат изцяло принципа на предпазните мерки. 

Поради това тя призова ЕП да продължи заместването на бъдещи депа и съоръжения за 

изгаряне с повторно използване, рециклиране и повторно проектиране като част от 

кръговата икономика. Тя призова ЕП да приеме строго законодателство, отговарящо на 

екологичната чувствителност на гражданите, с което да се забрани създаването на депа 
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и запълването на празни кариери. В заключение тя отбеляза, че организираната 

престъпност е язва, която прониква в цикъла кариери – депа за отпадъци. 

 

Алберто Валмаджа: съветник по въпросите на околната среда на регион Пиемонт, 

Карло Рива Верчелоти: управител на провинция Верчели, и Паоло Рицо. Те 

представиха накратко съответните позиции на своите местни законодателни, 

планиращи и контролни органи, а така също: 

 

• приветстваха тази констативна командировка, която е добър знак за местното 

население; 

• цитираха член 9 от италианската конституция относно опазването на ландшафта 

и член 191 от ДФЕС относно принципите на предпазните мерки и превантивните 

действия като основание за осъждане на замърсяването на въздуха, водата и 

почвата в провинция Верчели, достигнало неустойчиви равнища; 

• подчертаха, че забраната за установяване на нови депа и разширяване на вече 

съществуващите е резултат от екипната работа на цялата територия; 

• повдигнаха два много деликатни нерешени въпроса: 1) не е достатъчна забраната 

на нови разрешения, необходим е цялостен план за структурно възстановяване 

на Валедора; 2)ограниченията, предвидени в регионалното решение от 

2 февруари 2018 г. за Валедора, трябва да се разширят и да включат всички зони 

за възстановяване на подземните води; 

• призоваха регион Пиемонт, Република Италия и Европейския парламент да 

работят за задължително законодателство срещу кариери и депа в зоните за 

възстановяване на подземните води; 

• обобщиха процедурата за разрешенията на депата в провинция Биела: в Кавалия 

2 депа в рамките на изведена от експлоатация кариера формират един единствен 

обект за обезвреждане на неопасни твърди и специални битови отпадъци (преди 

отпадъците на Биела са били обезвреждани в друга община); 

• през 2005 г. и за двете депа е одобрен план за гарантиране на съответствие със 

Законодателен указ № 36 от 13 януари 2003 г., с който се прилага Директива 

1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци (бележка под линия 2). След 

последващи разследвания двете депа са получили интегрирано екологично 

разрешение (2012 г.) в съответствие с разпоредбите за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)4; 

• провинция Биела е обявила отпадъците, натрупани върху вече складираните 

отпадъци в двете депа, за съвместими в екологично отношение в съответствие с 

относимото законодателство5. След това и двете разрешения са били обжалвани 

пред Регионалния административен съд, който ги е потвърдил. През октомври 

2015 г. поради изчерпване на обема са били представени нови проекти за 

разширяване на двете депа. Те са били разгледани в една единствена процедура 

за ОВОС, приключила благоприятно през юли 2016 г.6; 

• във връзка с това съветник Рицо поясни, че 1) за да се избегне криза с 

отпадъците, отпадъците на Биела са били транспортирани с камион до 

предприятие за оползотворяване на отпадъци в Милано; 2) част от отпадъците 

                                                 
4 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите 

от промишлеността. 
5 Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г., „Екологични стандарти“. 
6 За общо разширяване с 600 000 м3; вж. съобщение за печата от 24 юни 2016 г.; КАВАЛИЯ.  Saranno 

ampliate due discariche (Ще бъдат разширени две депа). 
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вече са били третирани в съоръжение за биологично изсушаване в депото за 

отпадъци; 

• към момента на издаването на разрешенията зоната на депата е била в пълно 

съответствие с регионалното планиране. Валедора и цялата област на Биела са 

били квалифицирани като зона за възстановяване на подземните води в 

регионалното решение от 21 юли 2016 г., след издаването на разрешенията; 

• резултатите от проверките на подземните води, извършвани от Регионална 

агенция за опазване на околната среда 3 пъти годишно от 1997 г. насам, не са 

показали никакво замърсяване на подземните води, свързано с депата ASRAB и 

A2A. Били са обаче установени следи от тетрахлоретилен7 и високо процентно 

съдържание на никел и азот по горното течение на дълбокия водоносен пласт в 

близост до настоящите депа, до стари кооперативни депа, и е започнато 

саниране; 

• провинция Биела се стреми към върхови постижения в разделното събиране, 

като премине от настоящите 76% към прага от 80%. Счита се обаче, че в 

краткосрочен и дългосрочен план стратегията за нулеви отпадъци е 

неизпълнима, което обяснява прагматичния подход на провинцията към депа за 

обработка и обезвреждане на битовите отпадъци. 

 

Лоренцо Лукини, кмет на Акуи Терме в долината Бормида (на 100 км от Тронцано), 

цитира случай, подобен на този в Тронцано: цялото население е разтревожено относно 

сериозната заплаха от замърсяване на подземните води вследствие на възможното 

разрешение от страна на провинция Алесандрия за проект на депо в община Сецадио 

(провинция Алесандрия). 

Макар че не се предоставя подробна информация относно текущите или висящи 

обжалвания по съдебен ред, има опасения за огромно депо за 1,7 милиона м3 

промишлени отпадъци в зоната, използвана понастоящем като кариера. Проектът е в 

противоречие с Регионалния план за опазване на водите, в който Сецадио се определя 

като една от четирите резервни зони за подземни води на целия Пиемонт, които се 

използват в случай на сериозен недостиг на вода (като този, породен от сушата през 

лятото на 2017 г.). 
 

Кметът Андреа Кемело, единствен вносител на петиция № 906/2016, предмет на 

настоящото констативно посещение, в своето изказване започна с декларация от името 

на 13 общини (освен Тронцано 11 са в провинция Верчели, една в провинция Новара и 

една в метрополната зона на Торино) за категорична ангажираност на съответните 

администрации в полза на опазването на водните и по-общо на природните ресурси. С 

прилаганите досега взаимодействия от 13 общини се цели постигане на списък от цели 

по въпроса за отпадъците и качеството на подземните води и въздуха.  

 

Тук се включват например намаляване на отпадъците изобщо и по-специално на 

несортираните отпадъци; увеличаване на разделното събиране; повишаване на 

обществената осведоменост относно рециклирането на отпадъци и насърчаване на 

екологични острови, поддържащи качеството на въздуха в рамките на законовите 

ограничения; твърдо противопоставяне, в зоните за възстановяване или в буферните 

                                                 
7 Тетрахлоретиленът е широко разпространен в околната среда и следи от него се намират във водата, 

водните организми, въздуха, храните и човешките тъкани. Най-високи равнища в околната среда са 

открити в ателиетата за химическо чистене и в индустриите за обезмасляване на метали. Тези емисии 

могат да доведат до високи концентрации в подземните води. 
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зони по горното течение на изворите, на откриването на нови депа за отпадъци и/или на 

разширяването на съществуващите, както и на дейности, при които има риск от 

инциденти, замърсяване на водните ресурси или правенето им негодни за питейна вода. 

 

Принципът на предпазните мерки трябва да служи като ориентир за действията на 

публичните органи за предотвратяване на наличието на отпадъци в зоните за 

възстановяване на подземните води и за защита на забраната за изгаряне. Такава 

стратегия следва да се разгърне в голям мащаб, отвъд Валедора. 

 

Кметът на Тронцано изброи следните цели на администрацията си: 

 

• опазване на водните ресурси в зоните за възстановяване или предварително 

възстановяване на водоносния пласт: противопоставяне на въпросите, обяснени по-

горе: 

• забрана за запълване на кариерите с материали от „края на отпадъка“; в случай на 

запълване е необходимо изхвърляният материал да има същите химични, физични и 

агрономични характеристики като добивания материал; 

• задължителна буферна зона за интензивното отглеждане на селскостопански култури 

в близост до езерата на кариерите; регулиране на вредните за здравето вещества, 

използвани в интензивното земеделие; 

• по-строги проверки на кариерите и депата с увеличени човешки и финансови 

ресурси; 

• инертните материали, получени от рециклиране, трябва да струват по-малко от тези, 

добивани от кариерата; 

• разходите за саниране на кариерите и депата трябва да бъдат обезпечени чрез 

банкови гаранции от банкови или застрахователни институции, които имат висок 

кредитен рейтинг (ААА); 

• рециклиране на отпадъците и повторно използване на материалите, включително 

тази от обработката на разделно събраните сухи отпадъци, за да се осъществи 

стратегията за нулеви отпадъци. С оглед на това трябва бъдат насърчавани 

национални и наднационални инициативи за намаляване на опаковките и изгарянето 

трябва да бъде предотвратявано; 

• за защита на почвите трябва да бъде ограничено със закон разпръскването на утайки 

от отпадъчни води върху земеделски земи. 

 

 

В заключение Андреа Кемело отправи критика за: 

а) системното нарушаване във Валедора на принципа на предпазните мерки (член 191 

от ДФЕС), освен в неотдавнашните случаи от страна на администрацията на 

провинция Верчели; 

б) нарушаването на Директива 1999/31/ЕО по отношение на всички депа във Валедора, 

разположени на места, които са напълно лишени от естествени геоложки бариери; 

в) въпреки че в депо „Аличе 2“ от 2004 г. насам се наблюдава проникване на инфилтрат 

в подземните води и обектът вече не може да бъде саниран, решението за постоянно 

обезопасяване чрез окончателно запечатване не изглежда да решава проблема, нито е 

окончателно; 
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г) възможното замърсяване на ресурсите от питейна вода на Тронцано Верчелезе, 

поради инфилтрата на всички депа във Валедора, а не само в депо „Аличе 2“, което 

отстои само на 5 км от събирателните резервоари на водопровода на Тронцано; 

д) в крайна сметка Валедора се нуждае от цялостен план за саниране, възстановяване и 

опазване на територията и поради това нейните жители търсят подкрепата на Европа 

за постигането на всички изброени по-горе цели.  



 

PE634.495v05-00 12/22 CR\1182323BG.docx 

BG 

18 декември 2018 г. (сутринта) 

Доклад след посещението на четири етапа 

Андреа Кемело, Луиджи Бондоно, кмет на Аличе Кастело, Анна Андорно и Пиетро 

Паскуино бяха водачи на обиколката на кариерите на Тронцано и депата „Аличе 2“ и 

A2A и ASRAB (и двете в Кавалия).  

 

Етап 1 

Кариери в Тронцано: Г-н Кемело обясни, че правомощието за разрешаване на кариери 

е прехвърлено от общините на провинциите. Добивната дейност се е превърнала в 

бизнес, изместил земеделието. В посетената зона първата кариера е била конфискувана 

от финансовата полиция през 2011– 2012 г. заради зариването на неподходящи 

материали. Други две кариери са подземни езера и през 2000 г. им е разрешена добивна 

дейност до дълбочина 15 м от водната повърхност. През 2018 г. концесионерът решава 

да спре изкопните дейности до 9 м и да изкопае ивица земя от 25 м, която разделя двете 

езера, за да направи от тях една единствена кариера (това е единствената зона, 

определена като кариера в устройствения план на Тронцано). 

 

Етап 2 

Депо „Аличе 2“: През 70-те и 80-те години на миналия век това е била кариера за добив 

на строителни материали. В началото на 90-те години на миналия век тя е превърната в 

депо за отпадъци, въз основа на опростени критерии (които очевидно са напълно 

погрешни от научна гледна точка), и два участъка от кариерата (всеки от 500 000 м3) са 

запълнени с битови и подобни отпадъци. Допълнителни 2 милиона м3 са запълнени на 

два етапа през 90-те години на миналия век и между 2008 и 2013 г. , когато 

прокуратурата предприема действия. От 2004 г. от кариерата се просмуква инфилтрат. 

Усилията за саниране на обекта и за намаляване на тежките метали се оказват 

неефективни. След две години срещи на различните служби (Регионална агенция за 

опазване на околната среда, Местна здравна служба, провинция Верчели, регион и 

община), през 2015 г. е било решено да се пристъпи към постоянно обезопасяване на 

обекта; понастоящем депонирането в депото е на минимални равнища, тъй като то е в 

процес на затваряне и ще бъде окончателно запечатано до следващото лято. 

 

Г-н Бондоно подчерта, че от 2015 г. насам и в Аличе Кастело общинската 

администрация е отказала нови депа, но задачата за надзор на съществуващите депа 

продължава да е трудна, особено откакто през 2016 г. е било разпуснато сдружението на 

общините на Верчели, което е отговаряло за контрола. Тежестта пада върху общината, 

която разполага само с 8 служители без специална професионална подготовка. В това 

отношение прекомерната административна разпокъсаност на Пиемонт неизбежно 

влошава и без това трудната ситуация. 

 

Етап 3 

Депа A2A и ASRAB и входът на „Аличе 2“, на границата между Аличе Кастело и 

Кавалия: депата на раздора (Тронцано обжалва пред Регионалния административен съд 

на Пиемонт разширяването на обекта, делото е в ход) се намират в кариери с дълбочина 

30 м. В радиус от 1,8 км старото корито на Дора е надупчено с кариери, някои 

завършени, други разрешени, но все още неизградени. Г-н Кемело изрази надежда, че в 
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бъдеще няма да бъдат запълвани други ями, а по-скоро отново ще бъдат затревявани и 

оставяни на природата. В провинция Верчели Валедора не е изолиран случай. Ето защо 

е необходимо далновидно законодателство, което да гарантира правилно и безопасно в 

структурно отношение възстановяване на застрашения водоносен пласт за защита на 

живота и здравето на хората. 

 

Според г-н Кемело този подход е несъвместим със свободното тълкуване на 

европейското законодателство – което не позволява създаването на депа при липса на 

естествени геоложки бариери – като обаче това свободно тълкуване е имало приоритет 

в случая с двете депа, предмет на обжалването. Регионалното законодателство трябва да 

опазва и зоните за предварително възстановяване, които не са свързани с тези за 

възстановяване. Противно на това, което досега е било решено от Пиемонт, дори след 

решението на Регионалния съвет от 2 февруари 2018 г. ограниченията не са били 

разширени извън рамките на Валедора, като може би се е разчитало на изобилието от 

вода на територията на региона. 

 

На въпроса за превоза на отпадъците във Валедора г-жа Андорно отговори, че колони 

от камиони ги извозват и от други региони (например от Малагрота в Рим), 

включително и незаконно през нощта. Понастоящем депата продължават да приемат 

отпадъци от цялата провинция Биела. Независимо от посредничеството на движението 

„Валедора“ двете провинции Биела и Верчели не водят диалог. 

 

Различията между общините се изострят от компенсациите (които могат да възлизат на 

3 до 4 милиона евро), предоставяни от дружествата концесионери на общините, които 

приемат депата. Такъв е случаят с Кавалия, на чиято територия се намира входът на 

депо „Аличе 2“, докато община Тронцано – поради факта, че е понесла най-големите 

щети и затова винаги се е противопоставяла – никога не е получавала компенсации.  

 

Г-н Кемело отново заяви, че е необходим дългосрочен подход към политиката за 

управление на отпадъците и на общинско равнище, като един аспект от него да бъде 

лицата, отговарящи за местното управление, да не могат да приемат компенсации. Това 

би компенсирало пренебрегването от тяхна страна на безспорния факт, че жизненият 

цикъл на депата може да продължи повече от век, докато местният администратор ще 

работи едва няколко години. 

 

Етап 4 

Кашина Ла Мандрия (Сантия) и леярната SACAL (Каризио). Отвъд телената мрежа се 

открива огромният кратер на кариера в близост до Кашина Ла Мандрия, където живеят 

дузина семейства: в нивите наоколо се отглежда царевица и наблизо се намира голямо 

езеро от подпочвени води (около 1/6 от ширината на езерото Вивероне). Действащото 

законодателство забранява дълбоките и повърхностните водни пластове да влизат в 

контакт; тук обаче избликва подпочвена вода и на неголямо разстояние се влива в 

събирателните резервоари на водопроводите (буферна зона 200 м). Поради липсата на 

законодателство относно буферната зона на обработваемите земи царевицата е оставена 

да расте само на 5 – 6 м от езерата на кариерата.  

 

Г-н Кемело посочи, че добивните дейности в Италия все още се регулират от закон, 

който датира от 1920 г., докато при липса на национално законодателство в областта на 
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управлението на отпадъците регионите разполагат ефективно с изключителна 

законодателна компетентност, с изключение на законите за транспониране на 

европейските директиви. В тази неподходяща и противоречива регулаторна рамка 

кметът като държавен служител, който познава интересите на местната общност, следва 

винаги да прави политически избор, насочен към устойчив подход.  

 

Г-н Бондоно подчерта, че е необходима финансова подкрепа за извършването на 

ефикасни проверки. Той изрази надежда, че в бъдеще мнението на гражданите ще може 

да тежи поне толкова, колкото това на мултинационалните компании, които управляват 

бизнеса с отпадъците.  
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Заключителни бележки 

 

• Изслушванията и проверките на място показаха, че общото прилагане на принципите 

на предпазливост и превантивни действия е приоритет за всички органи, отговарящи 

за опазването на здравето и околната среда във Валедора, и по-специално за 

прилагането на забраната за нови депа в зоните за възстановяване на водоносните 

пластове и в буферните зони, както и за възстановяването на кариерите като зелени 

площи, след като там са прекратени добивните дейности. 

• Що се отнася до разстоянията от депата за отпадъци, следва да се вземат предвид 

както жилищните, така и селскостопанските обекти, в съответствие с 

приложение 1.1, буква а) от Директива 1999/31/ЕО, както в случая с Кашина Ла 

Мандрия, където и двата кладенеца, свързани с акведукта и доставящи вода за 

Кашина Ла Мандрия и полетата с царевица в околността, се намират на смешно 

разстояние от езерата в кариерата-депо за отпадъци (съответно 200 м и 5 – 6 м). 

Поради това е важно да се определи задължителна буферна зона за интензивно 

отглеждане на селскостопански култури, като същевременно се забрани използването 

на вредни химикали. 

• Създаването на солидни гаранции за възстановяване на земята и забраната за 

разпръскване на утайки от отпадъчни води с цел защита на земеделската земя са 

също така в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, принципите на 

предпазните мерки и превантивните и корективните действия, определени в член 191 

от ДФЕС. 

• Следва да има цел за свеждане до минимум на дела на недиференцираните отпадъци, 

като по този начин се доближаваме все повече до същността на стратегията за 

кръговата икономика. Тази стратегия се основава както на понятията „намаляване, 

повторно използване, рециклиране“, така и на преструктурирането на системата за 

управление на отпадъците, с добавяне на разширена отговорност на производителя, 

както е предвидено в европейското право. 

• От съществено значение е да се намерят структурни решения за предотвратяване на 

оставащите и бъдещите проблеми не само във Валедора, но и в цялата страна. 

• Във Валедора положението изглежда по-сложно поради разпокъсаността на 

общините (в рамките на Пиемонт), която допринесе и допринася за увеличаване на 

различията в управлението на отпадъците на местните органи през различни 

периоди от време. Тези различия могат да се видят и на равнище провинции.  

• Принципът на субсидиарност – в този случай на поднационално равнище – би могъл 

да играе корективна роля, като регионът, който е надпровинциален орган, действа за 

постигане на целите, определени от държавното и регионалното законодателство. В 

този контекст държавата не може да остане встрани, като се има предвид 

междусекторният характер на обществените интереси, които трябва да бъдат 

защитени, а именно околната среда и общественото здраве, а също така и нейната 

изключителна роля като партньор и гарант за справедливо сътрудничество с 

институциите на ЕС. 
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• В тази връзка, въпреки че проблемите във Валедора са от компетентността на 

региона, по време на посещението кметът отбеляза, че няма национален план за 

управление на отпадъците и че националното законодателство изисква те да се 

управляват от отделните региони (що се отнася за кариерите8). Г-н Кемело, като 

вносител на петицията, в неотдавнашен доклад относно резултатите от срещата с 

длъжностни лица9 в Министерството на околната среда се оплаква, че 

„Министерството е заявило, че не е компетентно да извършва проверка в тази област, 

нито има информация за нарушения, за да започне проверка по въпроса“. Освен това 

се посочва, че Министерството получава информация от регион Пиемонт и от 

провинциите, въпреки че не е било особено лесно да се получи информация от 

региона за случая „Валедора“. 

• Това ясно показва необходимостта от инициативи за координация на равнището на 

Министерството на околната среда за изпълнението на този всеобхватен план за 

саниране, възстановяване и запазване на териториите във Валедора, който е част от 

едно по-широко действие, на което се позовава Комисията (бележка под линия 30), 

когато подчертава непрекъснатото наблюдение на управлението на депата за 

повтарящи се извънредни ситуации в Италия, свързани с отпадъците10. 

  

                                                 
8 Правилата, уреждащи минното дело, датират от Кралски указ № 1443 от 29 юли 1927 г. и Президентски 

указ № 616/1977, с който административните функции, свързани с кариерите, са прехвърлени на 

регионите. Конституционният съд обаче винаги е заявявал, че законодателната компетентност на 

регионите е ограничена от компетентността, възложена изключително на държавата съгласно член 117, за 

уреждане на въпросите за околната среда като цяло като обществен интерес от конституционна стойност 

(вж. решение 151/2011). 
9 Писмо от 18 януари 2019 г. относно резултатите от срещата в Рим на г-н Кемело с длъжностни лица в 

Министерството на околната среда (15 януари 2019 г.) 
10 По отношение на депата за отпадъци има висящи повече от двадесет петиции, повечето от които се 

отнасят за Централна и Южна Италия: 273/10 (Малагрота-Рим), 197/12 (Корколе-С. Виторино-Лацио), 

771/12 (Пиан дел’Олмо-Риано-Рим), 1203/12 (обект за механично-биологично третиране (МБТ) вия 

Салариа-Рим, наскоро изгорял), 2160, 2167, 2330 и 2478/13 (Купиноро-Рим); 2222/13 (Брачано-Лацио); 

31/06 (диоксини от депата в Кампания), 26/07 (Вале дела Масерия-Кампания, 347/08 (инсинератор Ачера-

Неапол); 756/07 (Ариано Ирпино-Авелино), 955/08 (Киайно-Неапол), 413/10 и 1166/10 (Терциньо-

Кампания), 694/10 (Куарто-Неапол), 732/10 (Порто С. Роко-провинция Триест), 424/11 (Алта Ирпиниа-

Кампания), 787/10 и 1270/11 (Феранделе и Маруцела-провинция Казерта); 302/13 (Мота-С.Анастазия-

Катания); 501/14 (Ла Мартела-Матера); 671/14 (провинция Лече) – и това са само тези само тези от 

седмия мандат. Във връзка с някои от тези петиции бяха извършени разследвания чрез констативни 

посещения в Лацио и Кампания (29 – 31 октомври 2012 г.), а петициите бяха посочени в окончателния 

работен документ от 31 януари 2013 г., в който се заявява, че комисията по петиции „подчертава своето 

пълно неодобрение на политиките, провеждани в регион Лацио по отношение на управлението на 

отпадъците, и по-специално прекомерната зависимост, наложена върху депата за отпадъци, като 

така наречено решение на проблемите с увеличените битови и промишлени отпадъци;... изразява 

дълбока загриженост във връзка с очевидната неспособност на регионалните и провинциалните органи 

да работят по по-прозрачен и по-съгласуван начин с общините за създаване на една изпълнима 

стратегия по отношение на отпадъците, която включва участието на гражданското общество и се 

основава на намаляване, сортиране и преработване на отпадъците, включително компостиране и 

механично-биологично обработване, преди да се пристъпи към обезвреждане на отпадъците 

посредством депониране или изгаряне, което следва да бъде само крайна мярка.“  

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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Препоръки 

 
По отношение на основните искания на А. Кемело в петиция 906/16 комисията по 

петиции: 

 

1. препоръчва да се даде приоритет на целите за: подобряване на качеството на 

околната среда, опазване на човешкото здраве, разумно и рационално използване на 

водата и природните ресурси, и за тези цели, прилагане на принципите на 

предпазните мерки, превантивните действия, отстраняване на вредите за околната 

среда при източника и „замърсителят плаща“ (член 191 от ДФЕС) във всички 

случаи на кариери във Валедора, които са или биха могли да бъдат изведени от 

експлоатация, предприятия за обезвреждане на отпадъци в зони за възстановяване 

или предварително възстановяване на подземните води, депа за отпадъци без 

естествени геоложки бариери или разположени на близки разстояния от 

събирателни резервоари на водопроводи, водни канали или водни басейни, както и 

от жилищни и/или селскостопански обекти, които очевидно нарушават съответните 

разпоредби на приложение I към Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 

отпадъци; 

2. взема предвид решението на Съда на ЕС по дело C-498/17 (Комисията срещу 

Италия) от 21 март 2019 г. вследствие на производство за установяване на 

неизпълнение на задължения, в което Съдът е решил, че Италия не е изпълнила 

задълженията си съгласно Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъци 

във връзка с 44 депа за отпадъци; предлага да се предприемат незабавни действия 

за коригиране и поправяне на текущите нарушения; 

3. изразява съжаление за това, че депа за отпадъци са получили разрешение и са били 

разположени в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти, над 

зони за възстановяване на подземните води, предназначени за консумация от 

човека, и райони, лишени от естествени геоложки бариери, в нарушение на 

приложение I от Директива 1999/31/ЕО, с която се установява, inter alia, че 

естествените геоложки бариери могат да бъдат завършени, но не напълно заменени 

от изкуствени геоложки бариери; счита това, заедно с надстройките на 

съществуващите депа за отпадъци, въз основа на произволното тълкуване на същия 

критерий, за най-лошите практики; 

4. счита, че регионите следва да насърчават ограниченията за запълването на празни 

кариери в съответствие със законодателството на ЕС; подчертава, че кариерите 

трябва да бъдат възстановени като зелени площи, след като там са прекратени 

добивните дейности; подчертава, че в случай на решения, включващи запълването 

на празни пространства от кариерите, е необходимо изхвърляният материал да има 

същите химични, физични и агрономични характеристики като добивания материал 

с цел избягване на по-нататъшни екологични щети, като се има предвид високата 

уязвимост на засегнатия район от геоложка и хидрогеоложка гледна точка; 

5. подчертава, че районът на Валедора е определен за зона за възстановяване на 

подземните води, предназначени за консумация от човека, и съжалява, че в 

миналото градски, индустриални и специални депа за отпадъци са получили 

разрешение въпреки правни ограничения, изключващи възможността за създаване 
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на инсталации за обезвреждане на отпадъци; 

6. отправя критика по повод на обстоятелството, че от 80-те години на миналия век 

компетентните органи са разрешили и пуснали в експлоатация няколко кариери и 

депа за отпадъци в района на Валедора, като не са взели надлежно предвид 

геоложките и хидрогеоложките му условия, като високата уязвимост на водоносния 

пласт, разположен в засегнатия район; 

7. изразява загриженост по повод на въздействието върху общественото здраве и 

околната среда, както и по повод на замърсяването на подпочвените води, 

причинено от депата за отпадъци; призовава компетентните органи да гарантират 

пълна защита на човешкото здраве и да вземат структурни мерки, насочени към 

намиране на решение за замърсяването на подпочвените води, както и пълното и 

ефективно опазване на зоните за възстановяване на подземните води в целия 

регион, предназначени за консумация от човека, от всякакъв риск от бъдещо 

замърсяване; 

8. подкрепя категоричното противопоставяне на местните органи и гражданските 

сдружения срещу всякакви дейности, при които има риск от инциденти, 

замърсяване на водните ресурси или правенето им негодни за питейна вода; 

9. припомня необходимостта от надлежно унищожаване на някои видове опасни 

отпадъци; 

10. препоръчва да се изготвят обвързващи правила на регионално равнище или да се 

установят подходящи инструменти за мониторинг на равнище провинции, да се 

насърчи разширената отговорност на производителя, събирането от домовете, 

намаляването на смесените отпадъци, поправянето, повторното използване и 

рециклирането, като по този начин се премине към кръгова икономика; 

11. изразява твърдо убеждение, че съобразно правомощията си националните, 

регионалните и местните органи следва да си сътрудничат и да приемат 

последователни мерки с цел ефективно прилагане на директивите на ЕС в областта 

на отпадъците, националното, регионалното и местното законодателство, 

включително подходяща система на данъчно облагане и споделянето на най-добри 

практики за максимално предотвратяване, повторно използване, разделно събиране 

и рециклиране, с цел стимулиране на прехода към кръгова икономика, при която 

визията за нулеви отпадъци ще бъде част от участието на гражданското общество; 

12. поздравява местните органи за категоричния им ангажимент и взаимодействията 

им, целящи да насърчават проектите за предотвратяване, разделно събиране и 

рециклиране, с оглед гарантиране на най-високите равнища на защита на здравето 

на гражданите и околната среда. счита, че трябва да се възприеме ефективен и 

целенасочен подход на всички равнища за подпомагане на местните власти в 

техните усилия, включително чрез финансова и техническа помощ; 

13. препоръчва да се изготви на регионално равнище цялостен и решителен план за 

саниране, структурно възстановяване и опазване на територията. Този план, който 

би трябвало да бъде представен на Комисията за целите на мониторинга, би могъл 

да се превърне в модел за структурни решения и да се използва за справяне с 
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извънредни ситуации в много други части на Италия, също толкова уязвими, 

колкото и Валедора; 

14. препоръчва Валедора да се включи в националната стратегическа програма 

„Околна среда и здраве“, управлявана от Националния институт по здравеопазване 

и финансирана от Министерството на здравеопазването11; да се координират под 

егидата на Министерството на околната среда полезните взаимодействия и планове 

за управление на отпадъците между регионите, местните органи и гражданското 

общество, за да станат промишлеността, селското стопанство и търговията 

екологично устойчиви; да се преструктурира системата за управление на 

отпадъците с оглед на преминаването към кръгова икономика и приемането на 

стратегията за нулеви отпадъци; 

15. признава, че всички действия за опазване на околната среда от съдебен, 

законодателен и административен характер, както превантивни, така и за 

възстановяване и рехабилитация на кариерите – депа, са стартирани и продължават 

благодарение на инициативата, чувството за отговорност и визията на някои 

местни органи, по-специално кмета на Тронцано, провинция Верчели, вносител и 

неуморим поддръжник на петиция № 906/2016; приветства също така способността 

за реагиране и устойчивостта, демонстрирани от голяма част от населението на 

общините, които са изложени на най-голям риск от сериозно и непоправимо 

замърсяване на водоносния хоризонт, в провинции като Верчели или Алесандрия в 

регион Пиемонт; 

16. изразява съжаление по повод отсъствието на министъра на околната среда или 

някой от неговите представители по време на срещите за констативни посещения, 

тъй като това би създало добавена стойност при обсъжданията от общ характер 

относно засегнатите въпроси; 

17. настоятелно призовава Комисията да наблюдава отблизо и да подкрепя държавите 

членки в усилията им за изпълнение, включително чрез техническа помощ, която 

следва да се съсредоточи върху по-добра координация между националните и 

регионалните органи, предотвратяване на образуването на отпадъци, насърчаване 

на повторната употреба и рециклирането, както и допълнително засилване на 

разделното събиране. 

18. подчертава колко важно е да се приемат ефективни законодателни мерки, насочени 

към въвеждането на задължителни буферни зони за отглеждане на селскостопански 

култури в близост до езерата на кариерите и адекватното справяне с проблема с 

използваните в селското стопанство химикали, открити в събирателните 

резервоари на много общини; 

19. изразява дълбока загриженост по повод на високия процент на смъртност, много 

високото равнище на тумори от всякакъв тип и високия риск от тумори на 

панкреаса и храносмилателния тракт сред местното население, живеещо в близост 

до топилен цех за алуминий, по данни от епидемиологично проучване; подчертава 

                                                 
11 Епидемиологично проучване SENTIERI, което понастоящем наблюдава 41 обекта с много високи нива 

на замърсяване (включително ILVA в Таранто и предприятието за азбест в Баланджеро в провинция 

Торино), където рискът от смъртност на жителите е с 4 – 5% по-висок от общия риск за населението. Вж.  

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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тревожните равнища на излъчваните от тази индустриална дейност диоксин и 

полихлориран бифенил (PCB), регистрирани от регионалната агенция за защита на 

околната среда; призовава компетентните органи да предприемат незабавни 

целенасочени действия за гарантиране на пълна защита на здравето на гражданите; 
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