
CM\838852EL.doc PE452.727v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

10.11.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0273/2010, της Mariagrazia Canuti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
χώρο διάθεσης αποβλήτων Malagrotta κοντά στη Ρώμη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τη διάθεση αποβλήτων στον χώρο Malagrotta, 
τη σχετική παραβίαση περιβαλλοντικών διατάξεων και τη σταθερή συσσώρευση βουνών από 
σκουπίδια στις παρυφές των δρόμων και τον επακόλουθο κίνδυνο κατολισθήσεων (έχει ήδη 
συμβεί μία κατολίσθηση η οποία κατέστησε αναγκαία την εκτροπή της κυκλοφορίας), καθώς 
και για την ατμοσφαιρική ρύπανση από σωματίδια και τη ρύπανση του πόσιμου νερού λόγω 
της διήθησης λυμάτων. Κατά διαστήματα διασκορπίζεται άμμος σε συσσωρευμένα λύματα 
τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων διάθεσης, προκαλώντας περαιτέρω διήθηση και 
θέτοντας, ως εκ τούτου, σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοσύστημα. Επίσης, σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, ο χώρος διάθεσης αποβλήτων εκπέμπει το καλοκαίρι δύσοσμα και τοξικά αέρια 
με την έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

"Οι ισχυρισμοί της αναφέρουσας σχετίζονται με τη διαχείριση του χώρου διάθεση αποβλήτων 
στην περιοχή Malagrotta. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει έρευνα
σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων στην περιοχή Malagrotta. Σε συνέχεια μίας πρώτης
ανταλλαγής πληροφοριών με τις ιταλικές αρχές, εκδόθηκε, τον Ιούνιο 2010, νέα αίτηση με 
την οποία η Επιτροπή ζητά διευκρινίσεις και επί του παρόντος αναμένεται η απάντηση των
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ιταλικών αρχών. Μόλις ληφθεί η απάντηση, θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή για να
διαπιστωθεί εάν πράγματι σημειώνεται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να προεξοφληθεί η έκβαση της διεξαγόμενης έρευνας. Η
Επιτροπή θα αναφέρει σε εύθετο χρόνο σχετικά με την έρευνα και τις ενδεχόμενες δράσεις
που θα πρέπει να αναληφθούν."


