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Betreft: Verzoekschrift 0273/2010, ingediend door Mariagrazia Canuti (Italiaanse 
nationaliteit), over de afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de vuilnisbelt van Malagrotta. Volgens indienster worden de 
milieuregels bij stortplaats geschonden en groeit de direct naast een weg gelegen afvalberg 
gestaag, waardoor er gevaar bestaat voor aardverschuivingen. Indienster meldt dat er reeds 
een verschuiving heeft plaatsgevonden en dat er een omleiding voor het verkeer gemaakt 
moest worden. Daarnaast zou er sprake zijn van luchtvervuiling door fijnstof en 
drinkwatervervuiling door lozingen van afvalwater. Vervuild afvalwater verzamelt zich in 
plassen, ook buiten de stortplaats, en doordat deze plassen periodiek worden dichtgegooid met 
zand verspreidt het vervuilde water zich, waardoor het ecosysteem in de gehele omgeving 
wordt bedreigd. Ook komen er volgens indienster in de zomer wanneer de temperaturen hoog 
zijn stinkende en giftige gassen uit de vuilnisbelt vrij.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

De beweringen van indienster hebben betrekking op het beheer van de stortplaats van 
Malagrotta. Er moet op gewezen worden dat de Commissie al een onderzoek naar de 
stortplaats van Malagrotta heeft geopend. Na een eerste uitwisseling van gegevens met de 
Italiaanse autoriteiten, werd er in juni 2010 een aanvullend verzoek om verduidelijking 
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ingediend. Momenteel wordt er op het antwoord van de Italiaanse autoriteiten gewacht. 
Wanneer ze een antwoord ontvangt zal de Commissie beoordelen of er sprake is van een 
inbreuk op EU-wetgeving. 

Op dit moment is het onmogelijk de resultaten van het lopende onderzoek te voorspellen. De 
Commissie zal te zijner tijd verslag uitbrengen over de resultaten van het onderzoek en 
mogelijke maatregelen. 


