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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0273/2010, adresată de Mariagrazia Canuti, de cetățenie italiană, 
privind groapa de gunoi din apropiere de Roma

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea față de depozitarea deșeurilor în zona Malagrotta, față de 
încălcarea dispozițiilor de mediu prevăzute în acest caz și acumularea continuă de grămezi de 
gunoaie pe marginea drumului, față de pericolul de alunecări de teren (o alunecare de teren a 
avut deja loc și a fost nevoie de direcționarea traficului), precum și față de poluarea aerului 
cauzată de particule și poluarea apei potabile care apare în urma infiltrării apei reziduale. 
Nisipul este periodic împrăștiat peste apa reziduală acumulată atât în interiorul, cât și în 
exteriorul gropilor de gunoi, cauzând infiltrații ulterioare și, prin urmare, punând în pericol 
întregul ecosistem. De asemenea, potrivit petiționarului, groapa de gunoi emană mirosuri 
neplăcute și toxice în condițiile temperaturilor estivale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Aspectele semnalate de petiționar sunt legate de administrarea sitului Malagrotta. Este 
relevant de menționat că Comisia a inițiat deja cercetări cu privire la situl Malagrotta. În urma 
unui prim schimb de informații cu autoritățile italiene, în iunie 2010 a fost formulată o nouă 
solicitare prin care au fost cerute clarificări și, în prezent, se așteaptă răspunsul autorităților 
italiene. Odată ce răspunsul va fi fost primit, Comisia va proceda la evaluarea acestuia, pentru 
a stabili dacă există vreo încălcare a legislației UE. 
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În momentul de față, rezultatul cercetărilor în curs nu poate fi anticipat. Comisia va furniza 
informații cu privire la rezultatul cercetărilor și eventualele acțiuni la timpul potrivit. 


