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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2666/2013, внесена от Алесандро Лепидини (с италианско 
гражданство) от името на асоциация Nodiscarica divino amore относно 
депото за отпадъци във Фалконяна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от плана за отваряне на ново депо за отпадъци във 
Фалконяна, в южната част на Рим. Предвижда се депото да замени това при Малагрота, 
което в момента е затворено също заради производство за неизпълнение на задължения, 
започнати от Комисията.

Областта Фалконяна е част от зоната Agro Romano („Агро Романо“), която е обект на 
ландшафтни рестрикции в близост до археологическия парк във Via Appia („Виа 
Апия“). Местният план за регулация я класифицира също така и като зона с 
хидрогеоложки риск заради наличието на различни водоносни пластове. 

Районът не би бил подходящ за разполагането на голямо депо за отпадъци (за повече от 
450 тона отпадъци годишно), не на последно място поради факта, че основният път, 
водещ към него („Ардеатина“), не е подходящ за движение на тежкотоварни 
автомобили и действително в миналото е бил затворен за такива превозни средства.

Петицията се оплаква, че вместо да търсят начини за депониране на отпадъци, които да 
щадят околната среда в по-голяма степен, като например разделното събиране на 
отпадъци, местните органи продължават да подхождат към проблема в Рим с 
изхвърлянето на отпадъците като към „извънредна ситуация“ и само предлагат да 
отварят нови депа, които не успяват да решат причините за проблема.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 24 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Комисията би желала да прикани комисията по петиции да направи справка с отговора, 
предоставен от Комисията, във връзка с петиция № 1194/2013, която се отнася до 
същия случай.  

Както беше заключено във връзка с посочената петиция, на този етап и въз основа на 
информацията, с която разполагат, службите на Комисията не са в състояние да 
установят нарушение на законодателството на ЕС в дадения случай.


