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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2666/2013, του Alessandro Lepidini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Nodiscarica divino amore», σχετικά με τον χώρο 
υγειονομικής ταφής στη Falcognana

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το σχέδιο δημιουργίας νέου χώρου υγειονομικής ταφής στην 
περιοχή Falcognana, στο νότιο τμήμα της Ρώμης. Ο εν λόγω χώρος θα αντικαταστήσει τον 
χώρο υγειονομικής ταφής στη Malagrotta ο οποίος έκλεισε, μεταξύ άλλων, λόγω των 
διαδικασιών επί παραβάσει που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η περιοχή Falcognana αποτελεί μέρος της λεγόμενης περιοχής Agro Romano, η οποία 
υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά την αρχιτεκτονική τοπίου και βρίσκεται κοντά στο 
αρχαιολογικό πάρκο Appia Antica. Επιπλέον, στο τοπικό ρυθμιστικό σχέδιο η περιοχή 
φαίνεται να συγκαταλέγεται στις περιοχές υψηλού υδρογεωλογικού κινδύνου λόγω της 
παρουσίας πολλών υδροφόρων οριζόντων. 

Η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για μεγάλο χώρο υγειονομικής ταφής (ο οποίος θα δέχεται 
περισσότερους από 450 τόνους απορριμμάτων ετησίως), μεταξύ άλλων λόγω του ότι η 
βασική οδός που οδηγεί εκεί (η Via Ardeatina) δεν ενδείκνυται για την κυκλοφορία βαρέων 
οχημάτων και, όντως, στο παρελθόν ήταν κλειστή για τέτοια οχήματα.

Στην αναφορά καταγγέλλεται ότι, αντί να αναζητούνται περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον λύσεις απόρριψης αποβλήτων, όπως η χωριστή συλλογή απορριμμάτων, οι 
τοπικές αρχές επιμένουν στην προσέγγιση «επείγοντος χαρακτήρα» όσον αφορά τα 
απορρίμματα της Ρώμης και απλώς προτείνουν τη δημιουργία νέων χώρων υγειονομικής 
ταφής, γεγονός το οποίο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Επιτροπή επιθυμεί να καλέσει την Επιτροπή Αναφορών να παραπέμψει στην απάντηση 
που έδωσε η Επιτροπή στην αναφορά 1194/2013 η οποία αφορά το ίδιο θέμα. 

Το συμπέρασμα τότε ήταν ότι, στο παρόν στάδιο, και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσουν καμία παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ στην ανωτέρω περίπτωση.


