
CM\1053031NL.doc PE551.843v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

28.2.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2666/2013, ingediend door Alessandro Lepidini (Italiaanse 
nationaliteit) namens de vereniging "Nodiscarica divino amore", over de 
vuilstortplaats van Falcognana

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt protest aangetekend tegen het plan om een nieuwe vuilstortplaats 
te openen in Falcognana, een wijk in het zuiden van de stad Rome. Deze vuilstortplaats is 
bedoeld ter vervanging van Malagrotta, die inmiddels gesloten is, mede door de door de 
Commissie gestarte inbreukprocedures.

Het gebied Falcognana maakt deel uit van de zone Agro Romano, na landschapsbeperkende 
maatregelen in de buurt van het archeologische park Via Appia. In het plaatselijke 
bestemmingsplan wordt het ook als hydrogeologisch risicogebied geclassificeerd vanwege de 
aanwezigheid van diverse waterhoudende grondlagen. 

Het gebied leent zich niet voor de aanleg van een grote vuilstortplaats (voor meer dan 450 ton 
afval per jaar), onder meer omdat de hoofdweg naar het gebied (de Ardeatina) niet geschikt is 
voor zwaar verkeer en in het verleden daar dan ook voor afgesloten was.

Indiener beklaagt zich erover dat de plaatselijke autoriteiten, in plaats van te zoeken naar 
milieuvriendelijke oplossingen voor het afvalprobleem, zoals gescheiden inzameling, blijven 
vasthouden aan hun "spoedeisende benadering" van het afvalprobleem van Rome en alleen 
maar nieuwe stortplaatsen voorstellen, waarmee de oorzaak van de problemen niet wordt 
aangepakt.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 24 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De Commissie vraagt de Commissie verzoekschriften naar het antwoord van de Commissie 
op verzoekschrift 1194/2013 over dezelfde zaak te verwijzen. 

Zoals daarin werd geconcludeerd, kunnen de diensten van de Commissie in dit stadium en aan 
de hand van de beschikbare informatie in deze zaak geen inbreuk op de EU-wetgeving 
vaststellen.


