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în numele asociației „Nodiscarica divino amore”, privind depozitul de deșeuri 
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1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge în legătură cu planul de înființare a unui nou depozit de deșeuri în zona 
Falcognana din sudul Romei. Acest sit ar urma să înlocuiască situl de depozitare a deșeurilor 
din Malagrotta, în prezent închis ca urmare a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, inițiată de Comisia Europeană.

Zona Falcognana face parte din zona „Agro Romano”, care face obiectul unor restricții 
ambientale lângă parcul arheologic Via Appia. De asemenea, planul de reglementare local o 
clasifică drept o zonă de risc hidrogeologic din cauza prezenței mai multor straturi acvifere. 

Zona nu ar fi potrivită pentru crearea unui depozit mare de deșeuri (mai mult de 450 de tone 
de deșeuri pe an), nu în ultimul rând datorită faptului că drumul principal care conduce în acel 
punct (Ardeatina) nu este potrivit pentru traficul cu vehicule de mare tonaj și chiar a fost 
închis circulației acestor vehicule în trecut.

În petiție se deplânge faptul că, în loc de a căuta alte posibilități mai ecologice de eliminare a 
deșeurilor, cum ar fi colectarea separată a acestora, autoritățile locale continuă să privească 
chestiunea tratării deșeurilor Romei dintr-o perspectivă „urgentă” și propun doar deschiderea 
unor noi depozite, lucru care nu se ocupă de rădăcina problemei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
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[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Comisia ar dori să invite Comisia pentru petiții să se refere la răspunsul dat de Comisie la 
petiția nr. 1194/2013 privind același caz. 

Așa cum se concluziona atunci, în această etapă și pe baza informațiilor disponibile, serviciile 
Comisiei nu au putut identifica nicio încălcare a legislației UE în acest caz.


