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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0148/2020, внесена от L.C., с италианско гражданство, от 
името на GreenSando, относно искане за прекратяване на прекомерното 
земеползване в южната част на Милано.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че според базата данни за използването на 
земеделските и горските земи застроената площ на Сан Донато Миланезе се е 
увеличила от 93 на 688 хектара (ha) между 1954 г. и 2015 г., докато площта на 
земеделските земи е спаднала от 1147 ha на 475 ha. Той осъжда ревизиите на плановете 
на земеползването, които според него неправилно са описани като предполагащи 
„нулево потребление на земя“, защото в действителност те включват важни мерки за 
разширяване на градовете. По-специално, вносителят на петицията твърди, че четири 
зелени площи са застрашени в Сан Донато Миланезе, където са сключени 
споразумения за разрешаване на строителство, което би довело до унищожаване на 
хектари здрава почва. Поради това вносителят на петицията счита, че тези инициативи 
противоречат на съобщението на Комисията относно пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, което свежда целта за намаляване на използването 
на земя в ЕС до нула до 2050 г. И накрая, вносителят на петицията призовава за 
намесата на Европейския парламент, за да се предотврати изпълнението на 
планираните строежи и да се осигури трайна защита на останалата земя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Що се отнася до конкретните стойности относно усвоената земя („потребление на 
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почва“) в Сан Донато Миланезе1, данните за действително усвоената в тази община 
земя2, които произтичат от сателитни изображения, заснети в рамките на европейската 
програма „Коперник“, показват стойността 35,6% за 2018 г. (вж. фигура 1) с ниско и 
намаляващо действително потребление на почвата от 2012 до 2018 г. (в периода от 2015 
до 2018 г. не е усвоявана земя). През 2015 г. размерът на усвоената земя е бил 458,4 ha, 
което съответства на 35,6% от общинската площ. Несъответствието с предоставените от 
вносителя на петицията числа (688 ha и 54%), може да се обясни с факта, че източникът, 
който той посочва (DUSAF „Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali“), представя 
планираното използване, а не действителното използване. В този случай разликата 
между двете стойности може да бъде показател за площта на земята, която все още може 
да бъде усвоена в рамките на настоящия набор от разрешения за строеж. С цел 
осигуряване на съгласуваност, плановете на земеползването („Piani di Governo del 
Territorio – PGT“) се очаква да се основават на действителното потребление на земя, за 
да се определи потреблението на земя въз основа на плановете.

Фигура 1: данни за „потреблението на почва“ в Сан Донато Миланезе през 2018 г. от 
сателит

От по-обща гледна точка вносителят на петицията посочва добре познатия проблем с 
усвояването на земя в ЕС. Усвояването на земя превръща плодородната почва в 
непропускливи и изкуствени площи, прекратяващи или намаляващи екосистемните 
услуги, които преди това са били предоставяни на местната общност (като задържане на 
вода и филтриране, производство на биомаса, местообитания за биологичното 
разнообразие, адаптиране към изменението на климата, възобновяване).

Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда защита на околната 
среда, което обхваща почвите в ЕС. Това е отразено в редица законодателни актове на 
ЕС, по-специално относно въздействието върху земята и почвата на определени планове 
или проекти, Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда на 

1 Петицията е достъпна и онлайн на адрес: https://www.change.org/p/european-commission-
fermiamo-il-consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e 
2 https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo/?entry=5 

https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e
https://www.change.org/p/european-commission-fermiamo-il-consumo-di-suolo-a-san-donato-milanese-firma-anche-tu-e5a982fe-4716-4bb7-8088-f5409920399e
https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo/?entry=5


CM\1238475BG.docx 3/4 PE657.115v02-00

BG

ЕС3, изменена с 2014/52/ЕС, и Директива 2001/42/ЕО4 относно оценката на последиците 
на някои планове и програми върху околната среда (Директива за стратегическа 
екологична оценка). Не съществува обаче специално законодателство на европейско 
равнище за защита на почвите от деградация, като например запечатване: предложението 
за Директива на ЕС за опазване на почвите трябваше да бъде оттеглено през 2014 г., след 
като беше блокирано в Съвета в продължение на няколко години от пет държави членки. 

Това означава, че правната закрила на земите и почвите от запечатване понастоящем се 
основава на законодателството на държавите членки. Комисията разбира, че през 2016 г. 
в Италия е било представено законодателно предложение за опазване на почвата5, но на 
18 юни 2020 г. то все още е в процес на разглеждане6.

За да помогне за разрешаването на проблема със запечатването на почвите, през 2012 г. 
Комисията състави най-добри практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране 
на запечатването на почвата7. Този документ съдържа примери за политики, 
законодателство, схеми за финансиране, местни инструменти за планиране, 
информационни кампании и много примери за най-добри практики, които вече са 
приложени в целия ЕС. Те могат да послужат като вдъхновение за компетентните органи, 
специалистите, които се занимават с планирането и заинтересованите граждани.

Земята е ограничен ресурс и трябва да се използва ефективно. Още през 2011 г. 
Комисията прие съобщението „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в 
Европа“8, което определя ангажимента до 2050 г. да бъде сложен край на нетното 
усвояване на земя на равнището на ЕС. Въпреки това постигането на целта за нулево 
нетно усвояване на земя до 2050 г. не е обвързващо. Освен това ЕС и неговите държави 
членки са се ангажирали да се стремят да постигнат неутралност по отношение на 
влошаването на качеството на земите до 2030 г. в рамките на целите на ООН за устойчиво 
развитие; влошаването на качеството на земите включва усвояването на земя и 
запечатването на почвите. При все това този международен ангажимент не е правно 
обвързващ. Следователно към днешна дата не съществуват обвързващи цели относно 
усвояването на земя, които трябва да бъдат постигнати от държавите членки до 2050 г. 
или по-рано. 

В глава 2.2.3 „Мерки във връзка с усвояването на земя и възстановяване на почвените 
екосистеми“ на новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.9, приета 
на 20 май 2020 г., се отчита, че въпреки намалелите в последно време темпове на 
запечатване на почвите на равнището на ЕС загубата на плодородни почви в резултат на 

3 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда (текст от значение за ЕИП), OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
4 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197, 
21.7.2001 г., стр. 30 – 37.
5 PROPOSTA DI LEGGE “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO 
EDIFICATO” E QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO (Atto Camera n. 2039, Atto Senato n. 2383).
6 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm 
7 https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_bg.pdf 
8 COM(2011)571 final. 
9 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm
https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_bg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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усвояването на земя и разрастването на градовете продължава. В нея също така се отчита, 
че поради изложените причини е от съществено значение да се увеличат усилията за 
опазване на почвеното плодородие. В нея се посочва, че в предстоящата стратегия за 
устойчива архитектурна среда ще бъде обърнато специално внимание на запечатването 
на почвите, докато актуализацията на Тематичната стратегия на ЕС за опазване на 
почвите през 2021 г. ще спомогне за цялостно решаване на свързаните с почвите 
въпроси, а международните ангажименти на ЕС за неутралност по отношение на 
влошаването на качеството на земите до 2030 г. ще бъдат спазени.

Накрая следва да се посочи, че Директива 2001/42/EО (Директива за стратегическа 
екологична оценка (СЕО)) предвижда системно извършване на екологична оценка за 
всички планове и програми, които отговарят на критериите, определени в член 2, буква 
а) и член 3, параграф 2 от Директивата за СЕО. От компетентните национални органи 
зависи да установят дали тези критерии са изпълнени. Въпреки това, както беше 
посочено по-горе, тази Директива не установява никакви съществени стандарти по 
отношение на опазването на почвите.

Заключение

Що се отнася до конкретния случай на запечатване на почвата в Сан Донато Миланезе, 
основната отговорност се носи от държавата членка, която трябва да изпълни и приложи 
националното законодателство и законодателството на ЕС. Въпреки това, на европейско 
равнище, в своята нова стратегия на ЕС за биологичното разнообразие Комисията се 
ангажира да разреши по-широкия въпрос за усвояването на земя и запечатване на 
почвата в рамките на актуализираната Тематична стратегия на ЕС за опазване на почвите 
и в новата стратегия за устойчива архитектурна среда.

На вносителя на петицията се препоръчва да провери съответствието на получените 
данни относно действителното усвояване на земя в Сан Донато Миланезе спрямо 
планираното усвояване на земя. 

4. Отговор на Комисията REV, получен на 25 юни 2021 г.

Комисията благодари на вносителя на петицията за това, че споделя резултатите от 
своята проверка на съответствието на първоначално предоставените данни, както и за 
предоставянето на допълнителни подробности относно усвояването на земя в района, до 
който се отнася петицията.

Комисията анализира предоставените данни и потвърждава, че що се отнася до предмета 
на петицията, основната отговорност се носи от държавата членка, която трябва да 
изпълни и приложи националното законодателство и законодателството на ЕС. Предвид 
това Комисията не възнамерява да предприеме допълнителни последващи действия във 
връзка с този конкретен случай.


