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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1005/2019, внесена от E.В.П., с италианско гражданство, от 
името на Comitato Basta Ampliarimi centri commerciali Carugate, 
подкрепена от 91 подписа, относно протест срещу разширяването на 
търговския център „Carosello di Carugate“ в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане към комисията по петиции за становище 
относно заявлението за разширяване на търговския център „Carosello di Carugate“ в 
Италия, внесено на 27 декември 2018 г. от дружеството, което е собственик на 
въпросния търговски център. Заявлението е внесено в контекста на започването от 
общинския съвет на Каругате на общ план за устройство на територията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Вносителят на петицията се позовава на проект за разширение на съществуващ 
търговски център, намиращ се в Каругате, област Ломбардия. Заявлението за проекта е 
подадено през декември 2018 г. в контекста на процедурата за изменение на 
съществуващия план за земеползване1. Вносителят на петицията посочва, че ако 
проектът бъде одобрен, това ще доведе до увеличаване на трафика в зона, която вече е 
силно замърсена, че подобни заявления за проекти са били подавани и преди и са 
предизвикали противопоставяне на местно равнище, и че обществеността не е била 
достатъчно ангажирана по този въпрос, и отправя искане към Европейския парламент да 

1 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) за община Каругате. 
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представи становището си по проекта. 

Наблюдения на Комисията

Комисията е наясно със съществуващите проблеми със замърсяването на въздуха в 
област Ломбардия и започна две производства за установяване на нарушения, упоменати 
от вносителя на петицията, касаещи, наред с другото, концентрациите на прахови 
частици в атмосферния въздух (ПЧ10) и азотен диоксид (NO2) в областта. В контекста на 
тези производства Комисията сезира Съда на Европейския съюз, чието решение се 
очаква.2 

Автомобилният транспорт е един от основните източници на натиск върху качеството на 
въздуха в областта. Съответствието с пределните стойности, определени в Директива 
2008/50/ЕО3 относно качеството на атмосферния въздух и липсата на подходящи мерки 
за справяне със съществуващите източници на замърсяване на въздуха в областта са 
въпросите, които вече са разгледани в гореспоменатите производства за установяване на 
нарушения.  

Трябва обаче да се припомни, че Директива 2008/50/ЕО изисква от държавите членки да 
постигнат съответствие с пределните стойности, независимо от източника на 
замърсяване. Как да се осъществи това задължение за постигане на резултат и какви 
конкретни мерки да се предприемат, за да се гарантира спазването на стандартите за 
качество на въздуха в ЕС, е оставено на преценката на компетентните органи в държавата 
членка. 

Специфичните изисквания, регулиращи участието на обществеността в процедурите за 
вземане на решения, са определени съгласно законодателството на ЕС от Директивата за 
стратегическа екологична оценка (СЕО)4 и Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС)5.

Съгласно Директивата за СЕО6 планове и програми, които определят използването на 
малки площи на местно ниво, както и незначителните изменения на плановете и 
програмите, предвидени в параграф 2, изискват екологична оценка само когато 
държавите членки определят, че е вероятно те да имат съществени последици върху 
околната среда 

Търговските центрове попадат в обхвата на Директивата за ОВОС, тъй като са включени 
в приложение II, параграф 10, буква б). Промени или допълнения към проектите, 
изброени в приложение II, които могат да имат значително неблагоприятно въздействие 
върху околната среда, също са включени в приложение II към директивата. Съгласно 
Директивата за ОВОС7 държавите членки определят дали проектите съгласно 

2 Дела C-644/15 и C-573/15. 
3 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
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 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, ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
6 Член 3, параграф 3. 
7 Член 4, параграф 2. 
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приложение II ще бъдат предмет на оценка чрез разглеждане на всеки конкретен случай 
и/или чрез прилагане на прагове или критерии, определени на национално ниво.

Наличната информация не е достатъчна, за да се направи заключение дали в случая, 
посочен от вносителя на петицията, би била необходима оценка съгласно Директивата 
за СЕО и/или Директивата за ОВОС. Във всеки случай изглежда, че процедурите за 
изменение на местния план и разрешаването на разширението на търговския център 
продължават и в това отношение не може да се установи нарушение на 
законодателството на ЕС. 

И накрая трябва да се отбележи, че петицията се отнася до индивидуален проект, във 
връзка с който Комисията счита, че националните органи (включително съдебната власт) 
са в по-добра позиция да оценят ситуацията и да се намесят, ако е необходимо8. 

Заключения 

В светлината на всички горепосочени съображения Комисията призовава вносителя на 
петицията да отправи своите опасения към националните органи. 

Комисията ще продължи да разглежда проблемите със замърсяването на въздуха в 
областта, посочена от вносителя на петицията, в рамките на съществуващите 
хоризонтални случаи за ПЧ10 и NO2.

8 Съобщение на Комисията „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ С(2016)8600, 


