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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1005/2019, adresată de E.V.P., de cetățenie italiană, în numele 
Comitato Basta ampliamenti centri commerciali Carugate, însoțită de 91 de 
semnături, prin care protestează împotriva extinderii centrului comercial 
Carosello di Carugate din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Comisiei pentru petiții un aviz privind cererea de extindere a centrului 
comercial Carosello di Carugate din Italia, care a fost prezentată la data de 27 decembrie 2018 
de către societatea proprietară a centrului comercial în cauză. Cererea a fost depusă în 
contextul lansării de către Consiliul municipal din Carugate a planului său general de 
amenajare a teritoriului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiționarul se referă la un proiect de extindere a unui centru comercial existent, situat în 
Carugate, în regiunea Lombardia. Cererea privind proiectul a fost depusă în decembrie 2018, 
în contextul procedurii de modificare a unui plan existent de amenajare a teritoriului1. 
Petiționarul afirmă că proiectul, dacă va fi aprobat, va conduce la creșterea traficului într-o zonă 
care este deja foarte poluată, că în trecut au fost depuse cereri privind proiecte similare și că 
locuitorii din zonă s-au opus, precum și că publicul nu a fost implicat într-o măsură suficientă 
și solicită Parlamentului European să își prezinte punctul de vedere cu privire la acest proiect. 

1 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) pentru localitatea Carugate. 
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Observațiile Comisiei

Comisia este conștientă de problemele existente de poluare a aerului în regiunea Lombardia și 
a lansat două proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, la care se referă petiționarul, 
referitoare, printre altele, la concentrațiile de particule în aerul înconjurător (PM10) și de dioxid 
de azot (NO2) din această regiune. În contextul acestor proceduri, Comisia a sesizat Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene, a cărei hotărâre este în prezent pendinte2. 

Transportul rutier reprezintă una dintre principalele surse de poluare atmosferică din regiune. 
Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor menționate mai sus abordează deja 
respectarea valorilor-limită stabilite în Directiva 2008/50/CE3 privind calitatea aerului 
înconjurător, precum și lipsa unor măsuri adecvate privind sursele existente de poluare a aerului 
din regiune. 

Cu toate acestea, ar trebui reamintit faptul că Directiva 2008/50/CE impune statelor membre să 
respecte valorile-limită, indiferent de sursa poluării. Modul în care este îndeplinită această 
obligație de rezultat și măsurile concrete care trebuie luate pentru a asigura conformitatea cu 
standardele UE privind calitatea aerului sunt lăsate la aprecierea autorităților competente din 
statul membru. 

Cerințele specifice care reglementează implicarea publicului în procedurile decizionale sunt 
stabilite, în dreptul UE, prin Directiva privind evaluarea strategică de mediu (SEA4) și Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA)5.

Conform Directivei privind SEA6, planurile și programele care stabilesc utilizarea unor zone 
mici la nivel local și modificări minore ale planurilor și programelor necesită o evaluare 
ecologică numai în cazul în care statele membre stabilesc că pot avea efecte semnificative 
asupra mediului. 

Centrele comerciale intră în domeniul de aplicare al Directivei privind EIA deoarece sunt 
incluse în anexa II punctul (10) litera (b). Modificările sau extinderile proiectelor enumerate în 
anexa II care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului, sunt, de asemenea, incluse 
în anexa II a directivei. Conform Directivei privind EIA7, statele membre stabilesc dacă 
proiectele din anexa II fac obiectul unei evaluări printr-o examinare de la caz la caz și/sau prin 
aplicarea unor praguri sau criterii stabilite la nivel național.

Informațiile disponibile nu sunt suficiente pentru a stabili dacă o evaluare în temeiul Directivei 
privind SEA și/sau al Directivei privind EIA ar fi necesară în cazul menționat de petiționar. În 
orice caz, se pare că procedurile de modificare a planului local și de autorizare a extinderii 

2 Cauzele C-644/18 și C-573/19. 
3 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, pp. 1-44.
4 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, pp. 30-37.
5 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
6 Articolul 3 alineatul (3). 
7 Articolul 4 alineatul (2). 
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centrului comercial sunt în curs de desfășurare și nu se poate identifica nicio încălcare a 
dreptului UE în acest sens. 

În cele din urmă, ar trebui remarcat faptul că petiția se referă la un proiect individual, în legătură 
cu care Comisia consideră că autoritățile naționale (inclusiv cele judecătorești) sunt cele mai în 
măsură să evalueze situația și să intervină, dacă este necesar8. 

Concluzii 

Având în vedere toate considerațiile de mai sus, Comisia invită petiționarul să își adreseze 
preocupările autorităților naționale. 

Comisia va continua să abordeze problemele legate de poluarea aerului în regiunea la care se 
referă petiționarul în cadrul cauzelor orizontale existente privind PM10 și NO2.

8 Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” C(2016)8600. 


