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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.03.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0450/2007, внесена от г-жа Lucienne Pace, с малтийско
гражданство, относно липсата на оценка на въздействието върху 
околната среда във връзка с промените на границите за застрояване, 
предложени от малтийския Орган по проектиране на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от решението на малтийските органи да 
предложат промени в границите за застрояване като част от изменението на 
структурния план, което не е било подложено на стратегическа оценка на околната 
среда. Вносителката на петицията се противопоставя на включването на „запълващи“ 
обособени части (като например Birzebbuga) в плана за застрояване и смята, че този 
подход ще окаже сериозно въздействие върху природата и живота на жителите. 
Вносителката на петицията моли Европейския парламент да изиска от Европейската 
комисия започването на разследване на възможни нарушения на Директивата за ОВОС 
от страна на малтийските компетентни органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Контекст/Резюме на фактите/Предистория

Вносителката на петицията се оплаква в частност от включването на полето Tal-Papa в 
Birzebbuga, Малта, в границите за застрояване като „запълваща“ област.
Съответното европейско законодателство във връзка с тази петиция е Директива 
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2001/42/EО от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда (Директива относно стратегическата оценка на 
околната среда)1.

Петицията

Вносителката на петицията твърди, че измененията на включените в структурния план 
на Малта граници за застрояване, а именно включването на полето Tal-papa в 
Birzebbuga, Малта, ще имат отрицателно въздействие върху природата и качеството на 
живота на местните жители. Вносителката на петицията смята, че измененията са 
приети чрез ускорена процедура, без да бъде предприета стратегическа оценка в 
съответствие с Директивата за стратегическата екологична оценка. Полето Tal-Papa е 
бивша кариера, впоследствие използвана за дребно земеделие, и в него се намират 
около 130 овощни дървета. Този район представлява също местообитание на жабата 
кръглоезична бумка (Discoglossus pictus) – ендемичен вид в Малта.

Забележки на Комисията относно петицията

По силата на член 3 от Директивата за стратегическата екологична оценка, за планове 
или програми, които е вероятно да имат значително въздействие върху околната среда, 
трябва да се извършва екологична оценка. Плановете и програмите са дефинирани в 
директивата като такива, които се подготвят между другото и за използване на земята и 
които определят рамката за одобрение на бъдещи градоустройствени проекти, изброени 
в приложения I и II на Директива 85/337/EИО относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда2. 

Въз основа на нови критерии, въведени за оценяване на промените на включените в 
структурния план граници за застрояване, са приети изменения чрез ускорена 
процедура през август 2006 г. „Промяната“ не е дефинирана в директивата, но според 
мнението на Комисията промените на „плановете и програмите“ би трябвало да се 
включват в определението на последните. Ако на промените не се отдаваше същото 
значение, каквото на самите планове и програми, полето на приложение на директивата 
би било по-ограничително. Тази позиция е изразена в насоките на Комисията за 
прилагането на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда, параграф 3.9 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). В насоките се посочва 
по-конкретно разпространената практика плановете за използване на земята по-скоро 
да се променят, отколкото да се изисква те да бъдат изготвени наново, и смята за 
логично промяната на даден план или програма да стане обект на оценка, ако самата 
промяна предполага все още неоценено значително въздействие върху околната среда.

Заключения

Комисията отбелязва, че пред нея вече е представена една жалба по въпроса за 
прилагането на Директивата за стратегическата екологична оценка към промени на 
                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37.
2 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17—25.
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включените в структурния план на Малта граници за застрояване и в резултат на това 
въпросът е бил отнесен пряко към малтийските органи. Комисията понастоящем 
оценява сведенията, предоставени от малтийските органи, за да бъде в състояние да 
предложи подходящи последващи действия. 

Комисията ще държи комисията по петиции в течение относно тази петиция.

4. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

В допълнение към своето предишно съобщение относно настоящата петиция, 
Комисията уведоми комисията по петиции, че малтийските органи са предоставили 
следното разяснение във връзка с процедурите, предприети за разширяването на 
границите за застрояване като част от изменението на структурния план на Малта.

Малтийските органи са посочили, че частичното изменение на структурния план на 
Малта е било необходимо изискване за приключването на процесите във връзка с 
местните планове, които включват седем местни плана на Малта. Органите са 
уведомили Комисията, че първият формален подготвителен акт на всеки местен план 
датира отпреди 21 юли 2004 г. Органите са обяснили, че местните планове са били 
нужни за преразглеждане на границите за застрояване и предлагане на промени при 
необходимост. Комисията разбира, че това е изискване, произтичащо от одобрената 
политика за структурния план SET 8, която предвижда, че местният план ще набележи 
всички въпроси, включително въпросите за преразглеждане на границите, които да 
бъдат взети предвид при преразглеждането на структурния план.

Малтийските органи са уведомили Комисията, че процесът на консултация за всички 
местни планове е генерирал, наред с другото, значително количество молби за 
включване на земи в рамките на строителната зона. Впоследствие при оценката на 
местните планове тези молби са били взети предвид и са били отправени препоръки 
относно частите, в които следва да се разреши допълнително строителство.

Следва да се има предвид, че Кабинетът на министрите е възложил на малтийския 
Орган по проектиране на околната среда (ОПОС) да преразгледа предложените 
промени на границите за застрояване, както е посочено в проектите на местните 
планове, и да извърши операция по рационализиране на схемата въз основа на няколко 
критерия. Малтийските органи са заявили, че тази операция по рационализиране на 
схемата следва да се прилага само за териториите, за които е поискано разрешение за 
застрояване по време на някоя от гореспоменатите консултации, отнасящи се до 
съответните процеси във връзка с местните планове.

Органите са подчертали, че операцията по рационализиране на схемата (която се 
позовава на частичната правна рамка за преразглеждане на структурния план) е била 
неразделна част от процесите във връзка с местните планове, тъй като е била 
специфично ограничена до прилагането на критериите на Кабинета спрямо молбите, 
подавани по време на процесите на консултация за съответните местни планове. 
Органите са посочили, че първият процес във връзка с местен план е започнат през 
ноември 1991 г., а последният - през септември 1999 г. Следва да се има предвид, че в 
съответствие с разпоредбите на Закона за устройствено планиране всеки въпрос, който 
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излиза извън структурния план (като разширяването на границите за застрояване) се 
нуждае от парламентарна резолюция. 

Малтийските органи са посочили, че тези разпоредби на местния план, които не са в 
конфликт със структурния план, могат да бъдат одобрени от министъра без 
парламентарна резолюция. В този случай се приема, че частта от местните планове 
(разширяване на схемите), които изискват парламентарна резолюция, е предадена на 
Парламента чрез процеса за рационализиране на схемата, докато останалата част е била 
одобрена от министъра по въпросите на селските райони и околната среда чрез 
неговото делегирано правомощие съгласно Закона за планиране на строителните 
дейности. 

Комисията разбира, че в съответствие с малтийското законодателство местен план се 
изготвя и одобрява от малтийския Орган по проектиране на околната среда, но трябва 
да бъде внесен за одобрение от Парламента (във връзка с разделите, в които подробно 
се излага целта на структурния план) или от министъра, отговорен за околната среда.

Малтийските органи са уведомили Комисията, че малтийският Орган по проектиране 
на околната среда е одобрил всички местни планове: един през 1995 г., друг през 2001 
г., а останалите преди 21 юли 2006 г., като разделите, които съдържат подробно 
изложение на целта на структурния план, са били внесени в Парламента за приемане. 

Следва да се има предвид, че частичното изменение на структурния план беше 
формално предложено чрез предложение на Парламента, направено пред комисията 
към Камарата на представителите на 12 юли 2006 г., заедно с резолюция, съдържаща 
препоръки за приемането на плана от Камарата на представителите. Следва да се има 
предвид, че след разисквания в комисията, окончателните планове са били представени 
пред Камарата на представителите заедно с резолюция, препоръчваща приемането на 
плана. Одобрението е станало факт на 26 юли 2006 г.

Въз основа на горепосочената информация, предоставена от малтийските органи, 
изглежда, че разширяването на границите за застрояване (което наложи частичното 
изменение на структурния план) е било неразделна част от процесите във връзка с 
местните планове. Изглежда, че първият формален подготвителен акт във връзка с 
въпросните местни планове датира отпреди 21 юли 2004 г., като всички местни планове 
са били одобрени от малтийския Орган по проектиране на околната среда преди 21 юли 
2006 г. Освен това Комисията отбелязва, че местните планове са били подложени на 
законодателната процедура на одобрение (министерско и парламентарно) преди 21 юли 
2006 г. В частност, тези раздели на местните планове, които изменят структурния план, 
са били подложени на законодателната процедура (като част от частичното изменение 
на структурния план) чрез парламентарно предложение за резолюция преди 21 юли 
2006 г .  Поради това, в съответствие с член 13, параграф 3 от Директивата за 
стратегическата екологична оценка1, изглежда, че изискването съгласно член 4, 
                                               
1 Временното прилагане на Директивата относно стратегическата оценка на околната среда е 
установено в член 13, параграф 3, в който се предвижда, че: „Задължението, посочено в член 4, 
параграф 1, се отнася до плановете и програмите, за които първият формален подготвителен акт е 
след датата, посочена в параграф 1 [т. е. 21 юли 2004 г.]. Планове и програми, за които първият 
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параграф 1 за извършване на екологична оценка не е било приложимо в този конкретен 
случай.

Въпреки това, въз основа на допълнителната информация, която Комисията получи 
наскоро, са възникнали допълнителни въпроси по отношение на степента, до която 
гореспоменатата операция за рационализиране е била неразделна част от процесите във 
връзка с местните планове. Поради това, Комисията е помолила за допълнително 
разяснение от малтийските органи и в момента оценява предоставената информация, за 
да бъде в състояние да предложи подходящи последващи действия.

Комисията ще държи комисията по петиции в течение относно тази петиция.

5. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
След предишното си съобщение Комисията поиска допълнително разяснение от 
малтийските органи на заседанието по въпросите на екологичния пакет през октомври 
2009 г. относно изпълнението на така наречената операция по рационализиране на 
схемата и връзката й с процесите във връзка с местните планове.
По този повод малтийските органи повториха, че процесът във връзка с местните 
планове и изпълнението на операцията по рационализиране на схемата представляват 
едно и също нещо. Това означава, че процесът на одобряване на местните планове е бил 
разделен на две части, като съображенията са изцяло процесуални: местният план, 
който може да се одобри от министъра без да бъде отнасян към парламента, и 
останалата част от местния план (т. е. частта за разширяване на схемата), която трябва 
да бъде отнесена към парламента за приемане в рамките на частичното изменение на 
структурния план.
В допълнение към това малтийските органи посочват, че всички местни планове 
включват и обединяват всички територии, които са идентифицирани като преминаващи 
границата за застрояване. Органите разясниха, че не е имало такива парцели, 
идентифицирани като преминаващи границите за застрояване и потвърдени от 
частичното изменение на структурния план, които да не са включени в местен план.

Заключения

Комисията не разполага с достатъчно доказателства, за да направи заключение, че 
горепосочената операцията по рационализиране на схемата е самостоятелна процедура, 
която определя даден план да изисква екологична оценка съгласно Директивата 
стратегическата оценка на околната среда, 2001/42/ЕО1.

След оценка на информацията, получена от малтийските органи, стана ясно, че 
изпълнението на схемата за рационализиране е неразделна част от процесите във 
връзка с местните планове. Като се има предвид, че всички местни планове се 
                                                                                                                                                  
формален подготвителен акт е преди тази дата и които се приемат или се подлагат на законодателна 
процедура повече от 24 месеца след това [т. е. след 21 юли 2006 г.], са предмет на задължението, 
посочено в член 4, параграф 1, освен ако държавите-членки решат на базата на всеки случай 
поотделно, че това не е възможно и информират обществеността за своето решение.“
1 ОВ 197, 21.7.2001 г., стр. 30-37.
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започнати и са били подложени на законодателна процедура преди крайната дата, 
определена в член 13, параграф 3 от Директивата относно стратегическата оценка на 
околната среда, изглежда, че изискването за извършване на екологична оценка не е 
приложимо.

Като се има предвид, че Комисията не е успяла да установи евентуално нарушение на 
Директивата относно стратегическата оценка на околната среда, тя не вижда причина за 
предприемане на допълнителни действия във връзка с въпросите, повдигнати в 
петицията.

В допълнение на това, Комисията е уведомена, че в малтийския съд има възбудени 
текущи съдебни производства по отношение на въпроса за операцията по 
рационализиране и връзката му с процесите относно местните планове. В този контекст 
следва да се отбележи, че националните съдилища са съдилища в областта на правото 
на ЕС, които играят ключова роля в гарантиране на правилното прилагане на правото 
на ЕС. Комисията посочва, че текущото национално съдебно производство може да 
доведе до разрешаване на евентуална несправедливост, която може да възникне при
прилагането на Директивата относно стратегическата оценка на околната среда във 
връзка с процедурите, които се следват.


