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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0450/2007, της κ. Lucienne Pace, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με
την έλλειψη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις
αλλαγές στα όρια ανάπτυξης που προτάθηκαν από τη μαλτεζική Αρχή
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την απόφαση των μαλτεζικών αρχών να προτείνουν αλλαγές στα
όρια οικοδομικής ανάπτυξης ως τμήμα της αναθεώρησης του σχεδίου δόμησης το οποίο δεν
έχει υποβληθεί σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Η αναφέρουσα τάσσεται κατά της
συμπερίληψης των «ενδιάμεσων» θυλάκων (όπως για παράδειγμα η Birzebbuga) στο σχέδιο
οικοδόμησης και θεωρεί ότι αυτό το διάβημα θα επηρεάσει σοβαρά την ύπαιθρο και τη ζωή
των κατοίκων. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις πιθανές παραβιάσεις της οδηγίας
ΕΠΕ από τις μαλτεζικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η τοποθεσία Tal-Papa στη Birzebbuga της
Μάλτας έχει συμπεριληφθεί ως «ενδιάμεσος» θύλακας εντός των ορίων οικοδομικής
ανάπτυξης.
Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εν λόγω αναφορά είναι η οδηγία 2001/42/EΚ,
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της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία ΣΠΕ)1.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα όρια
οικοδομικής ανάπτυξης του σχεδίου δόμησης για τη Μάλτα, ήτοι η συμπερίληψη της
τοποθεσίας Tal-papa στη Birzebbuga της Μάλτας, θα έχει επιβλαβή αντίκτυπο στην ύπαιθρο
και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι
τροποποιήσεις εγκρίθηκαν στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας χωρίς να έχει γίνει στρατηγική
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία ΣΠΕ. Η τοποθεσία Tal-
papa είναι πρώην λατομείο, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούταν για γεωργία μικρής
κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων 130 περίπου οπωροφόρων δέντρων. Η περιοχή είναι επίσης
ενδιαίτημα του χρωματιστού βατράχου (Discoglossus pictus), ενός είδους που ενδημεί στη
Μάλτα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας ΣΠΕ, πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Ως σχέδια και προγράμματα ορίζονται από την οδηγία όσα εκπονούνται,
μεταξύ άλλων, για χρήση του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές
άδειες έργων που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/EΟΚ, για την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον2.

Βάσει των νέων κριτηρίων που θεσπίστηκαν για την αξιολόγηση τροποποιήσεων στα όρια
οικοδομικής ανάπτυξης του σχεδίου δόμησης, οι αλλαγές εγκρίθηκαν με ταχεία διαδικασία
τον Αύγουστο του 2006. Η "τροποποίηση" δεν ορίζεται στην οδηγία, αλλά η Επιτροπή θεωρεί
ότι οι τροποποιήσεις σε "σχέδια και προγράμματα" πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν σε
αυτόν τον ορισμό. Εάν στις τροποποιήσεις δεν δινόταν η ίδια σημασία με εκείνη που δίδεται
στα ίδια τα σχέδια ή προγράμματα, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα ήταν πιο
περιορισμένο. Αυτή η θέση αναφέρεται στο έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για την
εφαρμογή της οδηγίας 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, παράγραφος 3.9
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Το έγγραφο
καθοδήγησης αναγνωρίζει, συγκεκριμένα, την κοινή πρακτική της τροποποίησης σχεδίων
χρήσης γης αντί της απαίτησης να επανασχεδιαστούν και προτείνει ότι είναι λογικό να
θεωρείται ότι τυχόν τροποποίηση του σχεδίου ή προγράμματος κατά τη διάρκεια της
ετοιμασίας του πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση αν η τροποποίηση από μόνη της έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή σημειώνει ότι έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή καταγγελία σχετικά με το θέμα

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.
2 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17-25.
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της εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ όσον αφορά αλλαγές στα όρια οικοδομικής ανάπτυξης του
σχεδίου δόμησης για τη Μάλτα, και, ως εκ τούτου, το θέμα τέθηκε άμεσα στις μαλτεζικές
αρχές. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις πληροφορίες που παρείχαν οι αρχές της
Μάλτας προτού μπορέσει να προτείνει την κατάλληλη συνέχεια.
Η Επιτροπή θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις σχετικά με την εν
λόγω αναφορά.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ύστερα από την προηγούμενη ανακοίνωσή της σε σχέση με την παρούσα αναφορά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι οι μαλτέζικες αρχές έχουν
παράσχει τις εξής διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν αναληφθεί για την
επέκταση των ορίων οικοδομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του σχεδίου
δόμησης της Μάλτας.

Οι μαλτέζικες αρχές έχουν επισημάνει ότι η μερική αναθεώρηση του σχεδίου δόμησης της
Μάλτας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διεργασιών του τοπικού
σχεδίου που περιελάμβανε επτά τοπικά σχέδια για τη Μάλτα. Οι αρχές ενημέρωσαν την
Επιτροπή ότι η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη για κάθε τοπικό σχέδιο ξεκίνησε
πριν από τις 21 Ιουλίου 2004. Οι αρχές εξήγησαν ότι τα τοπικά σχέδια απαιτούσαν την
αναθεώρηση των ορίων οικοδομικής ανάπτυξης και πρότειναν αλλαγές όπου ήταν
απαραίτητο. Η Επιτροπή κατανοεί ότι επρόκειτο για μια απαίτηση που προέκυπτε από το
εγκεκριμένο σχέδιο δόμησης της πολιτικής SET 8 που προβλέπει ότι το τοπικό σχέδιο θα
καθορίσει όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της αναθεώρησης των
ορίων, τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του σχεδίου δόμησης.

Οι μαλτέζικες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα
τοπικά σχέδια απέφερε, μεταξύ άλλων, σημαντικό αριθμό αιτημάτων για τη συμπερίληψη
εκτάσεων εντός της ζώνης οικοδομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, στο εγχείρημα του τοπικού
σχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι συγκεκριμένες προτάσεις και διατυπώθηκαν συστάσεις σχετικά
με το ποιες περιοχές θα πρέπει να διατεθούν για περαιτέρω ανάπτυξη.
Είναι γνωστό ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στην αρχή περιβάλλοντος και
χωροταξίας της Μάλτας (MEPA) να ελέγξει τις προτεινόμενες αλλαγές των ορίων
οικοδομικής ανάπτυξης όπως εμφαίνονται στα τοπικά προσχέδια και να εκτελέσει ένα σχέδιο
εξορθολογισμού βάσει ορισμένων κριτηρίων. Οι μαλτέζικες αρχές ανέφεραν ότι το εν λόγω
σχέδιο εξορθολογισμού επρόκειτο να εφαρμοστεί μόνο στους χώρους που ζητήθηκε να
διατεθούν προς ανάπτυξη σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω διαβουλεύσεων που αφορούσαν
τις διεργασίες του αντίστοιχου τοπικού σχεδίου.

Οι αρχές τόνισαν ότι το σχέδιο εξορθολογισμού (για το οποίο επικαλούνται το νομοθετικό
πλαίσιο της μερικής αναθεώρησης του σχεδίου δόμησης) αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι
των διεργασιών του τοπικού σχεδίου, καθώς περιοριζόταν ρητώς στην εφαρμογή των
κριτηρίων του Υπουργικού Συμβουλίου στα αιτήματα που είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια
των διαδικασιών διαβούλευσης των αντίστοιχων τοπικών σχεδίων. Οι αρχές επεσήμαναν ότι
η πρώτη διεργασία τοπικού σχεδίου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1991 και η πιο πρόσφατη τον
Σεπτέμβριο του 1999. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί χωροταξίας
και ανάπτυξης, κάθε ζήτημα που υπερβαίνει το σχέδιο δόμησης (όπως π.χ. η επέκταση των
ορίων οικοδομικής ανάπτυξης) προϋποθέτει κοινοβουλευτικό ψήφισμα.
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Οι μαλτέζικες αρχές επεσήμαναν ότι οι διατάξεις εκείνες του τοπικού σχεδίου που δεν
έρχονται σε σύγκρουση με το σχέδιο δόμησης μπορούν να εγκριθούν από τον υπουργό χωρίς
να χρειάζεται κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι γνωστό ότι το τμήμα
των τοπικών σχεδίων (επεκτάσεις σχεδίου) που προϋπέθεταν κοινοβουλευτικό ψήφισμα
υπεβλήθη στο Κοινοβούλιο μέσω της διαδικασίας του σχεδίου εξορθολογισμού, ενώ το
υπόλοιπο τοπικό σχέδιο εγκρίθηκε από τον υπουργό Αγροτικών Υποθέσεων και
Περιβάλλοντος μέσω της εξουσίας που του εκχωρήθηκε από τον νόμο περί χωροταξίας και
ανάπτυξης.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι σύμφωνα με τη μαλτέζικη νομοθεσία, ένα τοπικό σχέδιο
καταρτίζεται και εγκρίνεται από την αρχή περιβάλλοντος και χωροταξίας της Μάλτας αλλά
πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση από το Κοινοβούλιο (σε ό,τι αφορά τα τμήματα εκείνα
που υπερβαίνουν τον στόχο του σχεδίου δόμησης) ή από τον αρμόδιο για περιβαλλοντικά
θέματα υπουργό.

Οι μαλτέζικες αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι η αρχή περιβάλλοντος και
χωροταξίας της Μάλτας ενέκρινε όλα τα τοπικά σχέδια: ένα το 1995, το επόμενο το 2001 και
τα άλλα πριν από την 21η Ιουλίου 2006, ενώ τα τμήματα εκείνα που υπερέβαιναν τον στόχο
του σχεδίου δόμησης υποβλήθηκαν προς έγκριση από το Κοινοβούλιο.

Είναι γνωστό ότι η μερική αναθεώρηση του σχεδίου δόμησης προτάθηκε επίσημα μέσω μιας
κοινοβουλευτικής πρότασης που κατατέθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής της Βουλής των
Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2006 μαζί με ένα ψήφισμα για την έγκριση του σχεδίου από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι γνωστό ότι ύστερα από συζητήσεις στην ειδική
επιτροπή, τα τελικά σχέδια καταρτίστηκαν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μαζί με
ένα ψήφισμα για την έγκριση του σχεδίου. Το τελευταίο εγκρίθηκε στις 26 Ιουλίου 2006.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών που προσκόμισαν οι μαλτέζικες αρχές, φαίνεται ότι η
επέκταση των ορίων οικοδομικής ανάπτυξης (που προϋπέθετε τη μερική αναθεώρηση των
σχεδίου δόμησης) ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των διεργασιών του τοπικού σχεδίου. Φαίνεται
ότι η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη όλων των ανωτέρω τοπικών σχεδίων
πραγματοποιήθηκε πριν από τις 21 Ιουλίου 2004 και ότι όλα τα τοπικά σχέδια εγκρίθηκαν
από την αρχή περιβάλλοντος και χωροταξίας της Μάλτας πριν από την 21η Ιουλίου 2006.
Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα τοπικά σχέδια υποβλήθηκαν στη νομοθετική
διαδικασία για έγκριση (τόσο υπουργική όσο και κοινοβουλευτική) πριν από την 21η Ιουλίου
2006. Ειδικότερα, τα τμήματα εκείνα των τοπικών σχεδίων που τροποποιούσαν το σχέδιο
δόμησης υποβλήθηκαν στη νομοθετική διαδικασία (στο πλαίσιο της μερικής αναθεώρησης
του σχεδίου δόμησης) μέσω μιας κοινοβουλευτικής πρότασης ψηφίσματος πριν από την 21η
Ιουλίου 2006. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3 της οδηγίας ΣΠΕ1,
φαίνεται ότι η απαίτηση βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, να διενεργηθεί περιβαλλοντική
                                               
1 Το ζήτημα της χρονικής εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ ρυθμίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 3, που ορίζει ότι:
"Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, εφαρμόζεται για τα σχέδια και προγράμματα των 
οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
ημερομηνίας [δηλ. της 21ης Ιουλίου 2004]. Σχέδια και προγράμματα των οποίων η πρώτη τυπική 
προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται 
στη νομοθετική διαδικασία μετά την πάροδο περισσοτέρων από 24 μήνες από αυτήν [δηλ. μετά την 21η Ιουλίου 
2006], υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 4, παράγραφος 1, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι εφικτό και ενημερώσουν το κοινό για την απόφασή τους".
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εκτίμηση δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Ωστόσο, βάσει πρόσθετων πληροφοριών που η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα, έχουν ανακύψει
περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο προαναφερθείς εξορθολογισμός ήταν
αναπόσπαστο κομμάτι των διεργασιών του τοπικού σχεδίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει
ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τις μαλτέζικες αρχές και αξιολογεί επί του παρόντος τις
πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί πριν μπορέσει να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις σχετικά με την
παρούσα αναφορά.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ύστερα από την προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις
από τις μαλτέζικες αρχές στη συνεδρίαση για την περιβαλλοντική δέσμη μέτρων του
Οκτωβρίου του 2009 σχετικά με την αποκαλούμενη διαδικασία του σχεδίου εξορθολογισμού
και τη σύνδεσή του με τις διεργασίες του τοπικού σχεδίου.
Οι μαλτέζικες αρχές επανέλαβαν τότε ότι οι διεργασίες του τοπικού σχεδίου και η διαδικασία
του σχεδίου εξορθολογισμού ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι κατανοητό ότι η διαδικασία
της έγκρισης των τοπικών σχεδίων χωρίστηκε σε δύο μέρη, για διαδικαστικούς καθαρά
λόγους: το τοπικό σχέδιο που μπορεί να εγκριθεί από τον υπουργό χωρίς να λάβει υπόψη το
Κοινοβούλιο και το υπόλοιπο τοπικό σχέδιο (δηλαδή το τμήμα της επέκτασης του σχεδίου)
που έπρεπε να διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στο πλαίσιο της μερικής
αναθεώρησης του σχεδίου δόμησης.

Επιπλέον, οι μαλτέζικες αρχές ανέφεραν ότι όλα τα τοπικά σχέδια περιλάμβαναν και
ενσωμάτωναν όλους τους χώρους που θεωρούνταν ότι επέκτειναν τα όρια οικοδομικής
ανάπτυξης. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχαν τέτοιες εκτάσεις γης που θεωρούνταν ότι
επέκτειναν τα όρια οικοδομικής ανάπτυξης και που είχαν κυρωθεί από τη μερική
αναθεώρηση του σχεδίου δόμησης χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί σε ένα τοπικό σχέδιο.
Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να συμπεράνει ότι το
προαναφερθέν σχέδιο εξορθολογισμού ήταν μια μεμονωμένη διαδικασία βάσει της οποίας
ένα σχέδιο θα απαιτούσε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία
ΣΠΕ, 2001/42/ΕΚ1.

Ύστερα από μια αξιολόγηση των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις μαλτέζικες αρχές,
φαίνεται ότι το προαναφερθέν σχέδιο εξορθολογισμού αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι
των διεργασιών του τοπικού σχεδίου. Δεδομένου ότι όλα τα τοπικά σχέδια είχαν
δρομολογηθεί και υποβληθεί στη νομοθετική διαδικασία πριν από την καταληκτική
ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 3, της οδηγίας ΣΠΕ, φαίνεται ότι η
απαίτηση να διενεργηθεί περιβαλλοντική εκτίμηση δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ενδεχόμενη παραβίαση της οδηγίας
ΣΠΕ, δεν βλέπει τον λόγο να προβεί σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα ζητήματα
που θίγονται στην αναφορά.

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.
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Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι υπάρχει μια παράλληλη νομική διαδικασία που
εκκρεμεί ενώπιον μαλτέζικου δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα του εξορθολογισμού και τη
σύνδεσή του με τις διεργασίες του τοπικού σχεδίου.  Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί
ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι δικαστήρια τα οποία εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ και τα
οποία διαδραματίζουν βασικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της
νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εθνική νομική διαδικασία που είναι σε
εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση όλων των πιθανών αιτιάσεων που έχουν
ενδεχομένως προκύψει κατά την εφαρμογή της οδηγίας ΣΠΕ σε σχέση με τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν.


