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Peticijų komitetas

25.03.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0450/2007 dėl neatlikto poveikio aplinkai vertinimo, susijusio su 
užstatymo ribų pakeitimu, kurį siūlo Maltos aplinkos planavimo institucija, 
kurią pateikė Maltos pilietė Lucienne Pace

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Maltos valdžios institucijų sprendimo pasiūlyti pakeisti 
užstatymo ribas, kaip dalį persvarstyto statinių plano, kuriam netaikytas strateginio poveikio 
aplinkai vertinimas. Peticijos pateikėja prieštarauja, kad į užstatymo schemas būtų įtrauktos 
papildomos teritorijos (pavyzdžiui, Birzebugoje), ir mano, kad tai labai paveiktų kaimo 
vietovę ir gyventojų gyvenimą. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento, kad Europos 
Komisija pradėtų tyrimą, ar Maltos valdžios institucijos nepažeidžia Poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) direktyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gruodžio 19 d.

„Bendrosios aplinkybės / faktų santrauka / istorija

Peticijos pateikėja konkrečiai skundžiasi, kad Tal-Papa laukas Birzebugoje, Malta, įtrauktas į 
užstatymo ribas kaip papildomai užstatoma teritorija.
Su šia peticija susijęs teisės aktas yra 2001 m. birželio 27 d. Direktyva 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (SAV direktyva)1.
                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
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Peticija

Peticijos pateikėja teigia, kad padaryti Maltos struktūrinio plano užstatymo ribų pakeitimai, 
būtent Tal-Papa lauko Birzebugoje, Malta, įtraukimas, turės žalingą poveikį kaimo vietovei ir 
vietos gyventojų gyvenimo kokybei. Peticijos pateikėja teigia, kad pakeitimai patvirtinti 
taikant pagreitintą procedūrą, neatlikus strateginio poveikio aplinkai vertinimo pagal SAV 
direktyvą. Tal-Papa laukas yra buvęs karjeras, vėliau naudotas nedidelio masto žemės ūkio 
veiklai, įskaitant maždaug 130 vaismedžių. Teritorijoje gyvena raštuotoji diskaliežuvė 
(Discoglossus pictus), Maltai būdinga rupūžių rūšis.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal SAV direktyvos 3 straipsnį turi būti atliekamas planų ar programų, kurių pasekmės gali 
būti reikšmingos aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas. Planai ir programos apibrėžiami 
direktyvoje kaip rengiami, be kitų dalykų, žemės naudojimui ir kurie nustato tolesnio 
projektų, išvardytų Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo1 I ir II prieduose, vystymo pagrindu.

Remiantis naujais kriterijais, patvirtintais struktūriniame plane nustatytų užstatymo ribų 
pataisymo vertinimo tikslais, pakeitimai 2006 m. rugpjūčio mėn. patvirtinti taikant pagreitintą 
procedūrą. Sąvoka „pataisymas“ neapibrėžta direktyvoje, bet, Komisijos nuomone, planų ir 
programų pataisymai turėtų būti taip pat įtraukti į šią apibrėžtį. Jei pataisymams nebūtų 
suteikta tiek svarbos, kiek patiems planams ir programoms, direktyvos taikymo sritis būtų 
griežiau apibrėžta. Ši pozicija nustatyta Komisijos gairių dėl Direktyvos 2001/42 dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių ap l inka i  vertinimo įgyvendinimo 3.9 punkte 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Gairėse visų pirma 
nurodoma, kad įprasta praktika yra pataisyti žemės panaudojimo planus, bet ne reikalauti juos 
rengti iš naujo, ir siūloma, kad būtų logiška manyti, jog plano ar programos pataisymas turi 
būti daromas tik atlikus vertinimą, jei tas pataisymas turi reikšmingą poveikį aplinkai, kuris 
dar neįvertintas.

Išvados

Komisija pažymi, kad skundas dėl SAV direktyvos taikymo užstatymo ribų Maltos 
struktūriniame plane pakeitimams jau buvo pateiktas Komisijai, taigi šis klausimas jau 
sprendžiamas tiesiogiai su Maltos valdžios institucijomis. Dabar Komisija vertina Maltos 
valdžios institucijų pateiktą informaciją ir tada galės pasiūlyti atitinkamus tolesnius veiksmus. 
Komisija informuos Peticijų komitetą apie pokyčius, susijusius su šia peticija.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Papildydama savo ankstesnius pranešimus, susijusius su šia peticija, Komisija informuoja 
Komitetą, kad Maltos valdžios institucijos pateikė tokius paaiškinimus, susijusius su 
procedūromis, kurios taikytos plečiant užstatymo ribas, kaip dalį Maltos struktūrinio plano 
persvarstymo.
                                               
1 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
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Maltos valdžios institucijos pažymėjo, kad dalinis Maltos struktūrinio plano persvarstymas 
buvo būtinas vietos planų procesams, kuriuos sudarė septyni Maltos vietos planai, užbaigti. 
Valdžios institucijos informavo Komisiją, kad pirmasis oficialus parengtinis kiekvieno vietos 
plano aktas pradėtas iki 2004 m. liepos 21 d. Valdžios institucijos paaiškino, kad vietos planų 
reikėjo siekiant persvarstyti užstatymo ribas ir pasiūlyti reikiamus pakeitimus. Komisija 
supranta, kad tai buvo reikalavimas, atsiradęs patvirtinus struktūrinio plano politikos 
8 RINKINĮ, kuriame nustatyta, kad vietos planuose turi būti apibrėžiami visi klausimai, 
įskaitant ribų persvarstymo klausimus, į kuriuos reikia atsižvelgti persvarstant struktūrinį 
planą.

Maltos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad vykstant konsultacijoms dėl vietos 
planų gauta, be visa kita, daug prašymų įtraukti žemę į užstatymo zoną. Vėliau, vykdant su 
vietos planais susijusią veiklą, atsižvelgta į šią gautą medžiagą ir pateiktos rekomendacijos, 
kurias teritorijas leisti užstatyti. .

Suprantama, kad Ministrų kabinetas nurodė Maltos aplinkos ir planavimo institucijai (MEPA) 
persvarstyti užstatymo ribų pakeitimus, nurodytus vietos planų projektuose, ir racionalizuoti 
schemą remiantis keletu kriterijų. Maltos valdžios institucijos informavo, kad šis schemos 
racionalizavimas turėjo būti atliktas tik tų vietų, kurias per minėtas konsultacijas, susijusias su 
atitinkamų vietos planų procesais, prašoma leisti užstatyti.

Valdžios institucijos pabrėžė, kad schemos racionalizavimas (dėl kurio reikia teisinės 
struktūrinio plano dalinio persvarstymo sistemos) buvo dalis vietos planų procesų, nes 
Ministrų kabineto nustatyti kriterijai taikomi tik per konsultacijas dėl atitinkamų vietos planų 
pateiktiems prašymams. Valdžios institucijos nurodė, kad pirmasis vietos planų procesas 
pradėtas 1991 m. lapkričio mėn., o naujausias procesas – 1999 m. rugsėjo mėn. Suprantama, 
kad, remiantis Užstatymo planavimo akto nuostatomis, dėl bet kurių dalykų, kurių sritis 
platesnė už struktūrinį planą (pavyzdžiui, užstatymo ribų praplėtimas), reikia parlamento 
sprendimo. 

Maltos valdžios institucijos teigia, kad tas vietos plano nuostatas, kurios neprieštarauja 
struktūriniam planui, patvirtinti gali ministras ir tam nereikia parlamento sprendimo. Šiuo 
atveju suprantama, kad ta vietos planų (schemos išplėtimas) dalis, dėl kurios reikia 
parlamento sprendimo, pateikta parlamentui vykdant schemos racionalizavimą, o likusias 
vietos planų dalis patvirtino kaimo reikalų ir aplinkos ministras, remdamasis savo 
įgaliojimais, kurie jam suteikti pagal Užstatymo planavimo aktą. 

Komisija supranta, kad pagal Maltos teisės aktus vietos planą rengia ir tvirtina MEPA, bet jis 
turi būti pateiktas priimti parlamentui (tos dalys, kuriose išplečiamas struktūrinio plano 
tikslas) arba aplinkos ministrui.

Maltos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad MEPA patvirtino visus vietos planus: 
vieną – 1995 m., kitą – 2001 m., o dar kitus – 2006 m. liepos 21 d., o tos dalys, kuriose 
išplečiamas struktūrinio plano tikslas, pateiktos priimti parlamentui.
Suprantama, kad struktūrinio plano persvarstymas iš dalies oficialiai pasiūlytas pateikiant 
parlamento pasiūlymą Atstovų rūmų Specialiajam komitetui 2006 m. liepos 12 d. kartu su 
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sprendimu, kad Atstovų rūmai turi priimti planą. Suprantama, kad po diskusijų Specialiajame 
komitete galutiniai planai pateikti Atstovų rūmams kartu su sprendimu planus patvirtinti. Šis 
planas patvirtintas 2006 m. liepos 26 d.

Remiantis minėta informacija, kurią suteikė Maltos valdžios institucijos, atrodytų, kad 
užstatymo ribų išplėtimas (dėl kurio reikėjo iš dalies persvarstyti struktūrinį planą) buvo 
neatskiriama vietos planų procesų dalis. Atrodo, kad pirmasis oficialus visų aptariamų vietos 
planų parengtinis aktas patvirtintas 2004 m. liepos 21 d., o visus vietos planus MEPA 
patvirtino iki 2006 m. liepos 21 d. Be to, Komisija pažymi, kad vietos planai buvo pateikti 
tvirtinti taikant teisėkūros (ministerijų ir parlamento) procedūrą iki 2006 m. liepos 21 d. Visų 
pirma pateikiant parlamento sprendimo pasiūlymą iki 2006 m. liepos 21 d. teisėkūros 
procedūrai pateiktos tos vietos planų dalys, kuriomis pakeistas struktūrinis planas (kaip dalis 
struktūrinio plano dalinio persvarstymo). Todėl, pagal SAV direktyvos1 13 straipsnio 3 dalį, 
atrodo, kad 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą šiuo 
konkrečiu atveju neturėjo būti taikomas.

Nepaisant to, remiantis papildoma informacija, kurią Komisija neseniai gavo, kilo daugiau 
klausimų dėl to, kokiu mastu minėta racionalizavimo programa buvo sudedamoji vietos planų 
procesų dalis. Todėl Komisija paprašė, kad Maltos valdžios institucijos pateiktų daugiau 
paaiškinimų, ir dabar vertina pateiktą informaciją, o vėliau galės pasiūlyti atitinkamus 
tolesnius veiksmus.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie pokyčius, susijusius su šia peticija.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.
„Po to, kai buvo pateiktas paskutinis atsakymas, 2009 m. spalio mėn. vykusiame aplinkos 
klausimams skirtame posėdyje Komisija paprašė Maltos valdžios institucijų pateikti 
paaiškinimus dėl vadinamojo schemos racionalizavimo ir jo sąsajos su vietos planų procesais.

Atsakydamos į prašymą Maltos valdžios institucijos pakartojo, kad vietos planų procesas ir 
schemos racionalizavimas yra vienas ir tas pats dalykas. Vien tik dėl procedūros sumetimų 
vietos planų patvirtinimo procedūra buvo padalyta į dvi: pirmąją, skirtą vietos planui, kurį 
ministras gali patvirtinti nesikreipdamas į Parlamentą, ir antrąją, skirtą likusiai vietos plano 
daliai (t. y. schemą išplečiančiai daliai), dėl kurios būtina kreiptis į Parlamentą dėl 
patvirtinimo iš dalies persvarstant struktūrinį planą. 

Be to, Maltos valdžios institucijos pažymėjo, kad į visus vietos planus buvo įtrauktos ir 
sujungtos visos vietos, kuriomis, kaip buvo nustatyta, išplečiamos užstatymo ribos. Valdžios 
institucijos paaiškino, kad nebuvo nustatyta tokių žemės plotų, kuriais būtų išplėstos 
užstatymo ribos, kurie būtų patvirtinti iš dalies persvarstant struktūrinį planą ir kurie nebūtų 
įtraukti į vietos planą.

Išvados
                                               
1 Laikinas SAV direktyvos taikymas nustatytas 13 straipsnio 3 dalyje, kurioje teigiama: „4 straipsnio 
1 dalyje nurodytas įsipareigojimas galioja planams ir programoms, kuriems pirmasis oficialus parengtinis aktas 
priimamas po 1 dalyje nurodytos dienos. Planams ir programoms, kuriems pirmasis parengtinis aktas yra 
priimamas iki minėtos dienos, ir kurie priimami arba pateikiami svarstyti pagal įstatymų procedūrą praėjus 
daugiau nei 24 mėnesiams, taikomas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas, nebent valstybės narės 
kiekvienu konkrečiu atveju nuspręstų, jog tai netikslinga, ir informuotų visuomenę apie savo sprendimą.“
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Komisija neturi pakankamai įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad minėtas schemos 
racionalizavimas buvo atskira procedūra, dėl kurios reikėtų atlikti plane numatytos veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą pagal SAV direktyvą 2001/42/EB1.

Įvertinus Maltos valdžios institucijų pateiktą informaciją matyti, kad schemos 
racionalizavimas buvo sudedamoji vietos planų procesų dalis. Kadangi visi vietos planai buvo 
inicijuoti ir pateikti taikyti teisėkūros procedūrą iki SAV direktyvos 13 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos dienos, atrodo, kad reikalavimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą netaikytinas.

Kadangi Komisija nenustatė galimo SAV direktyvos nuostatų pažeidimo, nėra būtinybės imtis 
papildomų veiksmų dėl peticijoje iškeltų klausimų.

Be to, Komisija gavo informacijos, kad Maltos teisme bus nagrinėjama analogiška byla dėl 
racionalizavimo ir jo sąsajos su vietos planų procesais. Todėl pažymėtina, kad nacionaliniai 
teismai yra ES teismai, kurie atlieka svarbią funkciją užtikrindami, kad ES teisė būtų taikoma 
teisingai. Komisija pabrėžia, kad bylos nagrinėjimas nacionaliniame teisme gali išspręsti 
konfliktus, kurie galėjo kilti taikant SAV direktyvos nuostatas atliekamų procedūrų atžvilgiu.“

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.


