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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0450/2007, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā Lucienne Pace, 
par to, ka trūkst ietekmes uz vidi novērtējuma apbūves teritorijas paplašināšanai, 
ko ierosina Maltas Vides plānošanas iestāde

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Maltas iestāžu lēmumu ierosināt izmaiņas apbūves 
teritorijās kā daļu no struktūrplāna pārskatīšanas, par ko nav veikts stratēģiskais vides 
novērtējums. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret depresīvo mikrorajonu (piemēram, 
Birzebbuga) iekļaušanu būvniecības shēmā un uzskata, ka šis solis var nopietni ietekmēt 
apvidu un iedzīvotāju dzīvi. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz, lai Eiropas Parlaments ierosina 
Eiropas Komisijai uzsākt izmeklēšanu par Maltas iestāžu iespējamiem IVN direktīvas 
pārkāpumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Notikumu gaita

Lūgumraksta iesniedzēja īpaši sūdzas par to, ka Tal-Papa lauks Birzebbuga pilsētā, Maltā, ir 
izvēlēts par „aizpildīšanas” rajonu attīstības zonas robežās.
Uz šo lūgumrakstu attiecināmais ES tiesību akts ir 2001. gada 27. jūnija 
Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
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(Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīva)1. 

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja pieļauj, ka izmaiņām apbūves teritorijās Maltas struktūrplānā, īpaši 
Tal-Papa lauka Birzebbuga pilsētā iekļaušanai, būs kaitīga ietekme uz apvidu un vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka grozījumi tika pieņemti 
paātrinātā procedūrā bez stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma, kurš saskaņā ar SVN 
direktīvu bija jāveic. Tal-Papa lauks ir bijušais karjers, kas vēlāk izmantots mazdārziņu 
lauksaimniecībai, un tajā ir iestādīti aptuveni 130 augļu koki. Šis rajons ir arī krāsainās vardes 
(Discoglossus pictus), Maltā endēmiska suga, dzīvotne.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar SVN direktīvas 3. pantu plāniem un programmām, kas var ievērojami ietekmēt 
vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Šie direktīvā definētie plāni un programmas ir 
attiecināmi uz tādiem, kas tiek gatavoti cita starpā zemes izmantošanai un kas nosaka 
turpmākās attīstības struktūru saskaņā ar projektiem, kuri ietverti Direktīvas 85/337/EEK par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu2 I un II pielikumā. 

Pamatojoties uz jaunajiem kritērijiem, kas pieņemti, lai novērtētu struktūrplāna attīstības 
robežu modifikācijas, grozījumi tika pieņemti paātrinātā procedūrā 2006. gada augustā. 
„Modifikācija” nav definēta direktīvā, bet Komisija uzskata, ka „plānu un programmu” 
modifikācijas arī būtu jāiekļauj šajā definīcijā. Ja modifikācijām nepiešķirtu tādu pašu nozīmi 
kā pašiem plāniem un programmām, direktīvas piemērošanas joma būtu vairāk ierobežojoša. 
Šī nostāja ir izklāstīta Komisijas pamatnostādņu dokumentā par Direktīvas 2001/42 par 
noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 3. panta 9. punkta piemērošanu 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Pamatnostādnes nosaka 
jo īpaši jau ierasto praksi modificēt zemes lietošanas plānu tā vietā, lai pieprasītu sagatavot to 
no jauna, un ierosina, ka ir loģiski uzskatīt, ka plāna vai programmas modifikācija ir 
jānovērtē, ja modifikācija pati ietver vēl nenovērtētu nozīmīgu ietekmi uz vidi.

Secinājumi

Komisija atzīmē, ka sūdzība par SVN direktīvas piemērošanu jautājumā par izmaiņām 
apbūves teritorijās Maltas struktūrplānā jau tika izvirzīta Komisijā un šajā saistībā jautājums 
tika risināts tieši ar Maltas iestādēm. Komisija tagad novērtē Maltas iestāžu sniegto 
informāciju, lai sagatavotos ierosināt piemērotus papildu pasākumus. 
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko attīstību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pamatojoties uz savu iepriekšējo paziņojumu šī lūgumraksta sakarā, Komisija informē 
komiteju, ka Maltas varas iestādes ir sniegušas šādu paskaidrojumu attiecībā uz procedūrām, 
kas veiktas attīstības robežu paplašināšanai Maltas struktūrplāna pārskatīšanas ietvaros.

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
2 OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
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Maltas varas iestādes norādīja, ka daļēja Maltas struktūrplāna pārskatīšana bija vajadzīga, lai 
pabeigtu vietējo plānu procesus, kas ietvēra septiņus vietējos Maltas projektus. Varas iestādes 
informēja Komisiju par to, ka katra vietējā plāna pirmā oficiālā sagatavošanas darbība tika 
uzsākta pirms 2004. gada 21. jūlija. Varas iestādes paskaidroja, ka vietējos plānos vajadzēja 
pārskatīt attīstības robežas un ierosināt nepieciešamās izmaiņas. Komisija secina, ka šī prasība 
radās sakarā ar apstiprināto Struktūrplānu politiku SET 8, kas paredz, ka vietējā plānā 
jākonstatē jebkādi jautājumi, tostarp robežu pārskatīšanas jautājumi, kas jāņem vērā 
struktūrplāna pārskatīšanā.

Maltas vara iestādes informēja Komisiju par to, ka konsultāciju process visiem vietējiem 
plāniem deva, cita starpā, ievērojamu daudzumu pieprasījumus attiecībā uz zemes iekļaušanu 
attīstības zonā. Pēc tam vietējā plānā šie pieprasījumi tika ņemti vērā un izteikti priekšlikumi 
par to, kuras teritorijas būtu jāatbrīvo turpmākajai attīstībai.

Tiek saprasts, ka Ministru Kabinets deva norādījumu Maltas Vides un plānošanas iestādei 
(MEPA) pārskatīt ierosinātās attīstības robežu izmaiņas, kā norādīts vietējo plānu projektos, 
un, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, veikt shēmas racionalizāciju. Maltas varas iestādes 
paziņoja, ka shēmas racionalizācija bija jāattiecina tikai uz tām vietām, kuras tika pieprasīts 
atbrīvot attīstībai vienā no iepriekš minētajām konsultācijām par attiecīgajiem vietējo plānu 
procesiem.

Varas iestādes uzsvēra, ka shēmas racionalizācija (kurā ir atsauce uz struktūrplāna daļējas 
pārskatīšanas tiesisko regulējumu) bija neatņemama vietējo plānu procesu sastāvdaļa, jo tā 
bija īpaši ierobežota ar Kabineta kritēriju piemērošanu attiecībā uz pieprasījumiem, kas tika 
iesniegti attiecīgo vietējo plānu konsultācijās. Varas iestādes norādīja, ka pirmais vietējais 
plāna process tika sākts 1991. gada novembrī un pēdējais — 1999. gada septembrī. Tiek 
saprasts, ka saskaņā ar Attīstības plānošanas likuma noteikumiem ikvienam jautājumam, kas 
neatbilst struktūrplānam (piemēram, attīstības robežu paplašināšana), ir nepieciešama 
Parlamenta rezolūcija. 

Maltas varas iestādes norādīja, ka tos vietējā plāna noteikumus, kas nav pretrunā ar 
struktūrplānu, Ministru Kabinets var apstiprināt bez Parlamenta rezolūcijas. Šajā gadījumā 
tiek saprasts, ka tā vietējo plānu daļa (shēmas paplašinājumi), kurai bija nepieciešama 
Parlamenta rezolūcija, tika iesniegta Parlamentā shēmas racionalizācijas procesā, bet pārējo 
vietējo plānu daļu apstiprināja Lauku un vides ministrs, izmantojot viņam ar Attīstības 
plānošanas likumu deleģētās pilnvaras).

Komisija secina, ka saskaņā ar Maltas tiesību aktiem vietējo plānu, kas ir sagatavots un kuru 
apstiprinājusi MEPA, jāiesniedz pieņemšanai Parlamentā (attiecībā uz tām nodaļām, kas 
paplašina struktūrplāna mērķi) vai par vidi atbildīgajam ministram.

Maltas varas iestādes informēja Komisiju, ka MEPA ir apstiprinājusi visus vietējos plānus: 
vienu 1995. gadā, vēl vienu 2001. gadā un citus pirms 2006. gada 21. jūnija, un tās nodaļas, 
kuras paplašināja struktūrplāna mērķi, tika iesniegtas apstiprināšanai Parlamentā.

Tiek saprasts, ka struktūrplāna daļēja pārskatīšana oficiāli tika ieteikta Parlamenta 
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priekšlikumā, kas tika izvirzīts Pārstāvju palātas speciālajā komitejā 2006. gada 12. jūlijā 
kopā ar rezolūciju par plāna apstiprināšanu Pārstāvju palātā. Tiek saprasts, ka pēc diskusijām 
speciālajā komitejā, galīgie plāni kopā ar rezolūciju par plāna apstiprināšanu tika iesniegti 
Pārstāvju palātā. Tas tika apstiprināts 2006. gada 26. jūlijā. 

Pamatojoties uz Maltas varas iestāžu sniegto informāciju, izskatās, ka attīstības robežu 
paplašināšana (kam bija vajadzīga daļēja struktūrplāna pārskatīšana) bija neatņemama vietējā 
plāna procesu daļa. Izskatās, ka visu attiecīgo plānu pirmā oficiālā darbība notika 2004. gada 
21. jūlijā, un MEPA vietējos plānus apstiprināja pirms 2006. gada 21. jūlija. Turklāt Komisija 
atzīmē, ka vietējie plāni pieņemšanai likumdošanas procedūrā (ministram un Parlamentam) 
tika iesniegti pirms 2006. gada 21. jūlija. Īpaši tās vietējā plāna nodaļas, kas grozīja 
struktūrplānu, tika iesniegtas likumdošanas procedūrai (kā daļa no struktūrplāna daļējas 
pārskatīšanas) pirms 2006. gada 21. jūlija, izmantojot Parlamenta rezolūcijas priekšlikumu. 
Tādēļ saskaņā ar SVN Direktīvas1 13. panta 3. punktu ir secināts, ka 4. panta 1. punkta 
prasība par vides ietekmes novērtējuma veikšanu neattiecas uz šo konkrēto lietu.

Tomēr, pamatojoties uz Komisijas nesen saņemto papildinformāciju, ir radušies papildu 
jautājumi attiecībā uz to, cik lielā mērā iepriekš minētā racionalizācija bija vietējā plāna 
procesu neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ Komisija ir lūgusi Maltas varas iestādēm sniegt 
papildu skaidrojumus un šobrīd izvērtē sniegto informāciju, lai Komisija varētu sniegt 
priekšlikumus par turpmāku rīcību.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas attīstību.”

                                               
1 SVN Direktīvas pagaidu piemērošana ir noteikta 13. panta 3. punktā, kas paredz, ka: „Direktīvas 
4. panta 1. punktā minētais pienākums attiecas uz plāniem un programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas 
darbība ir veikta pēc 4. panta 1. punktā minētās dienas [t. i. 2004. gada 1. jūlija]. Uz plāniem un programmām, 
kuru pirmā sagatavošanas darbība ir veikta pirms minētās dienas un ko pieņem vai iesniedz likumdošanas 
procedūrai vēlāk kā 24 mēnešus pēc tās [t. i. pēc 2006. gada 21. jūlija], attiecas 4. panta 1. punktā minētais 
pienākums, izņemot gadījumus, kad dalībvalstis pieņēmušas atsevišķu lēmumu par to, ka tas nav realizējams, un 
par savu lēmumu informējušas sabiedrību.”
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5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā
„Kopš sava pēdējā paziņojuma Komisija 2009. gada oktobra sanāksmē par vides paketi 
pieprasīja no Maltas varas iestādēm sīkākus paskaidrojumus par tā saucamo shēmas 
racionalizācijas procesu un tā saistību ar vietējā plāna procesiem.

Šajā sakarā Maltas varas iestādes vairākkārt atkārtoja, ka vietējā plāna process un shēmas 
racionalizācijas process ir viena un tā pati lieta. Jāsaprot, ka vietējo plānu apstiprināšanas 
process tika sadalīts divās daļās tikai procesuālu iemeslu dēļ: vietējo plānu var apstiprināt 
ministrs, nenodot to izskatīšanai Parlamentā, bet pārējā plāna daļa (t. i. shēmas paplašināšanas 
daļa) ir jānodod izskatīšanai Parlamentā, lai to pieņemtu struktūrplāna daļējas pārskatīšanas 
ietvaros.

Turklāt Maltas varas iestādes paziņoja, ka visos vietējos plānos tika iekļautas un reģistrētas 
visas teritorijas, kas tika noteiktas par tādām, kas paplašina apbūves robežu. Varas iestādes 
paskaidroja, ka tādi zemes gabali, kas pārsniedz apbūves robežu un būtu apstiprināti 
struktūrplāna daļējā pārskatīšanā, bet nebūtu iekļauti vietējā plānā, netika konstatēti.

Secinājumi

Komisijas rīcībā nav pietiekamu pierādījumu, lai secinātu, ka iepriekš minētais shēmas 
racionalizācijas process būtu pastāvīga procedūra, kuru varētu kvalificēt kā plānu, kam 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums SVN Direktīvas 2001/42/EK1 izpratnē.
Izvērtējot no Maltas varas iestādēm saņemto informāciju, šķiet, ka projekta racionalizācijas 
process bija neatņemama vietējā plāna procesu sastāvdaļa. Ņemot vērā, ka vietējie plāni tika 
uzsākti un iesniegti likumdošanas procedūrai pirms SVN direktīvas 13. panta 3. punktā 
noteiktā termiņa, var secināt, ka prasība veikt vides novērtējumu nebija piemērojama.
Ņemot vērā, ka Komisija nevar konstatēt iespējamu SVN direktīvas pārkāpumu, tā uzskata, ka 
nav pamata veikt tālākas darbības attiecībā uz lūgumrakstā norādītajiem jautājumiem. 

Turklāt Komisija tika informēta par to, ka Maltas tiesā vienlaicīgi ir uzsākta lietas izskatīšana 
par racionalizācijas procesu un tā saistību ar vietējā plāna procesiem. Šajā sakarā jāatzīmē, ka 
valsts tiesas ir ES tiesību tiesas, kurām ir galvenā nozīme pareizas ES tiesību aktu 
piemērošanas nodrošināšanā. Komisija norāda, ka notiekošā valsts tiesvedība var atrisināt 
jebkuras iespējamās sūdzības, kas varētu būt radušās, piemērojot SVN direktīvu attiecībā uz 
izmantotajām procedūrām.”

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.


