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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0450/2007, imressqa mis-Sinjura Lucienne Pace, ta’ nazzjonalità
Maltija, dwar in-nuqqas ta’ studju dwar l-impatt ambjentali rigward it-tibdil 
fil-konfini tal-iżvilupp propost mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-
Ippjanar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni tilmenta dwar id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Maltin li jipproponu 
tibdil fil-konfini tal-iżvilupp tal-bini bħala parti mir-reviżjoni tal-pjan strutturali li ma kienx 
suġġett għal evalwazzjoni ambjentali strateġika. Dik li ressqet il-petizzjoni targumenta kontra 
l-inklużjoni ta’ zoni ta’ “Infill” Pockets (bħal pereżempju, Birżebbuġa) fl-iskema tal-bini, u 
tqis li din il-miżura se taffettwa b’mod serju l-pajsaġġ u ħajjet ir-residenti. Dik li ressqet il-
petizzjoni titlob lill-Parlament Ewropew biex iqabbad lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tniedi 
stħarriġ dwar il-ksur potenzjali tad-Direttiva tal-EIA mill-awtoritajiet Maltin.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

L-Isfond/Sommarju tal-Fatti/L-Istorja

B’mod speċifiku, dik li ressqet il-petizzjoni tilmenta li l-għalqa Tal-Papa f’Birżebbuġa, Malta 
kienet inkluża bħala zona urbana fejn l-art tintuża biex fiha jsir aktar bini jew żvilupp (infill) 
fi ħdan il-konfini tal-iżvilupp. 

Il-liġi rilevanti tal-UE rigward din il-petizzjoni hija d-Direttiva 2001/42/KE tas-27 ta’ Ġunju 
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2001 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva 
SEA) 1.

Il-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni tallega li l-emendi li saru fil-konfini tal-iżvilupp tal-pjan strutturali 
għal Malta, b’mod notevoli l-inklużjoni tal-għalqa Tal-Papa f’Birżebbuga, Malta, se jkollhom 
impatt ħażin fuq il-pajsaġġ u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti lokali. Dik li ressqet il-petizzjoni 
targumenta li l-emendi kienu adottati taħt proċedura mgħaġġla mingħajr ma sar studju 
ambjentali strateġiku skont id-Direttiva SEA. L-għalqa Tal-Papa hija barriera li m’għadhiex 
tintuża, sussegwentement użata għall-agrikoltura fuq skala żgħira, li tinkludi madwar 130 
siġra tal-frott. Iż-żona hija wkoll  l-ambjent fejn jgħix iż-Żrinġ (Discoglossus pictus) speċi 
endemika għal Malta.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

Taħt Artikolu 3 tad-Direttiva SEA, evalwazzjoni ambjentali għandha ssir għal pjanijiet jew 
programmi li jista’ jkollhom effetti ambjentali sinifikanti. Pjanijiet u Programmi huma definiti 
skont id-direttiva bħala dawk li huma mħejjija, fost affarijiet oħra, għall-użu tal-art u li jfasslu 
l-qafas għall-approvazzjoni ta’ żvilupp fil-ġejjieni ta’ proġetti llistjati fl-Annessi I u II tad-
Direttiva 85/337/KEE, dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent.2

Fuq il-bażi ta’ kriterji ġodda maħruġa biex ikunu evalwati l-modifiki għall-konfini tal-
iżvilupp tal-pjan strutturali, kienu adottati emendi taħt proċedura mgħaġġla f’Awissu 2006. 
‘Modifikazzjoni’ m’hijiex definita fid-direttiva imma hija l-fehma tal-Kummissjoni li
modifiki għall-’pjanijiet u programmi’ jkunu inklużi wkoll f’din id-definizzjoni. Jekk il-
modifiki ma jingħatawx l-istess importanza bħall-pjanijiet u l-programmi nfushom, il-firxa 
tal-applikazzjoni tad-direttiva se tkun aktar ristrettiva. Din il-pożizzjoni hija stabbilita fid-
dokument ta’ Gwida tal-Kummissjoni dwar it-Twettiq tad-Direttiva 2001/42 fuq l-
evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, paragrafu 3.9 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Il-gwida tidentifika, 
b’mod partikulari, il-prattika komuni tal-immodifikar tal-pjanijiet dwar l-użu tal-art aktar milli 
teħtieġ li jkunu ppreparati mill-ġdid u tissuġġerixxi li huwa loġiku li tqis li l-modifika ta’ pjan 
jew programm trid tkun suġġetta għal evalwazzjoni jekk il-modifika minnha nnifisha tinvolvi 
effetti ambjentali sinifikanti li jkunu għadhom m’humiex evalwati.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tinnota li lment dwar il-kwistjoni tal-applikazzjoni tad-Direttiva SEA dwar 
tibdiliet fil-konfini tal-iżvilupp tal-pjan strutturali għal Malta diġà tressaq għand il-
Kummissjoni, li minħabba fih il-kwistjoni kienet tqajmet b’mod dirett ma’ l-awtoritajiet 
Maltin. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tevalwa l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
Maltin qabel ma tkun f’pożizzjoni li tipproponi follow-up xieraq.

                                               
1 ĠU L 197, tal-21.7.2001, pġ. 30-37
2 ĠU L 156, tal-25.6.2003, pġ. 17-25
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Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-iżviluppi rigward 
din il-petizzjoni.  

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Flimkien mal-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel b’rabta ma’ din il-petizzjoni, il-Kummissjoni
tgħarraf lill-Kumitat li l-awtoritajiet Maltin bagħtu l-kjarifika li ġejja b’rabta mal-proċeduri 
meħudin għall-estensjoni ta’ konfini ta’ żvilupp bħala parti mir-reviżjoni tal-pjan ta’ struttura 
għal Malta.

L-awtoritajiet Maltin indikaw li r-reviżjoni parzjali tal-pjan ta’ struttura għal Malta kienet
rekwiżit neċessarju għall-finalizzazzjoni tal-proċessi tal-pjanijiet lokali li kienu magħmulin 
minn seba’ pjanijiet lokali għal Malta. L-awtoritajiet għarrfu lill-Kummissjoni li l-ewwel att 
preparatorju formali ta’ kull pjan lokali beda qabel il-21 ta’ Lulju 2004. L-awtoritajiet 
spjegaw li l-pjanijiet lokali kellhom jeżaminaw mill-ġdid il-konfini tal-iżvilupp u jipproponu 
tibdiliet skont il-ħtieġa. Il-Kummissjoni tifhem li dan kien rekwiżit li ħareġ  mill-Politika tal-
Pjan ta’ Struttura approvata SET 8 li tgħid li l-pjan lokali għandu jidentifika kull kwistjoni, 
inklużi l-kwistjonijiet ta’ eżami mill-ġdid tal-konfini, li għandha titqies fl-eżami mill-ġdid tal-
pjan ta’ struttura.

L-awtoritajiet Maltin għarrfu lill-Kummissjoni li l-proċess ta’ konsultazzjoni għall-pjan lokali 
kollha ħalla, fost affarijiet oħra, għadd ġmielu ta’ talbiet biex ikunu inklużi artijiet fiz-zona 
tal-iżvilupp. Wara dan, l-eżerċizzju tal-pjan lokali qies dawn is-sottomissjonijiet u permezz 
tiegħu saru rakkomandazzjonijiet dwar liema zoni kellhom jingħataw permess għal aktar 
żvilupp.

Huwa mifhum li l-Kabinett tal-Ministri ta istruzzjoni lill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-
Ippjanar (MEPA) biex teżamina mill-ġdid it-tibdiliet proposti fil-konfini tal-iżvilupp kif 
indikati f’abbozzi ta’ pjanijiet lokali u biex tagħmel eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni tal-
iskema abbażi ta’ għadd ta’ kriterji. L-awtoritajiet Maltin qalu li dan l-eżerċizzju ta’
razzjonalizzazzjoni tal-iskema kellu japplika biss għas-siti li ntalab li jinħarġilhom permess
għall-iżvilupp matul xi waħda mill-konsultazzjonijiet imsemmijin hawn fuq li jappartienu lill-
proċessi rispettivi tal-pjan lokali.

L-awtoritajiet saħqu li l-eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni tal-iskema (li jiddependi mill-qafas 
legal tar-reviżjoni parzjali tal-pjan ta’ struttura) kien parti integrali mill-proċessi tal-pjan 
lokali minħabba li kien speċifikament limitat għall-applikazzjoni tal-kriterji tal-Kabinett għat-
talbiet li ntbagħtu matul l-eżerċizzji ta’ konsultazzjoni dwar il-pjanijiet lokali rispettvi. L-
awtoritajiet indikaw li l-ewwel proċess tal-pjan lokali tnieda f’Novembru 1991 u l-aktar 
wieħed riċenti f’Settembru 1999. Huwa mifhum li, skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-
Ippjanar tal-Iżvilupp, kull ħaġa li tmur lil hinn mill-pjan tal-iżvilupp (bħall-estensjoni ta’
konfini tal-iżvilupp) ikun jeħtiġilha riżoluzzjoni parlamentari. 

L-awtoritajiet Maltin indikaw li dawk id-dispożizzjonijiet tal-pjan lokali li ma jkunux 
f’konflitt mal-pjan tal-iżvilupp jistgħu jkunu approvati mill-Ministru mingħajr il-ħtieġa ta’
riżoluzzjoni parlamentari. F’dan il-każ, huwa mifhum li l-parti tal-pjanijiet lokali 
(estensjonijiet ta’ skemi) li kien jeħtiġilha riżoluzzjoni parlamentari, intbagħtet lill-Parlament 
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permezz tal-proċess ta’ razzjonalizzazzjoni tal-iskema, filwaqt li l-bqija tal-pjan lokali kien 
approvat mill-Ministru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent bis-saħħa tas-setgħat delegati 
tiegħu skont l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp. 

Il-Kummissjoni tifhem li, b’konformità mal-leġiżlazzjoni Maltija, pjan lokali jitħejja u jkun 
approvat mill-MEPA iżda għandu jintbagħat għall-adozzjoni mill-Parlament (fir-rigward ta’
dawk is-sezzjonijiet li jitkellmu fid-dettall dwar l-għan tal-pjan ta’ struttura) jew mill-Ministru 
responsabbli għall-Ambjent.

L-awtoritajiet Maltin għarrfu lill-Kummissjoni li l-MEPA approvat il-Pjanijiet Lokali kollha: 
wieħed fl-1995, ieħor fl-2001 u l-oħrajn qabel il-21 ta’ Lulju, 2006, u dawk is-sezzjonijiet li 
kienu jitkellmu fid-dettall dwar l-għan tal-pjan strutturali ntbagħtu għall-adozzjoni mill-
Parlament. 

Huwa mifhum li r-reviżjoni parzjali tal-pjan ta’ struttura kienet proposta formalment permezz 
ta’ mozzjoni Parlamentari miġjuba quddiem Kumitat Magħżul tal-Kamra tar-Rappreżentanti 
fit-12 ta’ Lulju 2006, flimkien ma’ riżoluzzjoni li l-pjan ikun approvat mill-Kamra tar-
Rappreżentanti. Huwa mifhum li wara diskussjonijiet fil-Kumitat Magħżul, il-pjanijiet finali 
tqiegħdu quddiem il-Kamra tar-Rappreżentanti flimkien ma’ riżoluzzjoni li l-pjan ikun 
approvat. Dan kien approvat fis-26 ta’ Lulju 2006. 

Abbażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq moghtija mill-awtoritajiet Maltin, jidher li l-estensjoni 
tal-konfini tal-iżvilupp (li ġabet magħha l-ħtieġa ta’ reviżjoni parzjali tal-pjan ta’ struttura) 
kienet parti integrali mill-proċessi tal-pjanijiet lokali. Jidher li l-ewwel att preparatorju formali 
tal-pjanijiet lokali kollha inkwistjoni kien sar qabel il-21 ta’ Lulju 2004, u li l-pjanijiet lokali 
kollha kienu approvati mill-MEPA qabel il-21 ta’ Lulju 2006. Barra minn dan, il-
Kummissjoni tinnota li l-pjanijiet lokali kienu ntbagħtu għall-proċedura leġiżlattiva għall-
adozzjoni (kemm Ministerjali u kemm Parlamentari) qabel il-21 ta’ Lulju, 2006. B’mod 
partikolari, dawk is-sezzjonijiet tal-pjanijiet lokali li emendaw il-pjan ta’ struttura kienu 
ntbagħtu għall-proċedura leġiżlattiva (bħala parti mir-reviżjoni parzjali tal-pjan ta’ struttura) 
permezz ta’ mozzjoni Parlamentari għal riżoluzzjoni qabel il-21 ta’ Lulju, 2006. Għalhekk, 
skont l-Artikolu 13(3) tad-Direttiva SEA1, jidher li r-rekwiżit skont l-Artikolu 4(1) li ssir 
valutazzjoni ambjentali ma kienx japplika f’dan il-każ speċifiku.

Madankollu, abbażi ta’ informazzjoni addizzjonali li l-Kummissjoni rċeviet dan l-aħħar, qamu 
aktar kwistjonijiet dwar kemm l-eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni msemmi hawn fuq kien 
parti integrali tal-proċessi tal-pjanijiet lokali. Għalhekk il-Kummissjoni talbet għal aktar 
kjarifika mill-awtoritajiet Maltin u bħalissa qiegħda tevalwa l-informazzjoni mogħtija qabel 
ma tkun f’qagħda li tipproponi segwitu adegwat.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mgħarraf dwar żviluppi 
                                               
1 L-applikazzjoni fiż-żmien tad-Direttiva SEA hija stabbilita fl-Artikolu 13(3) li jgħid li: "L-obbligazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(1) għandha tgħodd għall-pjanijiet u programmi li dwarhom l-ewwel att preparatorju 
formali jkun sussegwenti għad-data msemmija fil-paragrafu 1. Il-pjanijiet u l-programmi li dwarhom l-att 
preparatorju formali jkun qabel dik id-data u li jkunu adottati jew sottomessi għall-proċedura leġislattiva aktar 
minn 24 xahar wara dan, għandhom isiru suġġetti għall-obbligazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) kemm-il darba 
l-Istati Membri ma jiddeċidux abbażi ta’ kull każ li dan ma jkunx possibbli u jinfurmaw lill-pubbliku bid-
deċiżjoni tagħhom."



CM\810823MT.doc 5/5 PE400.360 REV II

MT

dwar din il-petizzjoni.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
Sa mill-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni talbet aktar kjarifiki mingħand l-
awtoritajiet Maltin fil-laqgħa dwar il-pakkett ambjentali f’Ottubru 2009, rigward l-hekk 
imsejjaħ eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni tal-iskema u l-konnessjoni tiegħu mal-proċessi tal-
pjan lokali.
L-awtoritajiet Maltin f’dik l-okkażżjoni tennew li l-proċess tal-pjan lokali u l-eżerċizzju ta’
razzjonalizzazzjoni tal-iskema kienu l-istess ħaġa. Huwa mifhum li l-proċess għall-
approvazzjoni tal-pjanijiet lokali kien maqsum fi tnejn, purament fuq bażijiet proċedurali: il-
pjan lokali li jista’ jiġi approvat mill-Ministru mingħajr referenza għall-Parlament u l-bqija 
tal-pjan lokali (jiġifieri il-parti tal-estensjoni tal-iskema) li għandu jitressaq quddiem il-
Parlament għall-adozzjoni fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni parzjali tal-Pjan ta’ Struttura.

Barra dan, l-awtoritajiet Maltin qalu li l-pjanijiet lokali kollha inkludew u inkorporaw is-siti 
kollha li kienu identifikati bħala siti li qed jestendu l-konfini tal-iżvilupp. L-awtoritajiet 
spjegaw li ma kien hemm l-ebda biċċiet ta’ art bħal dawn identifikati li jestendu l-konfini tal-
iżvilupp u ratifikati mir-reviżjoni parzjali tal-Pjan ta’ Struttura li ma kinux inklużi fil-pjan 
lokali.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni m’għandhiex biżżejjed evidenza biex tikkonkludi li l-eżerċizzju ta’
razzjonalizzazzjoni tal-iskema msemmi hawn fuq kien proċedura indipendenti li permezz 
tagħha l-pjan ikun jista’ jirrikjedi evalwazzjoni ambjentali skont id-Direttiva SEA, 
2001/42/KE1.

Wara l-evalwazzjoni tal-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Maltin, jidher li l-eżerċizzju 
ta’ razzjonalizzazzjoni tal-iskema kien parti integrali tal-proċessi tal-pjan lokali. Minħabba li 
l-pjanijiet lokali tnedew u ġew sottomessi għall-proċedura leġiżlattiva qabel id-data tal-għeluq 
stabbilita fl-Artikolu 12(3) tad-Direttiva SEA, jidher li r-rekwiżit biex issir evalwazzjoni 
ambjentali ma kienx applikabbli.
Minħabba li l-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi li kien hemm ksur potenzjali tad-
Direttiva SEA, ma tara l-ebda raġuni għala għandha tieħu iktar azzjoni rigward il-kwistjonijiet 
imqajma fil-petizzjoni. 

Barra dan, il-Kummissjoni kienet infurmata li hemm proċedura legali għaddejja fl-istess ħin 
fil-Qorti Maltija rigward il-kwistjoni tal-eżerċizzju ta’ razzjonalizzazzjoni u r-rabta tiegħu 
mal-proċessi tal-pjan lokali. F’dan il-kuntest, wieħed għandu jinnota li l-qrati nazzjonali huma 
l-qrati tal-UE li għandhom sehem importanti għall-iżgurar tal-applikazzjoni korretta tal-liġi 
tal-UE. Il-Kummissjoni tinnota li l-proċeduri legali nazzjonali li għadhom għaddejjin jistgħu 
jwasslu għas-soluzzjoni ta’ kwalunkwe motiv ta’ lment potenzjali li seta’ nqala’ fl-
applikazzjoni tad-Direttiva SEA fir-rigward tal-proċeduri li ġew segwiti.

                                               
1  ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30-37


