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Betreft: Verzoekschrift 450/2007, ingediend door Lucienne Pace (Maltese 
nationaliteit), over het ontbreken van een milieueffectbeoordeling met 
betrekking tot de veranderingen van de nieuwbouwgrenzen voorgesteld door 
de Maltese Environmental Planning Authority

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het besluit van de Maltese autoriteiten om een voorstel te doen 
tot de verandering van de nieuwbouwgrenzen in het kader van de revisie van het structuurplan, 
welke nog niet onderworpen is aan een strategische milieueffectbeoordeling. Indienster pleit 
tegen de opname van gebieden die aan drie kanten aan bebouwing grenzen (zoals Birzebbuga) 
in het nieuwbouwplan, en zij is van mening dat deze procedure grote gevolgen kan hebben 
voor het platteland en de levens van de inwoners. Indienster vraagt het Europees Parlement 
om aan de Europese Commissie de opdracht te geven een onderzoek te doen naar de 
mogelijke schendingen van de MEB-richtlijn door de Maltese autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Indienster beklaagt zich er in het bijzonder over dat het Tal-Papa-grondgebied in Birzebbuga, 
Malta binnen de nieuwbouwgrenzen is opgenomen als 'op te vullen' gebied.
De relevante EU-wetgeving met betrekking tot dit verzoekschrift is Richtlijn 2001/42/EG van 
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
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plannen en programma's (de MEB-richtlijn)1. 

Het verzoekschrift

Indienster beweert dat wijzigingen in de nieuwbouwgrenzen van het structuurplan voor Malta, 
met name de opname van het Tal-papa-grondgebied in Birzebbuga, Malta, een negatieve 
uitwerking zullen hebben op het landschap en de levenskwaliteit van de lokale bewoners. 
Indienster stelt dat de wijzigingen middels een versnelde procedure zijn aangenomen, zonder 
een strategische milieubeoordeling zoals is vereist in bovengenoemde richtlijn. Het Tal-Papa-
grondgebied is een voormalige steengroeve die later is ingezet voor kleinschalige landbouw, 
met zo'n 130 fruitbomen. Tevens is dit de leefomgeving van de schijftongkikker 
(Discoglossus pictus), een inheemse diersoort in Malta.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift 

Op grond van artikel 3 van de MEB-richtlijn dient een milieubeoordeling te worden 
uitgevoerd voor plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. De 
richtlijn is van toepassing op plannen en programma's die onder meer worden opgesteld voor 
landgebruik en die een kader scheppen voor toekomstige goedkeuring voor projecten zoals 
opgenomen in bijlagen I en II van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.2

Op basis van nieuwe criteria die zijn opgesteld ter beoordeling van wijzigingen in de 
nieuwbouwgrenzen van het structuurplan is middels een versnelde procedure in augustus 
2006 goedkeuring verleend voor wijzigingen. 'Wijziging' is niet in de richtlijn gedefinieerd, 
maar naar het oordeel van de Commissie vallen wijzigingen in 'plannen en programma's' ook 
onder deze definitie. Als aan wijzigingen niet hetzelfde belang zou worden gehecht als aan de 
plannen en programma's zelf, zou de werkingssfeer van de richtlijn veel beperkter zijn. Dit 
standpunt wordt uiteengezet in het ondersteunend document van de Commissie inzake de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma's, punt 3.9 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). In dit document wordt 
erop gewezen dat wijziging van plannen voor landgebruik een gangbare praktijk is, in plaats 
van deze opnieuw op te stellen. De Commissie stelt dan ook dat het logisch is ook voor 
wijziging van plannen en programma's een beoordeling verplicht te stellen indien de wijziging 
aanzienlijke milieugevolgen met zich mee kan brengen die nog niet zijn beoordeeld.

Conclusies

De Commissie merkt op dat zij reeds een klacht heeft ontvangen over de tenuitvoerlegging 
van de MEB-richtlijn voor wijzigingen in de nieuwbouwgrenzen van het structuurplan voor 
Malta. Naar aanleiding hiervan is de kwestie rechtstreeks bij de Maltese autoriteiten 
aangekaart. De Commissie neemt de informatie van de Maltese autoriteiten op dit moment 
onder de loep en kan pas daarna gepaste stappen nemen. 

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37.
2 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17-25.
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De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van ontwikkelingen met 
betrekking tot dit dossier.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De Commissie kan, naar aanleiding van haar vorige mededeling over dit verzoekschrift, de 
Commissie verzoekschriften meedelen dat ze van de Maltese autoriteiten de volgende 
informatie heeft ontvangen over de procedures die zijn gevolgd met het oog op de uitbreiding 
van de nieuwbouwgrenzen in het kader van de revisie van het structuurplan voor Malta.

De Maltese autoriteiten wijzen erop dat een gedeeltelijke revisie van het structuurplan voor 
Malta noodzakelijk was om de zeven lokale planningsprocessen voor Malta te kunnen 
voltooien. De autoriteiten brengen de Commissie ervan op de hoogte dat de eerste formele 
voorbereidende handelingen voor elk van die lokale plannen dateert van voor 21 juli 2004. De 
autoriteiten leggen uit dat de lokale plannen vereist waren om de nieuwbouwgrenzen te 
herzien en om, waar nodig, veranderingen voor te stellen. De Commissie heeft begrepen dat 
dit vereiste vervat was in het goedgekeurde structuurplanbeleid SET 8. Dat voorziet erin dat 
in de lokale plannen alle kwesties, waaronder de revisie van de nieuwbouwgrenzen, moeten 
worden geïdentificeerd die relevant zijn voor de revisie van het structuurplan.

De Maltese autoriteiten delen de Commissie mee dat de raadplegingen over de lokale plannen 
onder meer een aanzienlijk aantal aanvragen heeft opgeleverd om land op te nemen in het te 
ontwikkelen gebied. Vervolgens is bij het lokale planningsproces rekening gehouden met 
deze opmerkingen en zijn aanbevelingen gedaan om bepaalde gebieden vrij te geven voor 
verdere ontwikkeling.

De Commissie heeft begrepen dat het kabinet van ministers de Maltese Environment and 
Planning Authority (MEPA) de opdracht heeft gegeven om de in de lokale ontwerpplannen 
voorgestelde wijzigingen van de nieuwbouwgrenzen te herzien en op basis van een aantal 
criteria te rationaliseren. De Maltese autoriteiten merken op dat deze rationalisering 
uitsluitend betrekking had op de locaties waarvoor tijdens de voorgenoemde raadplegingen 
over de respectieve lokale planningsprocessen een aanvraag is ingediend om ze voor 
ontwikkeling vrij te geven. 

De autoriteiten benadrukkan dat het rationaliseren (waarvoor men zich beroept op het 
juridisch kader voor de gedeeltelijke revisie van het structuurplan) integraal deel uitmaakte 
van de lokale planningsprocessen. De oefening bestond er immers precies in om op de 
aanvragen die tijdens de raadplegingen over de lokale planningsprocessen waren ingediend, 
de criteria toe te passen van het kabinet. De autoriteiten melden dat de eerste lokale 
planningsprocedure dateert van november 1991, en de meest recente van september 1999. De 
Commissie heeft begrepen dat in de wet op de ruimtelijke ordening staat dat voor alle 
kwesties die verder reiken dan het structuurplan (zoals de uitbreiding van de 
nieuwbouwgrenzen) een parlementaire resolutie moet worden ingediend. 

De Maltese autoriteiten wijzen erop dat die bepalingen van de lokale plannen die niet in strijd 
zijn met het structuurplan zonder parlementaire resolutie door de minister kunnen worden 
goedgekeurd. De Commissie heeft begrepen dat in dit geval, door middel van de 
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rationalisering, de onderdelen van de lokale plannen (uitbreidingen) waarvoor een 
parlementaire resolutie vereist is aan het Parlement zijn voorgelegd, terwijl de rest van de 
lokale plannen is goedgekeurd door de minister voor Plattelandszaken en Milieu die via de 
wet op de ruimtelijke ordening daartoe bevoegd is. 

De Commissie heeft vernomen dat de Maltese wetgeving bepaalt dat lokale plannen worden 
voorbereid en goedgekeurd door de MEPA, maar ter goedkeuring moeten worden voorgelegd 
aan het Parlement (voor die delen die een uitbreiding inhouden van het toepassingsgebied van 
het structuurplan) of aan de minister voor Milieu.

De Maltese autoriteiten brengen de Commissie ervan op de hoogte dat de MEPA alle lokale 
plannen heeft goedgekeurd: een in 1995, een in 2001 en de andere vóór 21 juli 2006, en dat 
die delen die een uitbreiding inhouden van het structuurplan ter goedkeuring zijn voorgelegd 
aan het Parlement. 

De Commissie heeft begrepen dat in het Select Committee van de kamer van 
vertegenwoordigers op 12 juli 2006 een motie is ingediend met het oog op een gedeeltelijke 
revisie van het structuurplan en een resolutie om het plan te laten goedkeuren door de kamer 
van vertegenwoordigers. De Commissie heeft ook begrepen dat na het debat in het Select 
Committee de definitieve plannen zijn voorgelegd in de kamer van vertegenwoordigers samen 
met een resolutie om de plannen goed te keuren, wat op 26 juli 2006 ook gebeurd is. 

Uit de door de Maltese autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de uitbreiding van de 
nieuwbouwgrenzen (waarvoor een gedeeltelijke revisie van het structuurplan vereist was) 
integraal deel uitmaakte van het lokale planningsproces. Het lijkt dat de eerste formele 
voorbereidende handeling voor al die lokale plannen dateert van vóór 21 juni 2004 en dat de 
MEPA alle lokale plannen vóór 21 juli 2006 heeft goedgekeurd. Bovendien stelt de 
Commissie vast dat de wetgevingsprocedure met het oog op de goedkeuring van deze lokale 
plannen (door het ministerie en door het parlement) voor 21 juli 2006 in gang is gezet. Met 
name voor wat betreft die delen van de lokale plannen die een wijziging van het structuurplan 
inhouden is vóór 21 juli 2006 een parlementaire motie voor een resolutie ingediend. Derhalve 
lijkt het dat, in overeenstemming met artikel 13, lid 3 van de MEB-richtlijn1, de uit hoofde 
van artikel 4, lid 1 verplichte milieubeoordeling in onderhavig geval niet van toepassing is.

Niettemin rijst, naar aanleiding van de aanvullende informatie die de Commissie heeft 
ontvangen, de vraag in hoeverre die oefening integraal deel uitmaakte van het lokale 
planningsproces. Daarom heeft de Commissie de Maltese autoriteiten om bijkomende 
informatie gevraagd. Zij moet nu die informatie eerst bestuderen alvorens een gepast voorstel 
te kunnen doen voor een vervolgactie.

                                               
1 De tijdelijke toepassing van de MEB-richtlijn is vastgesteld in artikel 13, lid 3: "De in artikel 4, lid 1, bedoelde 
verplichting is van toepassing op plannen en programma's waarvoor de eerste formele voorbereidende 
handeling plaatsvindt na het in lid 1 vermelde tijdstip [21 juli 2004]. Plannen en programma's waarvoor de 
eerste voorbereidende handeling vóór deze datum plaatsvindt en die later dan 24 maanden na dat tijdstip 
worden aangenomen of ingediend ten behoeve van wetgeving [na 21 juli 2006], vallen onder de verplichting van 
artikel 4, lid 1, tenzij de lidstaten per geval beslissen dat dit niet haalbaar is en het publiek van hun beslissing op 
de hoogte stellen."
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De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in verband met dit verzoekschrift.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.
Sinds haar vorige mededelingen heeft de Commissie de Maltese autoriteiten om een nadere 
toelichting verzocht tijdens de vergadering over het milieupakket in oktober 2009, waar 
gesproken is over de zogenaamde rationaliseringsoefening van het plan en de koppeling 
daarvan met de lokale planningprocessen.

De Maltese autoriteiten hebben bij die gelegenheid herhaald dat het bij het lokale 
planningproces en de rationaliseringsoefening om precies hetzelfde gaat. Het proces van 
goedkeuring van de lokale plannen blijkt in tweeën te zijn verdeeld, en wel op zuiver 
procedurele gronden: het lokale plan dat kan worden goedgekeurd door de minister zonder 
tussenkomst van het Parlement en de rest van het lokale plan (d.w.z. het gedeelte betreffende 
de uitbreiding van het plan), dat ter goedkeuring aan het Parlement moest worden voorgelegd 
in het kader van de gedeeltelijke revisie van het structuurplan

De Maltese autoriteiten hebben bovendien gezegd dat alle lokale plannen alle locaties 
omvatten die zijn geïdentificeerd als een uitbreiding van de nieuwbouwgrenzen. De 
autoriteiten hebben uitgelegd dat er geen stukken grond zijn die zijn geïdentificeerd als een 
uitbreiding van de nieuwbouwgrenzen en zijn goedgekeurd door de gedeeltelijke revisie van 
het structuurplan, die niet in een lokaal plan zijn opgenomen.

Conclusies

De Commissie beschikt over onvoldoende bewijs om te kunnen besluiten dat de 
bovengenoemde rationaliseringsoefening een op zichzelf staande procedure was die kon 
worden aangemerkt als een plan waarvoor een milieubeoordeling moet worden uitgevoerd als 
bedoeld in MEB-richtlijn, 2001/42/EG1.

Op basis van de beoordeling van de van de Maltese autoriteiten ontvangen informatie lijkt het 
erop dat de rationaliseringsoefening een integraal onderdeel was van de lokale 
planningprocessen. Aangezien alle lokale plannen vóór de in artikel 13, lid 3, van de MEB-
richtlijn vastgestelde uiterste datum zijn geïnitieerd of ingediend ten behoeve van wetgeving, 
lijkt de eis ten aanzien van een verplichte milieubeoordeling niet van toepassing.
Aangezien de Commissie niet tot de conclusie heeft kunnen komen dat er sprake is van een 
potentiële schending van de MEB-richtlijn, ziet zij geen aanleiding voor verdere actie met 
betrekking tot de kwesties die in het verzoekschrift aan de orde zijn gesteld. 

Bovendien heeft de Commissie vernomen dat er een parallelle gerechtelijke procedure 
aanhangig is gemaakt bij een Maltese rechtbank inzake de kwestie van de 
rationaliseringsoefening en de koppeling daarvan met de lokale planningprocessen. In dit 
verband moet worden opgemerkt dat nationale rechters communautaire EU-rechtbanken zijn 
die een sleutelrol vervullen bij het waarborgen van de juiste toepassing van het 
Gemeenschapsrecht. De Commissie merkt op dat de lopende nationale gerechtelijke 

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37.



PE400.360v03-00 6/6 CM\810823NL.doc

NL

procedure kan leiden tot een oplossing van een eventuele klacht die had kunnen voortvloeien 
uit de toepassing van de MEB-richtlijn bij de gevolgde procedure.


