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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0450/2007, którą złożyła Lucienne Pace (Malta) w sprawie braku 
oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian proponowanych przez 
Maltański Urząd Planowania Środowiskowego w granicach terenów, 
na których mogą powstawać nowe budynki

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się decyzji maltańskich władz o wprowadzeniu zmian 
dotyczących granic terenów, na których mogą powstawać nowe budynki, w ramach przeglądu 
planu struktury, niepoddanego strategicznej ocenie środowiskowej. Składająca petycję 
sprzeciwia się również objęciu obszarów miast, na których istnieją przestrzenie, gdzie 
mogłyby powstać nowe budynki (np. Birzebbuga), programem budownictwa oraz uważa, że 
tego typu działanie miałoby poważny wpływ na obszary wiejskie i życie mieszkańców. 
Składająca petycję zwraca się do Parlamentu o podjęcie działań prowadzących do wszczęcia 
przez Komisję śledztwa w sprawie ewentualnego naruszenia dyrektywy OOŚ przez władze 
maltańskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń

Składająca petycję sprzeciwia się przede wszystkim uwzględnieniu obszaru Tal-Papa 
w Birzebbuga na Malcie jako obszaru pod zabudowę w granicach terenów, na których mogą 
powstawać nowe budynki.
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Przepisy unijne mające zastosowanie do przedmiotowej sprawy zawarte są w dyrektywie 
2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ)1.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że zmiany w granicach terenu, na którym mogą powstawać nowe 
budynki, dokonane w planie strukturalnym dla Malty – a zwłaszcza włączenie obszaru 
Tal-papa w Birzebbuga na Malcie – będą w szkodliwy sposób oddziaływać na obszary 
wiejskie i jakość życia lokalnej ludności. Składająca petycję uważa, że wspomniane zmiany 
zostały przyjęte w oparciu o przyspieszoną procedurę, bez przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na mocy dyrektywy SOOŚ. Tal-Papa 
to teren byłego kamieniołomu, wykorzystywany następnie pod drobne uprawy rolne, 
na którym rośnie około 130 drzew owocowych. Obszar ten jest również terenem 
zamieszkiwanym przez ropuszkę krągłojęzyczną (Discoglossus pictus) – gatunek endemiczny 
dla Malty.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 3 dyrektywy SOOŚ ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się 
w odniesieniu do planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ 
na środowisko. Plany i programy zdefiniowane są na mocy przedmiotowej dyrektywy jako 
przygotowane między innymi dla użytkowania gruntu i jako te, które ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego przedsięwzięć wymienionych 
w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne2. 

Na podstawie nowych kryteriów mających na celu ocenę modyfikacji w granicach terenu 
przeznaczonego pod zabudowę, przewidzianych w planie strukturalnym, zmiany zostały 
przyjęte w ramach przyspieszonej procedury w sierpniu 2006 r. W przedmiotowej dyrektywie 
brak definicji „modyfikacji”, lecz w opinii Komisji modyfikacje uwzględnione w definicji 
„planów i programów” również wchodziłby w zakres takiej definicji. Gdyby znaczenie 
modyfikacji nie było równie istotne jak samych planów i programów, zakres stosowania 
przedmiotowej dyrektywy byłby bardziej restrykcyjny. Takie stanowisko znalazło się 
w dokumencie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrożenia dyrektywy 2001/42 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 
ust. 3.9 (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). W wytycznych 
określono przede wszystkim wspólną praktykę modyfikacji planów użytkowania gruntów 
zamiast wprowadzania wymogu przygotowania ich na nowo, jak również zaproponowano, że 
logicznym rozwiązaniem jest rozważenie konieczności przeprowadzenia oceny modyfikacji 
planu lub programu w przypadku, gdy dana modyfikacja dotyczy istotnego wpływu na 
środowisko, który nie był dotychczas przedmiotem oceny.

Wnioski

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.



CM\810823PL.doc 3/6 PE400.360 REV II

PL

Komisja zwraca uwagę na fakt, że Komisja otrzymała już skargę w sprawie stosowania 
dyrektywy SOOŚ w odniesieniu do zmian granic terenu przeznaczonego pod zabudowę, 
zawartego w planie strukturalnym dla Malty. Na podstawie wspomnianej skargi w sprawie 
tego zagadnienia zwrócono się bezpośrednio do władz maltańskich. Komisja przeprowadza 
obecnie ocenę informacji dostarczonych przez władze maltańskie, co umożliwi jej 
zaproponowanie odpowiednich dalszych działań.
Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o nowych aspektach sprawy 
poruszonej w przedmiotowej petycji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Kontynuując wcześniejszy komunikat związany z tą petycją, Komisja informuje Komisję 
Petycji, że władze Malty dostarczyły następujące wyjaśnienia dotyczące procedur podjętych 
w celu poszerzenia granic rozbudowy w ramach zmiany planu zagospodarowania Malty.

Władze Malty poinformowały, że częściowa zmiana planu zagospodarowania Malty była 
koniecznym warunkiem ukończenia procesów planowania lokalnego obejmujących siedem 
planów lokalnych dla Malty. Władze poinformowały Komisję, że pierwszy formalny akt 
przygotowawczy każdego z planów lokalnych wydano przed 21 lipca 2004 r. Władze 
wyjaśniły, że plany lokalne były wymagane do zmiany granic rozbudowy i zaproponowania 
potrzebnych modyfikacji. Komisja domyśla się, że był to wymóg wynikający z zatwierdzonej 
polityki planu strukturalnego SET 8, która przewiduje, że plan lokalny określi wszelkie 
sprawy, w tym te związane ze zmianą granic, mające zostać uwzględnionymi w przeglądzie 
planu strukturalnego.

Władze Malty poinformowały Komisję, że w procesie konsultacji obejmujących wszystkie 
plany lokalne zgromadzono między innymi znaczną liczbę wniosków o włączenie tych ziem 
do strefy rozbudowy. W związku z tym podczas opracowywania planu lokalnego 
uwzględniono wspomniane wnioski i sformułowano zalecenia, by udostępnić przedmiotowe 
strefy dla dalszego rozwoju.

Z informacji wynika, że Gabinet Ministrów poinstruował maltański Urząd Planowania 
Środowiskowego (MEPA), aby dokonał przeglądu proponowanych zmian granic rozbudowy 
wskazanych we wstępnych planach lokalnych i przeprowadził racjonalizację planu w oparciu 
o szereg kryteriów. Władze Malty oświadczyły, że racjonalizacja planu miała odnosić się 
wyłącznie do obszarów, w związku z którymi zwrócono się o umożliwienie rozbudowy 
podczas wspomnianych konsultacji dotyczących odnośnych procesów planowania lokalnego.

Władze Malty podkreśliły, że racjonalizacja planu (która odwołuje się do ram prawnych 
przeglądu częściowego programu strukturalnego) stanowiła integralną część procesów 
planowania lokalnego i została wyraźnie ograniczona do zastosowania kryteriów gabinetu 
wobec wniosków złożonych podczas konsultacji dotyczących odnośnych planów lokalnych. 
Władze Malty poinformowały, że pierwszy proces planowania lokalnego rozpoczęto 
w listopadzie 1991 r., a ostatni we wrześniu 1999 r. Komisja rozumie, że zgodnie 
z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym wszelkie sprawy wykraczające poza plan 
strukturalny (takie jak poszerzenie granic rozbudowy) wymagają rezolucji parlamentarnej.
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Władze Malty poinformowały, że te postanowienia planu lokalnego, które nie stoją 
w sprzeczności z planem strukturalnym, mogą zostać zatwierdzone przez ministra bez 
potrzeby rezolucji parlamentarnej. W tym przypadku wszystko wskazuje na to, że część 
planów lokalnych (rozszerzenie), która wymagała rezolucji parlamentarnej, została 
przedłożona parlamentowi w toku procesu racjonalizacji planów, podczas gdy resztę planu 
lokalnego zatwierdził Minister Rolnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego w ramach 
uprawnień delegowanych w ustawie o planowaniu przestrzennym. 

Komisja domyśla się, że zgodnie z ustawodawstwem maltańskim plan lokalny jest 
przygotowywany i zatwierdzany przez MEPA, lecz powinien być przedłożony do przyjęcia 
przez parlament (w odniesieniu do tych sekcji, które wykraczają poza cel planu 
strukturalnego) lub przez właściwego Ministra Ochrony Środowiska Naturalnego.

Władze Malty poinformowały Komisję, że MEPA zatwierdził wszystkie plany lokalne: jeden 
w 1995 r., drugi w 2001 r. i inne przed 21 lipca 2006 r., a sekcje wykraczające poza cel planu 
strukturalnego zostały przedłożone do przyjęcia przez parlament. 

Z informacji Komisji wynika, że częściowa zmiana planu strukturalnego została formalnie 
zaproponowana w formie projektu skierowanego do Specjalnej Komisji Izby Reprezentantów 
dnia 12 lipca 2006 r. wraz z rezolucją dotyczącą zatwierdzenia planu przez Izbę 
Reprezentantów. Komisja domyśla się, że po dyskusjach w specjalnej komisji ostateczne 
plany zostały złożone w Izbie Reprezentantów wraz z rezolucją dotyczącą zatwierdzenia 
planu. Plan został zatwierdzony dnia 26 lipca 2006 r. 

Z powyższych informacji dostarczonych przez władze Malty wynika, że poszerzenie granic 
rozbudowy (które wymagało częściowej zmiany planu strukturalnego) stanowiło integralną 
część procesu planowania lokalnego. Wygląda na to, że pierwszy formalny akt 
przygotowawczy wszystkich odnośnych planów lokalnych sporządzono przed 21 lipca 2004 r. 
i że wszystkie plany lokalne zostały zatwierdzone przez MEPA przed 21 lipca 2006 r. 
Ponadto Komisja odnotowuje, że plany lokalne zostały skierowane do przyjęcia w ramach 
procedury legislacyjnej (zarówno przez ministerstwo, jak i parlament) przed 21 lipca 2006 r. 
W szczególności sekcje planów lokalnych zmieniające plan strukturalny zostały poddane 
procedurze legislacyjnej (w ramach częściowej zmiany planu strukturalnego) w formie 
projektu rezolucji parlamentarnej p r z e d  21 lipca 2006 r. Dlatego zgodnie 
z art. 13 ust. 3 dyrektywy SOOŚ1 wygląda na to, że wymóg zawarty 
w art. 4 ust. 1 o przeprowadzaniu oceny środowiskowej nie miał zastosowania w tym 
konkretnym przypadku.

Niemniej jednak na podstawie dodatkowych informacji, jakie niedawno otrzymała Komisja, 
pojawiają się dalsze pytania dotyczące zakresu, w jakim wspomniana wyżej racjonalizacja 
planu stanowiła integralną część procesów planowania lokalnego. Dlatego Komisja zwróciła 

                                               
1 Tymczasowe stosowanie dyrektywy SOOŚ zostało uregulowane w art. 13 ust. 3, zgodnie z którym:
„Obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do planów i programów, dla których 
pierwszy formalny akt przygotowawczy ma miejsce po [21 lipca 2004 r.]. Plany i programy, na podstawie 
których sporządzany jest pierwszy formalny akt przygotowawczy przed tą datą i które zostają przyjęte lub 
poddane procedurze ustawodawczej w okresie dłuższym niż 24 miesiące po tej dacie [tj. po 21 lipca 2006 r.], 
podlegają obowiązkowi określonemu w art. 4 ust. 1, chyba że państwa członkowskie podejmą decyzję 
na podstawie jednostkowych przypadków, iż jest to niewykonalne, i powiadomią o swojej decyzji społeczeństwo”.
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się do władz Malty o dodatkowe wyjaśnienia i obecnie przeprowadza ocenę dostarczonych 
informacji, po której będzie w stanie zaproponować odpowiednie działania. 

Komisja będzie informowała Komisję Petycji o postępach związanych z tą petycją.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Po przekazaniu poprzedniego komunikatu, podczas spotkania w sprawie pakietu ochrony 
środowiska w październiku 2009 r. Komisja zwróciła się do władz Malty o dalsze wyjaśnienia 
dotyczące przeprowadzenia tak zwanej racjonalizacji planu i jej związku z lokalnymi 
procesami planowania.

Przy tej okazji władze Malty przypomniały, że lokalny proces planowania i racjonalizacja 
systemu to jedno i to samo. Najwyraźniej proces zatwierdzenia lokalnych planów został 
podzielony na dwie części z przyczyn czysto proceduralnych: na lokalny plan, który może 
zostać zatwierdzony przez ministra bez zwracania się do parlamentu, i na pozostałą część 
planu (tj. część dotyczącą jego rozbudowy), która musiała zostać przekazana do zatwierdzenia 
przez parlament w ramach częściowego przeglądu planu struktury.

Ponadto władze Malty oświadczyły, że wszystkie lokalne plany objęły wszystkie tereny 
uznane za poszerzające granice terenów, na których mogą powstawać nowe budynki. Władze 
wyjaśniły, że nie było takich działek uznanych za poszerzające granice terenów, gdzie mogą 
powstawać nowe budynki i ratyfikowanych przez częściowy przegląd planu struktury, które 
nie zostałyby ujęte w lokalnym planie.

Wnioski

Komisja nie posiada wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że wspomniana 
racjonalizacja systemu była niezależną procedurą, która kwalifikowałaby plan 
do obowiązkowej oceny środowiskowej zgodnie z dyrektywą OOŚ 2001/42/WE1.

Z oceny informacji otrzymanych od władz Malty wynika, że racjonalizacja systemu stanowiła 
integralną część lokalnych procesów planowania. Zważywszy, że wszystkie lokalne plany 
zostały zainicjowane i poddane procedurze legislacyjnej przed ostatecznym terminem 
wyznaczonym w art. 13 ust. 3 dyrektywy OOŚ, wymóg przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne nie obowiązywał.

Ponieważ Komisja nie była w stanie stwierdzić potencjalnego naruszenia przepisów 
dyrektywy OOŚ, nie dostrzega ona powodów, by podejmować dalsze działania dotyczące 
spraw poruszonych w petycji. 

Ponadto Komisja została poinformowana, że przed sądem na Malcie toczy się równoległe 
postępowanie w sprawie przeprowadzenia racjonalizacji i jej związku z lokalnymi procesami 
planowania. W tym kontekście należy zaznaczyć, że sądy krajowe są sądami UE i odgrywają 
ważną rolę w zapewnianiu właściwego stosowania prawa UE. Komisja zwraca uwagę na to, 
że trwające krajowe postępowanie sądowe może doprowadzić do rozwiązania wszelkich 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
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problemów, które mogły się pojawić podczas stosowania dyrektywy OOŚ w związku 
z realizowanymi procedurami.


