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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0450/2007, adresată de Lucienne Pace, de cetățenie malteză, 
privind lipsa studiului de evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce 
privește schimbările care afectează limitele de urbanizare propuse de 
Autoritatea de planificare ecologică din Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă decizia autorităților malteze de a propune modificarea limitelor de 
dezvoltare în domeniul construcțiilor, ca parte a revizuirii planului privind structura, având în 
vedere că aceasta nu a fost supusă unei evaluări strategice de mediu. Petiționarul aduce
argumente împotriva includerii zonelor „de umplere” dintre clădiri (cum ar fi Birzebbuga) în 
cadrul planului de construcție și consideră că acest demers ar afecta grav zona rurală și viețile 
locuitorilor. Petiționarul solicită Parlamentului European să invite Comisia să lanseze o 
investigație asupra eventualelor încălcări ale Directivei EIA de către autoritățile malteze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Context/Rezumatul faptelor/Istoric

În mod precis, petiționarul reclamă includerea câmpului Tal-Papa din Birzebbuga, Malta, sub 
forma unei zone „de umplere” în cadrul limitelor de dezvoltare.
Legislația UE relevantă în legătură cu această petiție este Directiva 2001/42/CE din 27 iunie 
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2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului înconjurător 
(Directiva SEA)1.

Petiția

Petiționarul afirmă că modificările aduse limitelor de urbanizare ale planului structural pentru 
Malta, în mod special includerea câmpului Tal-Papa din Birzebbuga, Malta, va avea un 
impact negativ asupra regiunii și asupra calității vieții locuitorilor din zonă. Petiționarul 
susține că amendamentele au fost adoptate în procedură de urgență, fără să fie făcută o 
evaluare strategică a mediului conform Directivei SEA. Câmpul Tal-Papa este o fostă carieră 
de piatră, folosită ulterior pentru agricultură la scară mică, incluzând circa 130 de pomi 
fructiferi. Această regiune este, de asemenea, habitatul natural al broaștei pictate 
(Discoglossus pictus), o specie tipică pentru Malta.

Observațiile Comisiei privind petiția

Conform articolului 3 din Directiva SEA, trebuie făcută o evaluare de mediu pentru toate 
planurile și programele care sunt susceptibile a avea efecte semnificative asupra mediului. 
Planurile și programele sunt definite, conform directivei, drept planuri și programe care sunt 
pregătite, printre altele, pentru folosirea pământului și care stabilesc cadrul pentru aprobarea, 
în vederea dezvoltării viitoare, a proiectelor enumerate în anexele I și II la Directiva 
85/337/CEE privind efectele anumitor proiecte publice și private asupra mediului.2

Pe baza noilor criterii stabilite pentru evaluarea modificărilor limitelor de urbanizare ale 
planului structural, modificările au fost adoptate în procedură de urgență în august 2006. 
Termenul „modificare” nu este definit în directivă, dar punctul de vedere al Comisiei este că 
modificările aduse „planurilor și programelor” ar trebui să fie incluse, de asemenea, în această 
definiție. Dacă modificărilor nu li s-ar da aceeași importanță ca și planurilor și programelor în 
sine, domeniul de aplicare a directivei ar fi mai restrictiv. Această poziție este expusă în 
Ghidul Comisiei pentru punerea în aplicare a Directivei 2001/42 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, alineatul (3.9) 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Ghidul identifică, în 
mod deosebit, practica obișnuită de modificare a planurilor de folosire a pământului în loc de 
refacerea acestora și sugerează că este logic a considera că o modificare a unui plan sau a unui 
program trebuie să fie supusă unei evaluări dacă modificarea în sine implică efecte importante 
asupra mediului care nu au fost încă evaluate.

Concluzii

Comisia menționează că o reclamație privind aplicarea Directivei SEA la modificările din 
cadrul limitelor de urbanizare ale planului structural pentru Malta a fost deja depusă la 
Comisie și, în consecință, problema a fost discutată direct cu autoritățile malteze. Comisia 
evaluează în prezent informațiile furnizate de autoritățile malteze înainte de a fi în măsură să 
propună o soluție potrivită.
Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții în legătură cu evoluția acestei petiții.

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37
2 JO L 156, 25.6.2003, p. 17-25
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În urma comunicării sale anterioare cu privire la această petiție, Comisia informează Comisia 
pentru petiții că autoritățile malteze au furnizat următoarele clarificări în legătură cu 
procedurile întreprinse de extindere a limitelor de dezvoltare, ca parte a unei revizuiri a 
planului structural pentru Malta.

Autoritățile malteze au indicat faptul că revizuirea parțială a planului structural pentru Malta a 
reprezentat o cerință necesară pentru finalizarea proceselor planului local care cuprindea șapte 
planuri locale pentru Malta. Autoritățile au informat Comisia că primul act formal de 
elaborare a fiecărui plan local a început înainte de 21 iulie 2004. Autoritățile au explicat că 
planurile locale au fost solicitate pentru a revizui limitele de dezvoltare și pentru a propune 
modificări, după caz. Comisia înțelege că acest lucru a fost o cerință care a apărut în urma 
aprobării Politicii planului structural SET 8, care prevede că planul local va identifica orice 
probleme, inclusiv problemele legate de revizuirea limitei, care urmează să fie luate în 
considerare în revizuirea planului structural.

Autoritățile malteze au informat Comisia că procesul de consultare pentru toate planurile 
locale emise constă, printre altele, într-o serie considerabilă de cereri pentru a include terenul 
în zona de dezvoltare. Ulterior, exercițiul planului local a luat în considerare aceste observații 
și a făcut recomandări cu privire la zonele care ar trebui să fie disponibile pentru dezvoltarea 
ulterioară.

Cabinetul de Miniștri a însărcinat în mod evident Autoritatea de planificare ecologică din 
Malta (MEPA) cu revizuirea modificărilor limitelor de dezvoltare propuse, așa cum este 
indicat în proiectele de planuri locale, precum și cu organizarea unui exercițiu de 
raționalizare, pe baza unui număr de criterii. Autoritățile malteze au afirmat că acest exercițiu 
de raționalizare trebuia să se aplice exclusiv zonelor care urmau să fie puse la dispoziție 
pentru dezvoltare în timpul oricărei consultări de mai sus referitoare la respectivele procese de 
planificare locale.

Autoritățile au subliniat faptul că exercițiul de raționalizare (care invocă revizuirea cadrului 
legal al planului structural parțial) a constituit parte integrantă a proceselor planului local, 
astfel cum a fost limitat în mod special la aplicarea criteriilor cabinetului la cererile depuse în 
cursul exercițiilor de consultare a planurilor locale respective. Autoritățile au indicat faptul că 
procesul primului plan local a fost lansat în noiembrie 1991, iar cel mai recent, în septembrie 
1999. Se înțelege că, în conformitate cu dispozițiile Actului de planificare pentru dezvoltare, 
orice aspect care depășește limita planului structural (cum ar fi extinderea limitelor de 
dezvoltare) necesită adoptarea unei rezoluții parlamentare. 

Autoritățile malteze au indicat că acele dispoziții ale planului local care nu sunt în conflict cu 
planul structural, pot fi aprobate de către minister fără a fi necesară adoptarea unei rezoluții 
parlamentare. În acest caz, se înțelege că o parte a planurilor locale (sistem de extinderi), care 
necesitau o rezoluție parlamentară au fost prezentate Parlamentului, prin intermediul 
procesului de raționalizare a proiectului, în timp ce cealaltă parte a planului local a fost 
aprobată de către ministrul afacerilor rurale și de mediu, prin intermediul competenței sale 
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delegate în cadrul Actului de planificare pentru dezvoltare. 

Comisia înțelege că, în conformitate cu legislația malteză, un plan local este elaborat și 
aprobat de către MEPA, dar trebuie să fie prezentat pentru adoptare Parlamentului (în ceea ce 
privește acele secțiuni care se extind asupra scopului planului de structură) sau ministrului 
responsabil pentru mediu. 

Autoritățile malteze au informat Comisia că MEPA a aprobat toate planurile locale: unul în 
1995, altul în 2001 și celelalte înainte de 21 iulie 2006, iar acele secțiuni care s-au extins 
asupra obiectivului planului structural au fost prezentate pentru adoptare Parlamentului. 

Se înțelege că revizuirea parțială a planului structural a fost propusă în mod oficial printr-o 
moțiune parlamentară înaintată Comitetului de Selecție al Camerei Reprezentanților la 12 
iulie 2006, împreună cu o rezoluție de aprobare a planului de către Camera Reprezentanților. 
Reiese că, după discuțiile care au avut loc în cadrul Comitetului de Selecție, planurile finale 
au fost prezentate Camerei Reprezentanților, împreună cu o rezoluție pentru aprobarea 
planului. Acesta a fost aprobat la 26 iulie 2006.

În temeiul informațiilor de mai sus, puse la dispoziție de către autoritățile malteze, s-ar părea 
că extinderea limitelor de dezvoltare (care necesitau revizia parțială a planului structural) a 
constituit integrantă a proceselor planului local. Se pare că primul document pregătitor oficial 
în cauză a fost adoptat înainte de 21 iulie 2004 și toate planurile locale au fost aprobate de 
către MEPA înainte de 21 iulie 2006. În plus, Comisia ia act de faptul că planurile locale au 
fost supuse procedurii legislative în vederea adoptării (atât ministerială, cât și parlamentară) 
înainte de 21 iulie 2006. În special acele secțiuni ale planurilor locale care au modificat planul 
structural au fost supuse procedurii legislative (ca parte a revizuirii parțiale a planului 
structural), prin intermediul unei propuneri parlamentare de rezoluție, prezentată anterior datei 
de 21 iulie 2006. Prin urmare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva SEA1, 
se pare că solicitarea, în temeiul articolului 4 alineatul (1), privind efectuarea unei evaluări de 
mediu nu a fost aplicabilă în acest caz specific. 

Cu toate acestea, pe baza informațiilor suplimentare pe care Comisia le-a primit recent, s-au 
ridicat întrebări suplimentare legate de măsura în care exercițiul de raționalizare menționat 
mai sus a constituit o parte integrantă a proceselor planului local. Prin urmare, Comisia a 
solicitat clarificări suplimentare din partea autorităților malteze, iar în prezent evaluează 
informațiile puse la dispoziție, înainte de a fi în măsură să propună o monitorizare 
corespunzătoare. 

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții în legătură cu evoluția acestei petiții.

                                               
1 Aplicarea temporară a Directivei SEA este instituită în temeiul articolului 13 alineatul (3) care prevede că: 
„Obligația prevăzută la articolul 4 alineatul (1) se aplică planurilor și programelor al căror prim act formal de 
elaborare este ulterior datei menționate la alineatul 1 [adică 21 iulie 2004]. Planurile și programele al căror 
prim act formal de elaborare este anterior acelei date și care sunt adoptate sau supuse procedurii legislative la 
mai mult de 24 de luni după aceea [adică după 21 iulie 2006], fac obiectul obligației menționate la articolul 4 
alineatul (1), cu excepția cazurilor în care statele membre decid pentru fiecare caz că nu se poate aplica acest 
lucru și informează publicul despre decizia lor.”
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5. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010
De la comunicarea sa anterioară, Comisia a solicitat mai multe clarificări din partea 
autorităților malteze la reuniunea privind pachetul referitor la mediu din octombrie 2009 cu 
privire la așa-zisul exercițiu de raționalizare a proiectului și legătura acestuia cu procesele 
planului local.
Cu această ocazie, autoritățile malteze au declarat din nou că procesul planului local și 
exercițiul de raționalizare a proiectului sunt unul și același lucru. Se înțelege că procesul de 
aprobare a planurilor locale a fost împărțit în două, din motive pur procedurale: planul local 
care poate fi aprobat de ministru fără a fi necesară aprobarea Parlamentului și restul planului 
local (adică partea de extindere a proiectului) care a trebuit să fie prezentat Parlamentului
pentru a fi aprobat în cadrul revizuirii parțiale a planului structural.

În plus, autoritățile malteze au spus că toate planurile locale includ și înglobează toate siturile 
care au fost identificate că extind limitele de dezvoltare. Autoritățile au clarificat faptul nu a 
fost identificată nicio asemenea bucată de teren care extinde limitele de dezvoltare și care a 
fost ratificată de revizuirea parțială a planului structural care să nu fi fost inclusă într-un plan 
local.

Concluzii

Comisia nu deține dovezi suficiente pentru a spune că exercițiul de raționalizare menționat 
mai sus a fost o procedură de sine stătătoare care ar face ca un plan să devină eligibil pentru o 
evaluare de mediu în conformitate cu Directiva EIA, 2001/42/CE1.
În urma evaluării informațiilor primite din partea autorităților malteze, se pare că exercițiul de 
raționalizare era o parte integrantă a proceselor planului local. Având în vedere că toate 
planurile locale au fost inițiate și supuse procedurii legislative înainte de data prevăzută la 
articolul 13 alineatul (3) din Directiva EIA, se pare că cerința de a întreprinde o evaluare de 
mediu nu se aplica în acest caz.

Comisia nu a putut identifica o potențială încălcare a Directivei EIA, drept care nu vede 
niciun motiv pentru a lua noi măsuri în privința chestiunilor semnalate în petiție. 

În plus, Comisia a fost informată că la Curtea de Justiție din Malta se află în curs de 
desfășurare o procedură legală paralelă privind chestiunea exercițiului de raționalizare și 
legătura cu procesele planului local. În acest context, ar trebui precizat faptul că instanțele 
naționale sunt instanțe de judecată europene care joacă un rol esențial în garantarea aplicării 
corecte a legislației UE. Comisia remarcă faptul că procedura legală națională aflată în curs de 
desfășurare poate duce la soluționarea eventualelor abuzuri care ar fi putut apărea în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Directivei EIA în legătură cu procedurile urmate.

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


