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Udvalget for Andragender

25.03.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0450/2007 af Lucienne Pace, maltesisk statsborger, om en manglende 
miljøvirkningsvurdering af den ændring af grænserne for byggemodning, som 
foreslås af den maltesiske miljøplanlægningsmyndighed (MEPA)

1. Sammendrag

Andrageren klager over de maltesiske myndigheders beslutning om at foreslå ændringer af 
byggemodningsgrænserne som led i revisionen af strukturplanen, der ikke har været genstand 
for en strategisk miljøvirkningsvurdering. Andrageren protesterer over inddragelsen af 
lommer af opfyldningsområder (som f.eks. Birzebbuga) i byggeplanen og mener, at dette 
skridt ville være til alvorlig skade for landskabet og beboernes tilværelse. Andrageren beder 
Europa-Parlamentet om at få Europa-Kommissionen til at igangsætte en undersøgelse af de 
maltesiske myndigheders potentielle overtrædelser af VVM-direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Baggrund/sammendrag af faktiske omstændigheder/historie

Andrageren klager navnlig over, at Tal-Papa-området i Birzebbuga, Malta, er inddraget som 
opfyldningsområde inden for byggemodningsgrænserne.

Den relevante EU-lovgivning i forbindelse med dette andragende er direktiv 2001/42/EF af 

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
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27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SEA-
direktivet)1.

Andragendet

Andrageren hævder, at ændringer af byggemodningsgrænserne i forbindelse med 
strukturplanen for Malta, navnlig inddragelsen af Tal-Papa-området i Birzebbuga, Malta, vil 
have en negativ indvirkning på landskabet og livskvaliteten for de lokale beboere. Andrageren 
hævder, at ændringerne blev vedtaget i en fremskyndet procedure, uden at der blev foretaget 
en strategisk miljøvurdering i overensstemmelse med SEA-direktivet. Tal-Papa-området er et 
tidligere stenbrud, som efterfølgende er blevet anvendt til mindre landbrug, herunder omkring 
130 frugttræer. Området er ligeledes hjem for frøarten discoglossus pictus, som er endemisk 
på Malta.

Kommissionens bemærkninger

I henhold til SEA-direktivets artikel 3 skal der gennemføres en miljøvurdering for de planer 
og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planer og programmer defineres 
i direktivet som planer og programmer, som bl.a. udarbejdes med henblik på arealanvendelse, 
og som fastlægger rammerne for fremtidige byggetilladelser til de projekter, der er omhandlet 
i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet3.

På baggrund af nye kriterier, som er udstedt med henblik på evaluering af ændringer af 
byggemodningsgrænserne i forbindelse med strukturplanen, blev ændringerne vedtaget i en 
fremskyndet procedure i august 2006. Ændringer defineres ikke i direktivet, men 
Kommissionen mener, at ændringer til "planer og programmer" ligeledes vil være omfattet af 
denne definition. Hvis ændringer ikke blev tillagt samme betydning som planer og 
programmer, ville direktivets anvendelsesområde være mere restriktivt. Holdningen er 
beskrevet i Kommissionens vejledning om gennemførelsen af direktiv 2001/42/EF om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SEA-direktivet), stk. 
3.9 (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). I vejledningen 
beskrives navnlig den generelle praksis med at ændre planer om arealanvendelse i stedet for at 
kræve, at de udarbejdes forfra, og det antydes, at det vil være logisk at mene, at en ændring af 
en plan eller et program skal underlægges en vurdering, hvis ændringen i sig selv omfatter en 
væsentlig indvirkning på miljøet, som endnu ikke er vurderet.

Konklusioner

Kommissionen bemærker, at der allerede er indgivet en klage om spørgsmålet om anvendelse 
af SEA-direktivet i forbindelse med ændringer i byggemodningsgrænserne i forbindelse med 
strukturplanen for Malta, som betød, at spørgsmålet blev taget direkte op med de maltesiske 
myndigheder. Kommissionen vurderer i øjeblikket oplysningerne fra de maltesiske 
myndigheder, inden den kan foreslå en hensigtsmæssig opfølgning.

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
2 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
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Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i forbindelse 
med andragendet."

4. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"I forlængelse af sin tidligere meddelelse i forbindelse med dette andragende oplyser 
Kommissionen udvalget om, at de maltesiske myndigheder har givet følgende præcisering i 
forbindelse med procedurerne vedrørende udvidelsen af byggemodningsgrænserne som led i 
revisionen af strukturplanen for Malta.

De maltesiske myndigheder har anført, at den delvise revision af strukturplanen for Malta var 
nødvendig for at kunne færdiggøre lokalplanprocesserne, som omfattede syv lokalplaner for 
Malta. Myndighederne har oplyst Kommissionen om, at den første formelle forberedende 
retsakt for hver lokalplan blev påbegyndt inden den 21. juli 2004. Myndighederne har 
forklaret, at lokalplanerne var nødvendige for at gennemgå byggemodningsgrænserne og 
foreslå eventuelle nødvendige ændringer. Kommissionen forstår, at dette var et krav, som 
hidrørte fra den godkendte såkaldte Structure Plan Policy SET 8, hvori det fastlægges, at alle 
de forhold, som der skal tages højde for i revisionen af strukturplanen, herunder forhold 
vedrørende gennemgang af grænserne, vil blive identificeret i lokalplanen.

De maltesiske myndigheder har oplyst Kommissionen om, at høringsprocessen for alle 
lokalplaner bl.a. afstedkom en lang række anmodninger om at inddrage jord i byggezonen. I 
lokalplanprocessen blev der derfor taget højde for disse anmodninger, ligesom det blev 
anbefalet, hvilke områder der skulle frigives til yderligere byggemodning.

Det forstås, at ministerkabinettet pålagde Maltas miljø- og planlægningsmyndighed (MEPA) 
at gennemgå de foreslåede ændringer til byggemodningsgrænser som anført i udkastene til 
lokalplanerne og gennemføre en rationalisering på baggrund af en række kriterier. De 
maltesiske myndigheder har anført, at denne rationalisering kun skulle gælde de steder, der 
blev anmodet om at blive frigivet til byggemodning i en af ovenstående høringer om de 
respektive lokalplanprocesser.

Myndighederne har understreget, at rationaliseringen (som gør rammelovgivningen for 
revisionen af den delvise strukturplan gældende) var en integreret del af lokalplanprocesserne, 
da den specifikt var begrænset til at anvende kabinettets kriterier i forhold til de anmodninger, 
der blev fremsat under høringsfasen for de respektive lokalplaner. Myndighederne har anført, 
at den første lokalplanproces blev indledt i november 1991 og den seneste i september 1999.
Det forstås, at i overensstemmelse med bestemmelserne i udviklings - og planlægningsloven 
(Development Planning Act) kræver ethvert forhold, som rækker ud over strukturplanen (som 
f.eks. udvidelse af byggemodningsgrænser), en parlamentarisk beslutning.

De maltesiske myndigheder har anført, at de bestemmelser i lokalplanen, som ikke er i strid 
med strukturplanen, kan godkendes af ministeren uden en parlamentarisk beslutning. I dette 
tilfælde forstås det således, at den del af lokalplanerne (udvidelserne), som krævede en 
parlamentarisk beslutning, blev sendt til parlamentet gennem rationaliseringsprocessen, mens 
resten af lokalplanen blev godkendt af ministeren for landbrugsanliggender og miljø gennem 
hans beføjelser i henhold til udviklings- og planlægningsloven.

Kommissionen forstår, at en lokalplan i overensstemmelse med maltesisk lovgivning 
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udarbejdes og godkendes af MEPA, men skal vedtages af parlamentet (med hensyn til de 
dele, der udgør en udvidelse af målet med strukturplanen) eller af ministeren med ansvar for 
miljø.

De maltesiske myndigheder har oplyst Kommissionen om, at MEPA har godkendt alle 
lokalplanerne: en i 1995, en anden i 2001 og de andre inden den 21. juli 2006, og de dele, der 
udgjorde en udvidelse af målet med strukturplanen, blev forelagt parlamentet med henblik på 
vedtagelse.

Det forstås, at den delvise revision af strukturplanen formelt blev foreslået i et parlamentarisk 
forslag forelagt det særlige udvalg i repræsentanternes hus den 12. juli 2006 sammen med en 
beslutning om, at planen skulle godkendes af repræsentanternes hus. Det forstås, at de 
endelige planer blev forelagt repræsentanternes hus efter drøftelser i det særlige udvalg 
sammen med en beslutning om, at planen skulle godkendes. Denne blev godkendt den 26. juli 
2006.

På grundlag af ovenstående oplysninger fra de maltesiske myndigheder var udvidelsen af 
byggemodningsgrænserne (som kræver en delvis revision af strukturplanen) tilsyneladende en 
integreret del af lokalplanprocesserne. Det fremgår, at den første formelle forberedende 
retsakt for alle de relevante lokalplaner fandt sted inden den 21. juli 2004, og alle lokalplaner 
blev godkendt af MEPA inden den 21. juli 2006. Kommissionen bemærker endvidere, at 
lovgivningsproceduren med henblik på lokalplanernes vedtagelse (både ministeriel og 
parlamentarisk) blev indledt inden den 21. juli 2006. Navnlig blev lovgivningsproceduren 
med henblik på vedtagelse af de dele af lokalplanen, som ændrede strukturplanen, indledt 
(som led i den delvise revision af strukturplanen) i et parlamentarisk forslag til beslutning 
inden den 21. juli 2006. Det fremgår således i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i SEA-
direktivet1, at kravet i henhold til artikel 4, stk. 1, om at foretage en VVM-vurdering, ikke var 
gældende i dette tilfælde.

Ikke desto mindre er der på grundlag af de yderligere oplysninger, som Kommissionen for 
nylig har modtaget, opstået yderligere spørgsmål med hensyn til, i hvilket omfang 
ovenstående rationalisering var en integreret del af lokalplanprocesserne. Kommissionen har 
derfor anmodet de maltesiske myndigheder om yderligere præcisering og vurderer i øjeblikket 
oplysningerne, inden den kan foreslå en hensigtsmæssig opfølgning.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i forbindelse 
med andragendet."

5. Kommissionens svar, modtaget den 25 marts 2010.
"Siden sin tidligere meddelelse har Kommissionen anmodet om yderligere præcisering fra de 
maltesiske myndigheder på det miljømæssige pakkemøde, der blev afholdt i oktober 2009, og 

                                               
1 Den tidsmæssige anvendelse af SEA-direktivet er anført i artikel 13, stk. 3, hvor følgende fastsættes: "Den 
forpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, gælder for de planer og programmer, for hvilke den første
formelle forberedende retsakt følger efter den dato, der er nævnt i stk. 1. Planer og programmer, for hvilke den 
første formelle forberedende retsakt er dateret før denne dato, og hvis vedtagelse eller indledning af 
lovgivningsproceduren sker mere end 24 måneder derefter, skal opfylde kravet i artikel 4, stk. 1, medmindre 
medlemsstaterne i hvert enkelt tilfælde beslutter, at dette ikke er muligt, og informerer offentligheden om deres 
beslutning."



CM\810823DA.doc 5/5 PE400.360v03-00

DA

som omhandlede den såkaldte rationalisering og dens tilknytning til lokalplansprocesserne.
De maltesiske myndigheder gentog ved den lejlighed, at lokalplansprocessen og 
rationaliseringen er det samme. Det fremgik, at processen til godkendelse af lokalplanerne af 
proceduremæssige årsager var opdelt i to faser: lokalplanen, som kan godkendes af ministeren 
uden om Parlamentet, og resten af lokalplanen (dvs. den del, der vedrører en udvidelse af 
ordningen), som skal vedtages af Parlamentet inden for rammerne af revisionen af den delvise 
strukturplan.

De maltesiske myndigheder anførte endvidere, at alle lokalplanerne omfattede og indføjede 
alle de steder, der var udpeget som steder, der udvidede byggemodningsgrænsen. 
Myndighederne præciserede, at der ikke var udpeget nogen steder, der udvidede 
byggemodningsgrænserne, og som var ratificeret af den delvise revision af strukturplanen, der 
ikke var en del af en lokalplan.

Konklusioner

Kommissionen har ikke tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at ovennævnte 
rationalisering var en fritstående procedure, der kunne indebære, at en plan skulle underkastes 
en miljøvurdering i henhold til SEA-direktivet, 2001/42/EF1.
Det fremgår af en gennemgang af oplysningerne fra de maltesiske myndigheder, at 
rationaliseringen var en integreret del af lokalplansprocesserne. I betragtning af at alle 
lokalplanerne blev indledt og forelagt for lovgivningsproceduren inden den skæringsdato, der 
fastsættes i SEA-direktivets artikel 13, stk. 3, ser det ikke ud til, at kravet om at gennemføre 
en miljøvurdering var gældende.

Eftersom Kommissionen ikke har været i stand til at konkludere, at SEA-direktivet muligvis 
er blevet overtrådt, ser den ingen anledning til at træffe yderligere foranstaltninger vedrørende 
de spørgsmål, der rejses i andragendet. 

Kommissionen er derudover blevet informeret om, at en maltesisk domstol i øjeblikket 
behandler en tilsvarende retssag vedrørende spørgsmålet om rationalisering og dens 
tilknytning til lokalplansprocesserne. Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at nationale 
domstole skal håndhæve EU-lovgivningen og spiller en vigtig rolle med henblik på at sikre, at 
EU-lovgivningen er anvendt korrekt. Kommissionen bemærker, at den igangværende 
nationale retssag kan føre til en løsning på enhver potentiel klage vedrørende anvendelsen af 
SEA-direktivet i forbindelse med de procedurer, der er blevet fulgt."

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.


