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Tárgy: A Lucienne Pace, máltai állampolgár által benyújtott 0450/2007. számú 
petíció a máltai Környezeti Tervezési Hatóság által javasolt fejlesztési 
határok megváltoztatására vonatkozó környezeti hatásvizsgálat hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a máltai hatóságok azon határozata ellen tesz panaszt, amellyel azok 
változtatásokat javasolnak az építési fejlesztési terület határait illetően a szerkezeti terv 
felülvizsgálatának keretében, amelynek tekintetében stratégiai környezeti hatásvizsgálatot 
nem végeztek. A petíció benyújtója ellenzi a foghíjterületek (pl. Birzebbuga) bevonását az 
építési rendszerbe, és véleménye szerint egy ilyen lépés komolyan befolyásolná a vidéki 
területet és a lakók életét. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy kérje fel az 
Európai Bizottságot vizsgálat megindítására a KHV-irányelvnek a máltai hatóságok által 
történő potenciális megsértését illetően.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. december 19.

Háttér / A tények összefoglalása / Előzmények

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a birzebuggai Tal-Papa területet felvették a fejlesztési 
határokon belüli „foghíjterületek” közé.
A szóban forgó petícióra vonatkozóan irányadó uniós jogszabály a bizonyos tervek és 
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programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK irányelv (SKV-irányelv)1. 

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a máltára vonatkozó szerkezeti tervben foglalt fejlesztési 
határok módosítása – nevezetesen a máltai birzebuggai Tal-Papa terület bevonása –
kedvezőtlen hatást gyakorol majd a természeti környezetre és a helyi lakosság életminőségére. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy a módosításokat gyorsított eljárással hagyták jóvá 
anélkül, hogy az SKV-irányelvvel összhangban stratégiai környezeti vizsgálatot végeztek 
volna.  A Tal-Papa terület egykor kőbányaként működött, amelyet ezt követően háztáji 
gazdálkodásra használtak, és ahol közel 130 gyümölcsfa telepítésére is sor került. A szóban 
forgó terület továbbá a Máltán honos tarka korongnyelvű béka (Discoglossus pictus) otthona.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az SKV-irányelv 3. cikke értelmében környezeti vizsgálatot kell végezni valamennyi olyan 
tervvel és programmal kapcsolatban, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd a 
környezetre. Az irányelv azon tervekre és programokra írja elő ezt a kötelezettséget, amelyek 
– többek között – a földhasználat terén készülnek, és amelyek meghatározzák a keretet az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv2 I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeni engedélyéhez.  

A szerkezeti terv fejlesztési határaira irányuló módosítások értékelésére szolgáló új 
kritériumok alapján a módosításokat 2006 augusztusában gyorsított eljárás keretében 
jóváhagyták. A „módosítás” fogalommeghatározása ugyan nem szerepel az irányelvben, de a 
Bizottság úgy véli, hogy a „tervek és programok” módosításai is ezen fogalommeghatározás 
részei. Ha a módosítások nem bírnának a tervekkel és a programokkal megegyező 
jelentőséggel, az irányelv alkalmazási köre korlátozottabb lenne. Ezt az álláspontot a bizonyos 
tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági útmutató 3.9. pontja tartalmazza 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Az útmutató különösen a 
földhasználati tervek módosításának elterjedt gyakorlatát említi azok újbóli elkészítése 
helyett, és rámutat arra, hogy ésszerűnek tekinthető egy terv vagy program vizsgálatnak való 
alávetése, amennyiben maga a módosítás – mindaddig nem vizsgált – jelentős környezeti 
hatásokat foglal magában.

Következtetések

A Bizottság megjegyzi, hogy egy, az SKV-irányelv – a Máltára vonatkozó szerkezeti terv 
fejlesztési határait érintő módosítások tekintetében történő – alkalmazásának ügyével 
kapcsolatos panaszt már eljutattak a Bizottsághoz, aminek eredményeképpen az ügyet 
közvetlenül a máltai hatóságok elé tárták. A Bizottság jelenleg a máltai hatóságok által adott 
tájékoztatás értékelésén dolgozik, és csak azt követően áll módjában további megfelelő 
lépéseket javasolni. 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
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A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a petícióban felvázolt üggyel kapcsolatos 
további fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A Bizottság – hivatkozva a petícióhoz kapcsolódó korábbi közleményére – tájékoztatja a 
Petíciós Bizottságot, hogy a máltai hatóságok a következő információkkal szolgáltak azokkal 
az eljárásokkal kapcsolatban, amelyek a Máltára vonatkozó szerkezeti terv felülvizsgálatának 
részeként a fejlesztés határainak kiterjesztésére vonatkoznak.

A máltai hatóságok jelezték, hogy a Máltára vonatkozó szerkezeti terv részleges 
felülvizsgálata elengedhetetlen volt a helyi tervezési folyamat véglegesítéséhez, amely 
Máltára vonatkozóan hét helyi tervet foglalt magában. A hatóságok arról tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy az egyes helyi tervek első hivatalos előkészítése 2004. július 21. előtt 
kezdődött. A hatóságok kifejtették, hogy a helyi tervekre a fejlesztési határok 
felülvizsgálatához és szükség esetén módosítások előterjesztéséhez volt szükség. A Bizottság 
arról értesült, hogy ez a követelmény a szerkezeti tervre vonatkozó jóváhagyott politikából –
SET 8 – adódik, amely előírja, hogy a helyi tervnek azonosítania kell minden olyan kérdést, 
ideértve a határok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdéseket is, amelyeket figyelembe kell 
venni a szerkezeti terv felülvizsgálatában. 

A máltai hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az összes helyi terv tekintetében 
végzett konzultációs eljárás során – egyebek mellett – számos arra vonatkozó kérést 
terjesztettek elő, hogy a fejlesztési övezetbe területeket vonjanak be. Ezt követően, a helyi 
tervvel kapcsolatos intézkedések során figyelembe vették ezeket a beadványokat, és 
ajánlásokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy mely területeket kellene felszabadítani a 
jövőbeni fejlesztések céljára.

Az információk alapján a Minisztertanács utasította a máltai környezetvédelmi és tervezési 
hatóságot (MEPA), hogy – az előzetes helyi tervek tervezeteiben foglaltak szerint – vizsgálja 
felül a fejlesztési határok javasolt módosításait, és különböző kritériumok alapján végezze el a 
rendszer egyszerűsítését. A máltai hatóságok szerint a rendszernek ezt az egyszerűsítését 
kizárólag azon helyszínek tekintetében kellett alkalmazni, amelyeket fejlesztési célokra 
szándékoztak felszabadítani, a vonatkozó helyi tervezési folyamatokhoz kapcsolódó, fent 
említett konzultációk bármelyike során. 

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a rendszer egyszerűsítési eljárása (amely a részleges 
szerkezeti terv felülvizsgálatára vonatkozó jogi keretben történik) a helyi tervezési 
folyamatok szerves része volt, mivel kifejezetten arra korlátozódott, hogy a Minisztertanács 
által meghatározott kritériumokat a vonatkozó helyi tervekkel kapcsolatos konzultációk során 
előterjesztett kérelmekre alkalmazzák. A hatóságok jelezték, hogy az első helyi tervezési 
eljárást 1991 novemberében indították el, a legutóbbi ilyen eljárás pedig 1999 
szeptemberében indult. Az információk alapján – a fejlesztési tervekre vonatkozó törvény 
rendelkezéseivel összhangban – minden olyan kérdés, amely túlmutat a szerkezeti terven 
(például a fejlesztési határok kiterjesztése) parlamenti állásfoglalás elfogadását teszi 
szükségessé. 
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A máltai hatóságok kifejtették, hogy a helyi terv azon rendelkezései, amelyek 
összeegyeztethetők a szerkezeti tervvel, parlamenti állásfoglalás nélkül is jóváhagyhatók a 
miniszter által. Ez esetben arról értesültünk, hogy a helyi tervek azon részét (a terv 
kiterjesztése), amely parlamenti állásfoglalást tesz szükségessé, a terv egyszerűsítését célzó 
eljárás keretében a Parlament elé terjesztették, míg a helyi terv többi részét a vidékügyi és 
környezetvédelmi miniszter jóváhagyta a fejlesztési tervekre vonatkozó törvény által 
ráruházott hatásköre alapján. 

A Bizottság úgy tudja, hogy – a máltai jogszabályokkal összhangban – a helyi terveket a 
MEPA dolgozza ki és hagyja jóvá, de azokat be kell nyújtani a Parlamenthez (azon szakaszok 
tekintetében, amelyek kiterjesztik a szerkezeti terv célját) vagy a környezetvédelemért felelős 
miniszterhez elfogadásra.

A máltai hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a MEPA az összes helyi tervet 
jóváhagyta: egyet 1995-ben, egy másikat 2001-ben, a többit pedig 2006. július 21. előtt; és 
azokat a szakaszokat, amelyek kiterjesztik a szerkezeti terv célját, benyújtották a 
Parlamenthez elfogadásra. 

Az információk szerint a szerkezeti terv részleges felülvizsgálatát egy parlamenti indítvány 
formájában javasolták hivatalosan, amelyet 2006. július 12-én terjesztettek a képviselőház 
vizsgálóbizottsága elé egy állásfoglalással együtt, azzal a céllal, hogy a tervet a képviselőház 
jóváhagyja. A vizsgálóbizottságban folytatott megbeszéléseket követően a végleges terveket 
ismertették a képviselőház előtt egy állásfoglalással együtt, azzal a céllal, hogy a tervet 
jóváhagyják. Mindezek jóváhagyására 2006. július 26-án került sor. 

A máltai hatóságok által rendelkezésre bocsátott, fent ismertetett információk alapján úgy 
tűnik, hogy a fejlesztési határok kiterjesztése (amely szükségessé tette a szerkezeti terv 
részleges felülvizsgálatát) a helyi tervezési eljárások szerves részét képezte. Az 
információkból megállapítható, hogy a szóban forgó valamennyi helyi tervre vonatkozó első 
előkészítő tevékenység 2004. július 21. előtt megvalósult, és 2006. július 21. előtt a MEPA 
valamennyi helyi tervet jóváhagyta. A Bizottság ezenkívül megjegyzi, hogy a helyi terveket 
2006. július 21. előtt előterjesztették (miniszteri és parlamenti) elfogadásra irányuló 
jogalkotási eljárásra. Mindenekelőtt a helyi terveknek a szerkezeti tervet módosító szakaszait 
terjesztették elő jogalkotási eljárásra (a szerkezeti terv részleges felülvizsgálatának részeként), 
2006. július 21. előtt egy parlamenti állásfoglalásra irányuló indítvány formájában. Tehát az 
SKV-irányelv 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban1 úgy tűnik, hogy a 4. cikk (1) 
bekezdésében a környezeti vizsgálat elvégzésére vonatkozóan megfogalmazott követelményt 
ebben a konkrét esetben nem alkalmazták. 
Mindazonáltal, a közelmúltban a Bizottság rendelkezésére bocsátott további információk 
alapján további kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a fent említett egyszerűsítési 
                                               
1 Az SKV-irányelv időbeni végrehajtásáról a 13. cikk (3) bekezdése rendelkezik, amely előírja: „A 4. cikk (1) 
bekezdésében említett kötelezettség azokra a tervekre és programokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban az 
első hivatalos előkészítő tevékenység az (1) bekezdésben említett időpont [azaz 2004. július 21.] utánra esik. 
Azok a tervek és programok is, amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő tevékenység megelőzi ezt az 
időpontot, illetve amelyeket több mint 24 hónappal ezt követően fogadnak el vagy terjesztenek be jogalkotási 
eljárásra, a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség hatálya alá tartoznak, azt az esetet kivéve, ha a 
tagállamok eseti alapon úgy döntenek, hogy ez nem megvalósítható, és döntésükről tájékoztatják a 
nyilvánosságot.”
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eljárás mennyiben volt szerves része a helyi tervezési eljárásoknak. Ezért a Bizottság további 
tájékoztatást kért a máltai hatóságoktól, és jelenleg értékeli a rendelkezésre álló 
információkat; csak ezt követően áll majd módjában további megfelelő lépéseket javasolni.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a petícióban felvázolt üggyel kapcsolatos 
további fejleményekről.
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5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
Előző közleménye óta a Bizottság a 2009 októberében tartott, környezetvédelmi témájú 
tömbösített ülésen kiegészítő tájékoztatást kért a máltai hatóságoktól az ún. 
rendszerracionalizálási gyakorlatra, valamint annak a helyi tervezési eljárásra gyakorolt 
hatásaira vonatkozóan.
A máltai hatóságok az említett ülés alkalmával ismételten megerősítették, hogy a helyi 
tervezési eljárás és a rendszerracionalizálási gyakorlat egy és ugyanaz. Úgy értesültünk, hogy 
a helyi tervek jóváhagyási folyamatát – pusztán eljárási okokból – két szakaszra osztották: a 
helyi terv azon része, amelyet a miniszter anélkül is jóváhagyhat, hogy azt előbb a 
parlamenthez utalnák, valamint a helyi terv fennmaradó része (azaz a terv kiterjesztése), 
amelyet elfogadás céljából a parlament elé kell terjeszteni a szerkezeti terv részleges 
felülvizsgálatának keretében.

Emellett a máltai hatóságok azt is kifejtették, hogy a helyi tervek magukban foglalják és 
integrálták mindazon területeket, amelyek a fejlesztési határok kiterjesztését tették 
szükségessé. A hatóságok közölték, hogy nincs olyan földterület, amelyről megállapították, 
hogy a fejlesztési határok kiterjesztését teszi szükségessé, és amelyet a szerkezeti terv 
részleges felülvizsgálata során jóváhagytak, azonban mégsem szerepel a helyi tervekben.

Következtetések

A Bizottság nem rendelkezik elegendő bizonyítékkal, amely alapján arra következtethetne, 
hogy a fent említett rendszerracionalizálási gyakorlat különálló eljárás volt, amelynek révén 
adott tervek esetében kötelezővé vált a környezeti hatásvizsgálat elvégzése a 2001/42/EK 
irányelv, azaz az SKV-irányelv értelmében1.
A máltai hatóságoktól kapott információk értékelését követően úgy tűnik, hogy a 
rendszerracionalizálási gyakorlat a helyi tervezési eljárások szerves részét képezte. Tekintve, 
hogy valamennyi helyi tervet még az SKV-irányelv 13. cikkének (3) bekezdése értelmében 
megállapított időpontot megelőzően kezdeményeztek és nyújtottak be jogi eljárásra, úgy 
tűnik, hogy a környezeti hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó követelmény nem volt 
alkalmazandó.
Továbbá tekintve, hogy a Bizottság nem tudta megállapítani az SKV-irányelv esetleges 
megsértését, nem látja indokoltnak, hogy további lépéseket tegyen a petícióban felvetett 
kérdésben. 

Ezenfelül a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy egy máltai bíróságon jelenleg hasonló peres 
eljárás folyik a rendszerracionalizálási gyakorlat, valamint annak a helyi tervezési 
eljárásokhoz fűződő kapcsolata tárgyában. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy 
a nemzeti bíróságok az uniós jogot érvényesítő bíróságok, amelyek kulcsfontosságú feladata 
az uniós jog helyes alkalmazásának biztosítása. A Bizottság megjegyzi, hogy a folyamatban 
lévő nemzeti bírósági eljárások eredményezhetik minden lehetséges sérelem orvoslását, amely 
esetlegesen az SKV-irányelv alkalmazása során felmerült a lefolytatott eljárásokkal 
összefüggésben.

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
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