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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0194/2010, внесена от Edward Mallia, с малтийско гражданство, от 
името на „Приятели на Земята“ (Валета), подкрепена от 461 подписа, 
относно твърдение за нарушение от страна на Малта на Директива 
2001/42/EО във връзка с изменението на структурния план за Малтийските 
острови от 1990 г.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията поставя под въпрос изменението на структурния план за 
Малтийските острови от 1990 г., въведено с резолюция на парламента от 27 юли 2006 г. 
Той твърди, че изменението е довело до разширяване на зоните за строеж, без да е 
направена каквато и да било оценка за въздействие върху околната среда, което 
представлява нарушение на Директива 2001/42/ЕО (относно стратегическата 
екологична оценка – СЕО). Според вносителя на петицията, вследствие на това 
изменение значително са променени границите на районите за застрояване на 
Малтийските острови, което е довело до увеличаването на тяхната площ с 2,3 %. 
Вносителят е на мнение, че малтийското правителство е действало по подвеждащ 
начин, тъй като с тази промяна в структурния план се указват допълнителни парцели 
земя за строеж, които значително надхвърлят указаните в местните планове, одобрени 
на 3 август 2006 г. Той твърди, че освобождаването на структурния план от изискването 
за стратегическа екологична оценка въз основа на становище, издадено от екипа за 
проверка относно СЕО, представлява нарушение на изискванията на Директива 
2001/42/ЕО. Вносителят призовава за спешни действия на равнище ЕС срещу това 
нарушение, още повече, че малтийското правителство вече е започнало да въвежда 
мерки за териториално планиране, необходими за благоустрояването на новите площи.

2. Допустимост
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обявена за допустима на 9 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Комисията отбелязва, че въпросите, повдигнати в петицията, вече са били обект на 
задълбочено проучване от страна на Комисията във връзка с жалба, подадена до 
Комисията през 2006 г. След анализ на цялата налична информация, която Комисията 
успя да събере от малтийските власти, Комисията не може да заключи, че има 
нарушение на Директива 2001/42/ЕО1 относно стратегическата екологична оценка.
Вследствие на това Комисията реши да приключи този случай през март 2010 година.

Комисията също така отбелязва, че въпросите, повдигнати в петицията, вече са били 
обект на проучване в рамките на предишна петиция по подобен въпрос (№ 450/2007).
Следователно тя желае да се позове на отговора си на петиция № 450/2007, и по-
специално на окончателните си заключения, посочени в последното допълнително 
съобщение.

                                               
1 OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30-37


