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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0194/2010 af Edward Mallia, maltesisk statsborger, for Friends of the 
Earth (Valetta), og 461 medunderskrivere, om Maltas påståede overtrædelse af 
direktiv 2001/42/EF i forbindelse med ændringen af strukturplanen for de 
maltesiske øer fra 1990

1. Sammendrag

Andrageren anfægter ændringerne ved parlamentsbeslutning af 27. juli 2006 af strukturplanen 
for de maltesiske øer af 1990. Han hævder, at ændringen førte til udvidelse af 
udviklingszonerne uden nogen miljøkonsekvensvurdering, hvilket ville udgøre et brud på 
direktiv 2001/42/EF (om strategisk miljøvurdering - SMV). I henhold til andrageren vil denne 
ændring medføre betydelige omlægninger af udviklingsgrænserne og ville resultere i en 
forøgelse af udviklingszonerne på de maltesiske øer på 2,3 %. Andrageren mener, at den 
maltesiske regering gik frem på en vildledende måde, idet denne ændring i strukturplanen 
frigjorde langt flere landområder til udvikling end dem, der er omfattet af de lokalplaner, som 
blev godkendt den 3. august 2006. Andrageren mener, at fritagelsen for den strategiske 
miljøvurdering af strukturplanen baseret på en SMV-kontrolgruppes udtalelse er et brud på 
bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF. Han anmoder om hasteindgriben på EU-plan imod 
denne overtrædelse, især fordi den maltesiske regering allerede er begyndt at iværksætte de 
nødvendige planlægningsforanstaltninger for jorden med henblik på udvikling af de nye 
områder på landet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.
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Kommissionen bemærker, at spørgsmålene i dette andragende allerede er blevet undersøgt 
indgående af Kommissionen i forbindelse med en klage til Kommissionen i 2006. Efter en 
analyse af al den tilgængelige information, som Kommissionen var i stand til at indsamle fra 
de maltesiske myndigheder, kunne Kommissionen ikke konkludere, at der var sket en 
overtrædelse af direktiv 2001/42/EF om strategisk miljøvurdering (SMV)1. Som følge heraf 
besluttede Kommissionen at afslutte sagen i marts 2010.

Kommissionen bemærker også, at spørgsmålene i dette andragende allerede er blevet 
undersøgt i forbindelse med et tidligere andragende om et lignende emne (nr. 450/2007).
Kommissionen ønsker derfor at henvise til sit svar i andragende 450/2007 og særligt til sine 
endelige konklusioner i den seneste supplerende meddelelse.

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


