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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0194/2010, του Edward Mallia, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης Friends of the Earth (Βαλέτα), συνοδευόμενη από 461 υπογραφές, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ από τη Μάλτα στο 
πλαίσιο της τροποποίησης του διαρθρωτικού σχεδίου για τα νησιά της Μάλτας 
του 1990

Ο αναφέρων αμφισβητεί την τροποποίηση του διαρθρωτικού σχεδίου για τα νησιά της 
Μάλτας του 1990 με ψήφισμα του Κοινοβουλίου στις 27 Ιουλίου 2006. Διατείνεται ότι η 
τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση των ζωνών οικοδομικής ανάπτυξης χωρίς 
καμία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεγονός που συνιστά παραβίαση της 
κοινοτικής οδηγίας 2001/42 (για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση - ΣΠΕ). Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, η εν λόγω τροποποίηση θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα όρια των 
οικοδομήσιμων ζωνών και θα οδηγήσει σε αύξηση 2,3% των οικοδομήσιμων ζωνών στα 
νησιά της Μάλτας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κυβέρνηση της Μάλτας κινήθηκε 
παραπλανητικά, καθώς αυτή η τροποποίηση του διαρθρωτικού σχεδίου αφήνει ελεύθερα και 
άλλα τμήματα γης για οικοδομική ανάπτυξη, που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που 
περιέχονταν στα τοπικά σχέδια που εγκρίθηκαν στις 3 Αυγούστου 2006. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι η απαλλαγή δυνάμει του διαρθρωτικού σχεδίου από την υποχρέωση 
εκπόνησης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης βάσει γνωμοδότησης ομάδας ελέγχου 
ΣΠΕ συνιστά παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Ζητεί την ανάληψη άμεσης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ κατά αυτής της παραβίασης, ειδικά καθώς η κυβέρνηση της Μάλτας 
έχει ήδη ξεκινήσει τη λήψη των απαιτούμενων χωροταξικών μέτρων για την οικοδόμηση των 
νέων ζωνών της υπαίθρου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 9 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

H Επιτροπή επισημαίνει ότι τα θέματα που θίγονται στην παρούσα αναφορά έχουν ήδη 
αποτελέσει το αντικείμενο ενδελεχών ερευνών εκ μέρους της Επιτροπής μετά από καταγγελία 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2006. Μετά την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων 
τα οποία συνέλεξε από τις αρχές της Μάλτας, η Επιτροπή δεν στοιχειοθέτησε παραβίαση της 
οδηγίας ΣΠΕ 2001/42/EΚ1. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την
εξέταση της αναφοράς τον Μάρτιο 2010.

Η Επιτροπή σημειώνει, επίσης, ότι τα θέματα που θίγονται στην αναφορά έχουν ήδη 
εξετασθεί στο πλαίσιο άλλης αναφοράς με παρόμοιο θέμα (αρ. 450/2007). Συνεπώς, 
παραπέμπει στην απάντησή της στην αναφορά 450/2007 και, ειδικότερα, στα τελικά 
συμπεράσματά της όπως αναφέρονται στην τελευταία συμπληρωματική ανακοίνωση.

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.


