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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Edward Mallia máltai állampolgár által a vallettai székhelyű „Friends of the Earth 
Malta” szervezet nevében benyújtott 0194/2010 számú, 461 aláírást tartalmazó 
petíció a máltai szigetekre vonatkozó 1990. évi strukturális tervvel 
összefüggésben a 2001/42/EK irányelv Málta részéről történő állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a máltai szigetekre vonatkozó 1990. évi strukturális tervnek a 
2006. július 27-i parlamenti állásfoglalással történt módosítását. Azt állítja, hogy a módosítás 
a beépíthető övezetek környezeti hatásvizsgálat nélküli kiterjesztéséhez vezetett, ami sérti a 
2001/42/EK irányelvet (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló – SKV – irányelv). A petíció 
benyújtója szerint a szóban forgó módosítás jelentősen megváltoztatja a beépíthető területek 
határait, valamint 2,3%-kal növeli a beépíthető övezetek kiterjedését a máltai szigeteken. Úgy 
véli, hogy a máltai kormány félrevezető módon járt el, mivel a strukturális tervben 
végrehajtott módosítás további területeket szabadított fel építési célokra, ami messze 
meghaladja a 2006. augusztus 3-án jóváhagyott helyi tervekben foglaltakat. A petíció 
benyújtójának állítása szerint sérti a 2001/42/EK irányelv rendelkezéseit, hogy egy SKV-
auditcsoport véleménye alapján a strukturális tervet mentesítették a stratégiai környezeti 
vizsgálat elvégzésének kötelezettsége alól. A szóban forgó jogsértéssel szembeni haladéktalan 
fellépésre szólít fel uniós szinten, kiváltképpen annak fényében, hogy a máltai kormány már 
megkezdte az újonnan felszabadított vidéki területeken megvalósuló fejlesztésekhez 
szükséges új területrendezési intézkedések foganatosítását.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

„A Bizottság közli, hogy a petíció által felvetett kérdéseket a Bizottság a hozzá 2006-ban 
benyújtott egyik panasszal összefüggésben már  részletesen megvizsgálta. A máltai 
hatóságoktól beszerezhető összes információ elemzése után a Bizottság nem állapította meg a 
2001/42/EK (SEA) irányelv megsértését.1 Ezért a Bizottság az ügyet 2010 márciusában 
lezárta.
A Bizottság közli azt is, hogy a petícióban felvetett kérdéseket egy hasonló tartalmú 
(450/2007 sz.) petíció vizsgálata keretében már megvizsgálta. Ennek megfelelően szeretne 
hivatkozni a 450/2007 számú petícióra adott válaszára, különösen az utolsó kiegészítő 
közleményében foglalt következtetésekre.

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


