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Tema: Peticija Nr. Peticija Nr. 0194/2010 dėl tariamo Maltos padaryto Direktyvos 
2001/42/EB pažeidimo dėl 1990 m. Maltos salų struktūros plano pakeitimo, kurią 
pateikė Maltos pilietis Edward Mallia organizacijos „Friends of the Earth“ 
(Valeta) vardu, su 461 parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija 2006 m. liepos 27 d. Parlamento rezoliucija atliktą 1990 m. Maltos 
salų struktūros plano pakeitimą. Jis tvirtina, kad dėl pakeitimo išsiplėtė vystomos zonos ir 
neatliktas joks poveikio aplinkai vertinimas, o tai pažeidžia EB direktyvą 2001/42/EB (dėl 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo – SPAV). Peticijos pateikėjo manymu, šiuo pakeitimu 
iš esmės pakeičiamos vystymo ribos ir dėl to Maltos salose vystymo zona padidėja 2,3 proc. 
Peticijos pateikėjas mano, kad Maltos valdžia elgėsi apgaulingai, nes šis struktūros plano
pakeitimas leido plėtoti papildomus žemės sklypus ir tai gerokai viršija į 2006 m. rugpjūčio 
3 d. patvirtintus vietos planus įtrauktų sklypų skaičių. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo reikalavimo netaikymas struktūros planui remiantis 
SPAV audito grupės nuomone pažeidžia EB direktyvos 2001/42/EB nuostatas. Jis ragina 
imtis neatidėliotinų veiksmų dėl šio pažeidimo, visų pirma dėl to, kad Maltos valdžia jau 
ėmėsi žemėtvarkos priemonių, kurių reikia siekiant vystyti naujus plotus kaimo vietovėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Komisija pažymi, kad peticijoje keliamus klausimus ji jau išsamiai išnagrinėjo, 
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atsižvelgdama į 2006 m. pateiktą skundą. Išnagrinėjusi visą turimą informaciją, kurią 
sugebėjo gauti iš Maltos valdžios institucijų, Komisija nenustatė, kad buvo pažeista 
Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva 2001/42/EB1. Taigi 2010 m. kovo mėn. 
Komisija nusprendė baigti šią bylą.

Komisija taip pat pažymi, kad šioje peticijoje keliami klausimai jau buvo nagrinėti tiriant 
anksčiau panašiu klausimu pateiktą peticiją (Nr. 450/2007). Taigi ji norėtų nurodyti savo 
atsakymą į peticiją Nr. 450/2007 ir, visų pirma, nurodyti jos galutines išvadas, kaip išdėstyta 
paskutiniame papildomame pranešime.“

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.


