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Temats: Lūgumraksts Nr. 0194/2010, ko „Zemes draugu” (Valletā) vārdā iesniedza Maltas 
valstspiederīgais Edward Mallia un kam pievienots 461 paraksts, par iespējamu 
Direktīvas 2001/42/EK pārkāpumu, ko Malta veic saistībā ar grozījumu 
1990. gada struktūrplānā attiecībā uz Maltas salām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd grozījumu 1990. gada struktūrplānā Maltas salām ar 
Parlamenta 2006. gada 27. jūlija rezolūciju. Viņš apgalvo, ka ar grozījumu tika paplašinātas 
attīstības teritorijas bez ietekmes uz vidi novērtējuma, kas ir Direktīvas 2001/42/EK (par 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN)) pārkāpums. Pēc lūgumraksta iesniedzēja 
sniegtās informācijas šie grozījumi ievērojami mainīs attīstības robežas un tā rezultātā 
attīstības teritorija Maltas salās palielināsies par 2,3 %. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Maltas valdība rīkojās maldinoši, jo šīs pārmaiņas struktūrplānā attīstībai nodeva papildu 
zemes joslas, kas ir daudz apjomīgākas nekā 2006. gada 3. augustā apstiprinātajos vietējos 
plānos iekļautās zemes joslas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar struktūrplāna 
nepakļaušanu stratēģiskajam ietekmes uz vidi novērtējumam, pamatojoties uz SVN revīzijas 
grupas atzinumu, tiek pārkāpti Direktīvas 2001/42/EK noteikumi. Viņš aicina steidzami 
rīkoties ES līmenī pret šo pārkāpumu, jo īpaši tādēļ, ka Maltas valdība jau ir sākusi īstenot 
zemes plānošanas pasākumus, kas nepieciešami, lai izveidotu jaunās lauku apvidus joslas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 9. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī



PE452.722v01-00 2/2 CM\838846LV.doc

LV

Komisija norāda, ka lūgumrakstā minētos jautājumus Komisija ir jau detalizēti izskatījusi 
saistībā ar 2006. gadā saņemtu sūdzību. Pēc visas tās pieejamās informācijas analīzes, ko 
Komisija bija spējīga iegūt no Maltas iestādēm, Komisija nevarēja secināt, ka ir pārkāpta 
SVN Direktīva 2001/42/EK1. Tādēļ Komisija 2010. gada martā nolēma šo lietu slēgt.

Komisija arī norāda, ka lūgumrakstā minētos jautājumus Komisija ir jau izskatījusi saistībā ar 
kādu agrāk saņemtu lūgumrakstu par līdzīgu tēmu (Nr. 450/2007). Tādēļ Komisija atsaucas uz 
iepriekš rakstīto atbildi uz Lūgumrakstu Nr. 450/2007 un it īpaši uz tās gala secinājumiem, 
kas izklāstīti pēdējā papildu paziņojumā.

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.-37. lpp.


