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Suġġett: Petizzjoni 0194/2010, imressqa minn Edward Mallia, ta’ nazzjonalità Maltija, 
f’isem il-Friends of the Earth (Valletta), b’461 firma, dwar l-allegat ksur minn 
Malta tad-Direttiva 2001/42/KE b’rabta mal-emenda tal-Pjan Strutturat għall-
Gżejjer Maltin tal-1990

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-emenda tal-Pjan Strutturat għall-Gżejjer Maltin tal-1990 
mir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-27 ta’ Lulju 2006. Huwa jsostni li l-emenda wasslet għall-
estenzjoni taż-żoni li qed jiżviluppaw mingħajr ebda stima tal-impatt ambjentali, fatt li ma 
jikkonformax mad-Direttiva tal-KE 2001/42 (dwar l-Istima Ambjentali Strateġika - SEA). 
Skont il-petizzjonant, din l-emenda wasslet għal bidliet sinifikanti fil-limitazzjonijiet tal-
iżvilupp u rriżultat f’żieda ta’ 2.3% taż-żona li tista’ tiġi żviluppata fil-Gżejjer Maltin. Il-
petizzjonant iqis li l-gvern Malti mexa b’manjiera qarrieqa, minħabba li din il-bidla fil-Pjan 
Strutturali rrilaxxat territorji addizzjonali għall-iżvilupp, fatt li jmur ferm lil hinn minn dawk 
inklużi fil-Pjanijiet Lokali li ġew approvati fit-3 ta’ Awwissu 2006. Il-petizzjonant jargumenta 
li l-eżenzjoni tal-Pjan Strateġiku minn Stima Ambjentali Strateġika abbażi ta’ opinjoni mit-
Tim tal-Verifika tas-SEA tmur kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-KE 2001/42. Huwa 
jitlob li tittieħed azzjoni urġenti fil-livell tal-UE kontra dan il-ksur, partikolarment minħabba 
li l-Gvern Malti diġà beda jdaħħal fis-seħħ il-miżuri tal-ippjanar tal-art meħtieġa biex jiġu 
żviluppati territorji ġodda tal-kampanja.

2. Ammmissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.
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Il-Kummissjoni tinnota li l-kwestjonijiet imqajma mill-petizzjonant diġà kienu s-suġġett ta’ 
stħarriġ dettaljat mill-Kummissjoni b’rabta mal-ilment imressaq lill-Kummissjoni fl-2006.
Wara eżami tal-informazzjoni kollha disponibbli li l-Kummissjoni setgħet tiġbor mill-
awtoritajiet Maltin, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi li kien hemm ksur tad-Direttiva 
SEA 2001/42/KE1. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq dan il-każ f’Marzu 2010.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-kwestjonijiet imqajma f’din il-petizzjoni diġà kienu s-
suġġett ta’ stħarriġ fil-kuntest ta’ petizzjoni preċedenti dwar suġġett simili (Nru 450/2007).
Għalhekk, hija tixtieq tirreferi għat-tweġiba tagħha għall-petizzjoni 450/2007 u, b’mod 
partikolari, għall-konklużjonijiet finali kif stabbiliti fl-aħħar komunikazzjoni addizzjonali.
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