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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0194/2010, ingediend door Edward Mallia (Maltese nationaliteit), 
namens Friends of the Earth (Valetta), gesteund door 461 medeondertekenaars, 
over een vermeende schending van Richtlijn 2001/42/EG door Malta in verband 
met de wijziging van het structuurplan 1990 voor de Maltese eilanden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vecht de wijziging aan van het structuurplan voor de Maltese eilanden (Structure 
Plan for the Maltese Islands) van 1990 dat het Maltese parlement op 27 juli 2006 heeft 
aangenomen. Hij beweert dat de wijziging heeft geleid tot de uitbreiding van de 
ontwikkelingszones zonder dat er een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, wat een 
schending zou inhouden van Richtlijn 2001/42/EG (betreffende strategische 
milieubeoordelingen – SMB). Volgens indiener zouden door deze wijziging de grenzen van 
de ontwikkelingszones aanzienlijk worden verlegd, wat erin zou resulteren dat de 
ontwikkelbare ruimte op de Maltese eilanden met 2,3% toeneemt. Indiener vindt dat de 
Maltese regering zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding, aangezien er met deze wijziging 
in het structuurplan extra stukken land beschikbaar komen voor bebouwing, veel meer dan de 
stukken land die zijn opgenomen in de lokale plannen die zijn goedgekeurd op 3 augustus 
2006. Indiener is van mening dat het feit dat het structuurplan is vrijgesteld van de 
strategische milieubeoordeling op grond van een advies van een SMB-auditteam, een 
schending inhoudt van de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG. Hij roept op tot onverwijlde 
maatregelen op EU-niveau tegen deze schending, vooral omdat de Maltese regering al 
begonnen zou zijn met de planningsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de nieuwe stukken 
grond in het landelijk gebied te ontwikkelen.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 9 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

De Commissie wijst erop dat de kwesties die in dit verzoekschrift aan de orde worden gesteld 
reeds aan grondig onderzoek zijn onderworpen door de Commissie in verband met een klacht 
die werd ingediend bij de Commissie in 2006. Gebaseerd op een analyse van de beschikbare 
gegevens die de Commissie bij de Maltese autoriteiten wist in te winnen, kon de Commissie 
geen inbreuk op Richtlijn 2001/42/EG1 betreffende strategische milieubeoordeling vaststellen.
Derhalve besloot de Commissie in maart 2010 deze zaak te sluiten.

De Commissie merkt ook op dat de kwesties die in dit verzoekschrift aan de orde worden 
gesteld reeds werden onderzocht in het kader van een eerder verzoekschrift over een 
gelijkaardig onderwerp (Nr. 450/2007). Daarom wenst ze te verwijzen naar haar antwoord op 
verzoekschrift 450/2007 en in het bijzonder naar de definitieve conclusies die in haar laatste 
aanvullende mededeling werden uiteengezet.

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37.


