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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0194/2010, którą złożył Edward Mallia (Malta) w imieniu Przyjaciół 
Ziemi (Valetta), z 461 podpisami, w sprawie domniemanego naruszania przez 
Maltę dyrektywy 2001/42/WE w związku ze zmianą Planu strukturalnego dla 
Wysp Maltańskich z 1990 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje zmianę Planu strukturalnego dla Wysp Maltańskich z 1990 r., 
wprowadzoną rezolucją Parlamentu z dnia 27 lipca 2006 r. Utrzymuje on, że zmiana ta 
doprowadziła do poszerzenia stref zabudowy bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, co stanowi naruszenie dyrektywy WE 2001/42 (w sprawie strategicznej oceny 
środowiska – SEA). Według składającego petycję zmiana ta wprowadziła istotne modyfikacje 
w odniesieniu do granic zabudowy i spowodowała zwiększenie o 2,3% strefy zabudowy na 
Wyspach Maltańskich. Składający petycję uważa, że rząd maltański procedował w zwodniczy 
sposób, ponieważ przedmiotowa zmiana planu strukturalnego uwolniła pod zabudowę 
dodatkowe połacie ziemi, które znacznie wykraczają poza granice gruntów uwzględnionych 
w planach lokalnych zatwierdzonych dnia 3 sierpnia 2006 r. Składający petycję przekonuje, 
że wyłączenie planu strukturalnego ze strategicznej oceny środowiska na podstawie opinii 
zespołu audytorskiego SEA stanowi naruszenie przepisów dyrektywy 2001/42/WE. Wzywa 
on do podjęcia na szczeblu UE pilnych działań przeciwko temu naruszeniu, szczególnie że 
rząd maltański już rozpoczął podejmowanie środków w zakresie planowania przestrzennego 
niezbędnych do prowadzenia budów na nowych obszarach wiejskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Komisja zwraca uwagę, że kwestie, które poruszono w omawianej petycji, poddała już 
szczegółowej analizie w związku ze skargą wniesioną do Komisji w 2006 r. Po 
przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji, które Komisja otrzymała od władz 
Malty, Komisja nie mogła stwierdzić naruszenia dyrektywy 2001/42/WE w sprawie 
strategicznej oceny środowiska – SEA1. W związku z tym Komisja zdecydowała 
o zamknięciu sprawy w marcu 2010 r.

Ponadto Komisja zauważa, że kwestie, które poruszono w petycji, były już poddane analizie 
w ramach wcześniej złożonej petycji, która dotyczyła podobnego problemu (nr 450/2007). 
Komisja pragnie zatem odwołać się do odpowiedzi udzielonej w odniesieniu do petycji 
450/2007, a w szczególności do wniosków, o których mowa w ostatnim dodatkowym 
komunikacie.

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30-37


