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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0194/2010, adresată de Edward Mallia, de cetățenie malteză, în numele 
Friends of the Earth din Valetta, însoțită de 461 de semnături, privind pretinsa 
încălcare a Directivei 2001/42/CE de către Malta în legătură cu modificarea 
planului de structurare a Insulelor malteze din 1990

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modificarea planului de structurare a Insulelor malteze din 1990, prin 
rezoluția Parlamentului din 27 iulie 2006. El susține că modificarea a dus la extinderea 
zonelor de dezvoltare fără nicio evaluare a impactului asupra mediului, ceea ce constituie o 
încălcare a Directivei 2001/42/CE (privind evaluarea strategică de mediu - SEA). Conform 
petiționarului, această modificare ar aduce schimbări substanțiale în ceea ce privește limitele 
de dezvoltare și ar duce la o creștere de 2,3 % a zonelor care pot fi dezvoltate în Insulele 
malteze. Petiționarul susține că guvernul maltez a acționat în mod echivoc, deoarece această 
schimbare în planul de structurare a pus la dispoziție pentru dezvoltare suprafețe suplimentare 
de pământ, care le depășesc cu mult pe cele incluse în planurile locale aprobate la 3 august 
2006. Petiționarul susține că scutirea planului de structurare de evaluarea strategică de mediu, 
pe baza unui aviz al unei echipe de audit SEA, ar încălca dispozițiile Directivei 2001/42/CE. 
El solicită să se intervină urgent la nivelul Uniunii Europene împotriva acestei încălcări, mai 
ales având în vedere că guvernul maltez ar fi început deja să ia măsurile necesare de 
planificare a teritoriului pentru dezvoltarea noilor suprafețe rurale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010
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Comisia ia act de faptul că aspectele ridicate în această petiție au făcut deja 
obiectul unor cercetări amănunțite, desfășurate de Comisie în legătură cu o 
petiție care i-a fost adresată în 2006. În urma analizării tuturor informațiilor disponibile 
pe care Comisia a fost în măsură să le obțină de la autoritățile malteze, Comisia nu a constat 
vreo încălcare a Directivei SEA 2001//42/CE1. În consecință, în martie 2010, Comisia 
a hotărât să închidă acest caz.

Comisia ia act de faptul că aspectele ridicate în această petiție au făcut deja 
obiectul unei investigații, în contextul unei petiții anterioare având un obiect 
similar (nr. 450/2007).. În consecință, Comisia face trimitere la răspunsul său la petiția 
450/2007 și, în special, la concluziile finale, formulate în ultima comunicare adițională.
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