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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0251/2007, внесена от Marin Galea (с малтийско гражданство), от 
името на Din L-Art Helwa, подкрепена с над 10 000 подписа, относно 
закрилата на местността Ta' Cenc (Гозо, Малта)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за опазване на местността Ta' Cenc, област, богата 
на археологически останки, с разнообразна флора и фауна, разположена в Гозо (Малта). 
Според вносителя на петицията, част от областта е предложена за статут по Натура 
2000, но липсата на бързи мерки в тази насока би могла да насърчи широкомащабно 
развитие с необратими вредни последици за природата. Вносителят отправя искане към 
Европейския парламент да се намеси и да подкрепи стъпките за обявяване на 
местността за защитена зона по Натура 2000.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юли 2007 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Контекст/резюме на фактите/история

Местността Ta’ Cenc е област, богата на археологически останки, с разнообразна флора 
и фауна, разположена в Гозо (Малта). Част от местността (скален масив) е била 
определена от малтийските органи за специална защитена зона (СЗЗ) по Директивата за 
птиците1, но 6.5 хектара (или 25% от важна зона за птиците – ВЗП), за които се изисква 
подобно обозначаване съгласно списъка на ВЗП, все още не са класифицирани. В 
                                               
1 ОВ L 115, 8.5.1991 г., стр. 41-55.
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допълнение, малтийските органи наскоро са посочили, че също така разглеждат 
предлагането на местността Ta' Ċenċ за потенциален обект от интерес за Общността
(пОИО) в съответствие с Директивата за местообитанията2, въз основа на критериите, 
посочени в Приложение III на директивата и най-добрата известна научна информация. 
Наскоро (т.е. след 2004 г.) до малтийските органи е отправена и молба за изграждане на 
развлекателен комплекс на платото Ta' Cenc. Малтийският орган за околна среда и 
планиране (MEPA) все още не е дал своето разрешение.

Петицията

Според вносителя на петицията обозначаването не е достатъчно и липсата на бързи мерки 
в тази насока би могла да насърчи широкомащабно развитие с необратими вредни
последици за природата. Вносителят на петицията отправя искане към Европейския 
парламент да се намеси и да подкрепи обозначаването на областта като обект по Натура 
2000, вследствие на което ще възникнат по-ясни задължения по член 6 от Директивата за 
местообитанията във връзка с каквото и да било развитие.

Забележки на Комисията по петицията

Комисията е наясно със значителния екологичен интерес по отношение на областта Ta' 
Cenc. В заключенията на биогеографския семинар за средиземноморския регион за ЕС-
10, който беше проведен на 6 декември 2006 г. в Брюксел, местността Ta' Cenc се 
посочва като област, предвидена за обозначаване като тип местообитание (например 
8210: варовикови скални склонове с хазмофитна растителност) и видове от интерес за 
Общността, във връзка с които на семинара беше заключено, че обозначенията на 
обекти от страна на Малта са все още недостатъчни. Комисията прикани малтийските 
органи да предложат допълнителни обекти с оглед покриване на недостига, по-
специално в областта Ta' Cenc. Малтийските органи твърдят, че този тип 
местообитание се среща много често на малтийските острови, по-специално в области в 
рамките на малтийските скални и rdum съобщества. Въз основа на сегашната 
информация, 86.8 км брегова линия или над 85% от малтийските скални и rdum
съобщества са били предложени като потенциални обекти от интерес за Общността, 
които според становището на малтийските органи са достатъчни. Въпреки това, Малта 
все пак би разгледала предлагането на местността Ta' Ċenċ, понастоящем определена 
като специална защитена зона (СЗЗ), като потенциален обект от интерес за Общността 
(Официален отговор на Малта от 25 септември 2007 г.).

Доколкото това се отнася до малтийските СЗЗ, предварителният анализ на Комисията 
идентифицира като основен проблем пропускането на морски СЗЗ при обозначаването, 
както и факта, че границите на четири СЗЗ, определени въз основа на обозначение на 
ВЗП, не отразяват границите за обектите на ВЗП, в резултат на което се нарушава 
целостта на тези СЗЗ. Такъв е случаят с платото Ta' Cenc, където само скалният масив е 
бил определен като СЗЗ, като Комисията счита, че липсата на предложение за 
обозначаване на по-голяма СЗЗ би могла да има отрицателно въздействие върху 
целостта на обекта. В действителност, тези ВЗП са местообитание на важни популации 
от Calonectris diomedea и Puffinus yelkouan, които заедно съставляват значителен дял от 

                                               
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
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минималните национални развъдни популации от тези видове. По-рано тази година 
Комисията уведоми Малта относно съществуващия недостиг, включително относно 
областта Ta' Cenc, и поиска изясняване на напредъка, постигнат по отношение на 
допълнителни обозначения. Накрая, на 27 юни 2007 г., Комисията изпрати официално 
уведомително писмо до Малта относно недостатъчното обозначаване на области като 
СЗЗ.

Заключения

Понастоящем Комисията очаква от Малта да определи допълнителни СЗЗ и пОИО, 
както и да вземе всички необходими мерки, за да се гарантира защитата на видовете и 
местообитанията от интерес за Общността в потенциалните СЗЗ и пОИО. При 
необходимост, Комисията ще продължи текущата процедура за нарушение във връзка с 
недостатъчното обозначаване на области като СЗЗ и ще открие допълнителни 
процедури, в случай че Малта не вземе подходящи мерки по отношение на 
обозначаването и защитата на допълнителни обекти, където е необходимо.

Комисията е уверена, че това ще спомогне малтийските органи да се убедят в 
необходимостта от пълно спазване на разпоредбите на законодателството на ЕС 
относно природата. Тя ще продължи да следи ситуацията и съответно ще информира 
ЕП.


