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Om: Andragende 0251/2007 af Marin Galea, maltesisk statsborger, for Din L-Art 
Helwa, og 10.000 medunderskrivere, om beskyttelse af lokaliteten Ta' Ċenċ
(Gozo, Malta)

1. Sammendrag

Andrageren beder indtrængende om bevarelse af lokaliteten Ta' Ċenċ, der er rig på 
arkæologiske rester og forskellige flora og fauna, beliggende i Gozo (Malta). Ifølge 
andrageren er en del af området blevet foreslået omfattet af Natura 2000, men mangel på 
hurtige foranstaltninger i denne henseende vil opfordre til storstilet udvikling med uoprettelig, 
skadelig indvirkning på naturmiljøet til følge. Andrageren beder Europa-Parlamentet om at 
gribe ind og støtte skridtene hen imod, at lokaliteten omfattes af Natura 2000.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Baggrund/ Sammendrag af de faktiske omstændigheder/ Historie

Lokaliteten Ta' Ċenċ, der er rig på arkæologiske rester, og som har en mangfoldig flora og 
fauna, er beliggende i Gozo (Malta) En del af området (klippeskrænten) er blevet udpeget af 
de maltesiske myndigheder som et særligt beskyttet område i henhold til fugledirektivet1, men 
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6,5 ha (eller 25 % af et vigtigt fugleområde - IBA), der bør udpeges på samme måde i henhold 
til fuglefortegnelsen, er endnu ikke blevet klassificeret. De maltesiske myndigheder har 
desuden for nylig oplyst, at de også overvejer at foreslå lokaliteten Ta' Ċenċ som en lokalitet 
af fællesskabsbetydning (pSCI) i henhold til habitatdirektivet1 på grundlag af de kriterier, der 
er anført i direktivets bilag II, og de bedste tilgængelige videnskabelige oplysninger. De 
maltesiske myndigheder modtog for nylig en ansøgning om udvikling af et rekreativt område. 
på Ta' Ċenċ-højsletten (dvs. post-2004). Den maltesiske miljøplanlægningsmyndighed 
(MEPA) har endnu ikke godkendt projektet.

Andragendet

Ifølge andrageren er udpegningen ikke tilstrækkelig, og manglen på hurtige foranstaltninger i 
denne henseende vil fremme en omfattende udvikling med uoprettelig, skadelig indvirkning på 
naturmiljøet til følge Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og støtte 
udpegningen af området som en Natura 2000-lokalitet, der således vil blive omfattet af de 
klarere forpligtelser vedrørende udviklingsprojekter i habitatdirektivets artikel 6.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er opmærksom på Ta' Ċenċ-områdets økologiske interesse.  I konklusionerne 
fra det biogeografiske seminar for Middelhavsområdet for EU-10, der blev afholdt i Bruxelles 
den 6. december 2006, blev Ta' Ċenċ-området nævnt som et område, der skal udpeges som 
habitattype (f.eks. 8210: Vegetation i sprækker på kalkrige klippeskråninger), og med hensyn 
til arter af fællesskabsbetydning konkluderede deltagerne, at Malta endnu ikke havde udpeget 
et tilstrækkeligt antal lokaliteter. Kommissionen har opfordret de maltesiske myndigheder til 
at foreslå yderligere lokaliteter for at råde bod på disse mangler, navnlig i Ta' Ċenċ-området.
De maltesiske myndigheder hævder, at habitattypen er særlig hyppig på de maltesiske øer, 
navnlig i de maltesiske klippe- og rdum-områder. For indeværende er 86,8 km kystlinje eller 
over 85 % af de maltesiske klippe- og rdum-områder blevet foreslået som lokaliteter af 
fællesskabsbetydning, hvilket er fuldt ud tilstrækkeligt i henhold til de maltesiske 
myndigheder. På trods af ovenstående overvejer Malta fortsat at foreslå Ta' Ċenċ-området, der 
i øjeblikket er udpeget som et særligt beskyttet område, som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning (officielt svar fra Malta af 25. september 2007).

Med hensyn til de særligt beskyttede områder i Malta anfører Kommissionen i sin første 
analyse, at den først og fremmest er bekymret over den manglende udpegning af særligt 
beskyttede marine områder, og at grænserne for fire særligt beskyttede områder, der er 
fastlagt på grundlag af en udpegning af IBA'er, ikke afspejler grænserne for IBA-
lokaliteterne, hvorfor disse særligt beskyttede områder undermineres. Dette er tilfældet for 
Ta' Ċenċ-højsletten, hvor man kun har udpeget klippeskrænterne som et særligt beskyttet
område, selv om Kommissionen mener, at det kan have en negativ indvirkning på lokaliteten, 
hvis der ikke foreslås en mere omfattende udpegning af SPA'er. Disse IBA'er har rent faktisk 
store bestande af Calonectris diomedea og Puffinus yelkouan, der til sammen repræsenterer en 
stor del af den nødvendige nationale ynglebestand af disse arter. Kommissionen underrettede 
tidligere på året Malta om de tilbageværende mangler, herunder i Ta' Ċenċ-området, og 
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anmodede om nærmere oplysninger om udviklingen med hensyn til yderligere udpegninger.
Endelig sendte Kommissionen den 27. juni 2007 en åbningsskrivelse til Malta vedrørende 
utilstrækkelig udpegning af særligt beskyttede områder.

Konklusioner

Kommissionen forventer nu, at Malta udpeger yderligere særligt beskyttede områder og 
lokaliteter af fællesskabsbetydning og træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på 
at sikre, at arter og habitater af fællesskabsbetydning beskyttes i de foreslåede særligt 
beskyttede områder og lokaliteter af fællesskabsbetydning. Kommissionen vil om nødvendigt 
fortsætte den igangværende overtrædelsesprocedure om utilstrækkelig udpegning af SPA'er
og indlede yderligere procedurer, hvis Malta ikke træffer passende foranstaltninger 
vedrørende udpegning og beskyttelse af yderligere lokaliteter i nødvendigt omfang.

Kommissionen er overbevist om, at dette vil medvirke til at overbevise de maltesiske 
myndigheder om behovet for at overholde fællesskabsbestemmelserne på naturområdet fuldt 
ud. Den vil fortsat overvåge situationen og holde Europa-Parlamentet underrettet om sagens 
udvikling."


