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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0251/2007, της Marin Galea, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Din L-Art Helwa, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 10 000 υπογραφές, 
σχετικά με την προστασία της τοποθεσίας Ta' Cenc (Gozo, Μάλτα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απευθύνει έκκληση για τη διατήρηση της τοποθεσίας Ta' Cenc, μιας περιοχής 
που παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, και διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, 
η οποία βρίσκεται στο Gozo (Μάλτα). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, ένα μέρος της περιοχής 
έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, όμως η αδυναμία ταχείας ανάληψης 
μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή θα ενθάρρυνε μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη με 
ανεπανόρθωτα επιζήμια αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον. Η αναφέρουσα ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να υποστηρίξει τις ενέργειες που γίνονται, ώστε 
να χαρακτηρισθεί η τοποθεσία προστατευόμενη περιοχή του Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Η τοποθεσία Ta’ Cenc είναι μια περιοχή που παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον
και διαθέτει πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Βρίσκεται στο Gozo (Μάλτα). Τμήμα της περιοχής
αυτής (κρημνός) έχει χαρακτηρισθεί από τις αρχές της Μάλτας ζώνη ειδικής προστασίας
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(ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά1, αλλά 6,5 εκτάρια (ή 25% μιας ζώνης ειδικής 
προστασίας πτηνών – ΖΕΠΠ), που πρέπει να λάβουν τον ίδιο χαρακτηρισμό σύμφωνα με την 
απογραφή σημαντικών περιοχών πτηνών, ακόμη δεν έχουν χαρακτηρισθεί. Επιπλέον, οι
αρχές της Μάλτας πρόσφατα ανέφεραν ότι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να προτείνουν
την τοποθεσία Ta' Ċenċ ως πιθανό τόπο κοινοτικής σημασίας (πΤΚΣ) σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικοτόπους2, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών. Πρόσφατα (δηλαδή
μετά το 2004) υποβλήθηκε αίτημα στις αρχές της Μάλτας για τη δημιουργία θερέτρου 
αναψυχής στο οροπέδιο Ta' Cenc. Η αρχή περιβάλλοντος και χωροταξίας της Μάλτας
(MEPA) δεν έχει χορηγήσει ακόμη άδεια.

Η αναφορά

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, ο χαρακτηρισμός δεν αρκεί και η αδυναμία ταχείας λήψης
μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή θα ενθάρρυνε μια μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη με
ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να υποστηρίξει τον χαρακτηρισμό της τοποθεσίας ως περιοχής
του δικτύου Natura 2000, οπότε θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις σαφέστερες υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους σε σχέση με οποιοδήποτε έργο 
ανάπτυξης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον της περιοχής Ta' Cenc. Στα
συμπεράσματα του βιογεωγραφικού σεμιναρίου για την περιφέρεια της Μεσογείου για τα 10 
νέα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2006, 
η περιοχή Ta' Cenc αναφέρεται ως περιοχή που πρέπει να χαρακτηρισθεί για είδος οικοτόπου
(π.χ. 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση) και είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος για τα οποία το σεμινάριο συμπέρανε ότι οι χαρακτηρισμοί της Μάλτας ήταν 
ακόμη ελλιπείς. Η Επιτροπή κάλεσε τις αρχές της Μάλτας να προτείνουν πρόσθετες
τοποθεσίες προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω ελλείψεις, ιδίως στην περιοχή Ta' Cenc. Οι
αρχές της Μάλτας ισχυρίζονται ότι ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου είναι ιδιαίτερα συχνός
στα νησιά της Μάλτας, ιδίως σε περιοχές με απόκρημνες πλαγιές και χαράδρες. Βάσει 
πρόσφατων στοιχείων, 86,8 χλμ. ακτογραμμής ή άνω του 85% των περιοχών με απόκρημνες
πλαγιές και χαράδρες της Μάλτας έχουν προταθεί ως πιθανοί τόποι κοινοτικής σημασίας, 
ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό κατά την άποψη των αρχών της Μάλτας. Ανεξάρτητα από τα 
προαναφερθέντα, η Μάλτα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει την τοποθεσία Ta' Ċenċ, 
που έχει χαρακτηρισθεί ΖΕΠ, ως πιθανό τόπο κοινοτικής σημασίας (επίσημη απάντηση της 
Μάλτας της 25/09/07).

Σε ό,τι αφορά τις ΖΕΠ της Μάλτας, στην προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής αναφέρεται
ως βασικό πρόβλημα η μη συμπερίληψη θαλάσσιων ΖΕΠ και το γεγονός ότι τα όρια
τεσσάρων ΖΕΠ, που ορίζονται βάσει ενός χαρακτηρισμού ΖΕΠΠ, δεν αντικατοπτρίζουν τα 
όρια των τοποθεσιών ΖΕΠΠ, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ακεραιότητα αυτών των 

                                               
1 ΕΕ L 115 της 8.5.1991, σελ. 41-55.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.



CM\698779EL.doc 3/3 PE398.520
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΖΕΠ. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του οροπεδίου Ta' Cenc, όπου μόνον κρημνοί
χαρακτηρίστηκαν ΖΕΠ, ενώ η Επιτροπή θεωρεί ότι η έλλειψη πρότασης για χαρακτηρισμό 
μεγαλύτερης ΖΕΠ μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ακεραιότητα της τοποθεσίας. 
Πράγματι στις εν λόγω ΖΕΠΠ υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί Calonectris diomedea και
Puffinus yelkouan, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ελάχιστων πληθυσμών 
αναπαραγωγής των ειδών αυτών. Νωρίτερα κατά το τρέχον έτος, η Επιτροπή ενημέρωσε τη
Μάλτα για τις εναπομένουσες ελλείψεις, μεταξύ άλλων και στην περιοχή Ta' Cenc, και 
ζήτησε διευκρινίσεις όσον αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση 
περαιτέρω χαρακτηρισμών. Τέλος, στις 27 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή απέστειλε
προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα σχετικά με το ζήτημα του ανεπαρκούς χαρακτηρισμού 
ΖΕΠ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή προσδοκά πλέον ότι η Μάλτα θα χαρακτηρίσει πρόσθετες ΖΕΠ και πΤΚΣ και θα
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των ειδών και των 
οικοτόπων κοινοτικής σημασίας στις εν δυνάμει ΖΕΠ και στους πΤΚΣ. Εάν είναι αναγκαίο, η
Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στην εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με τον
ανεπαρκή χαρακτηρισμό ΖΕΠ και θα κινήσει πρόσθετες διαδικασίες εάν η Μάλτα δεν λάβει 
κατάλληλα μέτρα για τον χαρακτηρισμό και την προστασία πρόσθετων τοποθεσιών όπου 
είναι αναγκαίο.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα πείσει τις αρχές τις Μάλτας για την ανάγκη να 
συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Θα συνεχίσει
να παρακολουθεί την κατάσταση και θα ενημερώσει σχετικά το ΕΚ.


