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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 251/2007, Marin Galea, Maltan kansalainen, (Din L-Art Helwa 
-kansalaisjärjestön puolesta,) (ja yli 10 000 allekirjoittanutta,) Ta' Cencin alueen 
(Gozo, Malta) suojelemisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää suojelemaan Gozon saarella Maltassa sijaitsevaa Ta' Cencin 
aluetta, jossa on useita arkeologisia jäänteitä ja jonka kasvisto ja eläimistö on runsasta. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan osaa alueesta on esitetty Natura 2000 -suojelualueeksi, mutta 
jos toimenpiteitä ei toteuteta nopeasti, alueelle rakennetaan useita asuntoalueita, jotka 
tuhoavat luonnollista ympäristöä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan ja tukemaan toimia alueen nimittämiseksi Natura 2000 -suojelualueeksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007.

Tausta/Yhteenveto tosiseikoista

Gozon saarella (Malta) sijaitsevalla Ta' Cencin alueella on runsaasti arkeologisia jäänteitä, ja 
sen kasvisto ja eläimistö on monipuolinen. Maltan viranomaiset ovat osoittaneet osan alueesta 
(rantakalliot) lintudirektiivin1 mukaiseksi erityissuojelualueeksi, mutta 6,5 hehtaaria alueesta
(eli 25 prosenttia tärkeästä lintualueesta, niin sanotusta IBAsta), joka on niin ikään IBA-
luettelon mukaan osoitettava erityissuojelualueeksi, on edelleen luokittamatta. Lisäksi Maltan 
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viranomaiset ovat hiljattain ilmoittaneet harkitsevansa myös Ta' Cencin alueen ehdottamista 
yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi luontotyyppidirektiivin1 mukaisesti ja mainitun 
direktiivin liitteessä III tarkoitettujen valintaperusteiden sekä parhaimpien saatavilla olevien 
tieteellisten tietojen pohjalta. Maltan viranomaisille on hiljattain (toisin sanoen vuoden 2004 
jälkeen) osoitettu kannekirjelmä Ta' Cencin alueelle suunnitellun virkistyskeskuksen johdosta. 
Maltan ympäristö- ja kaavoitusviranomainen (Malta Environment & Planning Authority) ei 
ole vielä antanut rakennuslupaa.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjän mukaan suojelualueita ei ole osoitettu tarpeeksi, ja tämänsuuntaisten 
toimien puuttuminen edistää laaja-alaista kehitystä, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia 
luonnonympäristöön. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja 
tukemaan Ta' Cencin alueen osoittamista Natura 2000 -alueeksi, jolloin se voisi aiempaa 
selkeämmissä oloissa hyötyä luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisista mitä tahansa 
kehittämistä koskevista velvoitteista.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Komissio on tietoinen Ta' Cencin alueen ekologisesta tärkeydestä. Brysselissä 6. 
joulukuuta 2006 pidetyn Välimeren aluetta koskevan kymmenen EU:n jäsenvaltion 
biomaantieteellisen seminaarin päätelmissä Ta' Cencin alue mainitaan alueena, joka on 
osoitettava yhteisön tärkeäksi pitämäksi alueeksi luontotyypiltään (jonka luokitus on: 8210, 
kasvipeitteiset kalkkikalliot) ja lajistoltaan. Seminaarissa tultiin siihen tulokseen, että Malta ei 
ole edelleenkään tehnyt tarpeeksi kyseisten alueiden osoittamiseksi. Komissio onkin 
kehottanut Maltan viranomaisia ehdottamaan lisäalueita puutteiden korjaamiseksi erityisesti 
Ta' Cencin alueella. Maltan viranomaiset väittävät, että kyseinen luontotyyppi on erityisen 
yleinen Maltalla sekä etenkin rantakallioihin (rdum) rajoittuvissa yhdyskunnissa (rdum
communities.). Nykyisissä esityksissä 86,8 rannikkokilometriä eli yli 85 prosenttia Maltan 
rantakallioyhdyskunnista on ehdotettu osoitettavaksi yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi, 
mikä Maltan viranomaisten mukaan on täysin riittävä määrä. Edellä esitetystä huolimatta 
Malta harkitsee kuitenkin erityissuojelualueeksi osoitetun Ta' Cencin alueen ehdottamista 
yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (Maltan virallinen vastaus 25.9.2007).

Maltan erityissuojelualueita koskevissa komission alustavissa tutkimuksissa suurimmaksi 
huolenaiheeksi nostetaan se, ettei erityissuojelualueiden osoittamisessa ole otettu huomioon 
merialueita ja että neljän erityissuojelualueen rajat, jotka on määritelty IBA-luettelon 
perusteella tehdyn osoittamisen pohjalta, eivät vastaa tärkeiden lintualueiden rajoja, minkä 
vuoksi kyseisten erityissuojelualueiden koskemattomuus on uhattuna. Tämä pitää paikkansa 
Ta' Cencin alueella, jossa vain rantakalliot on osoitettu kuuluvaksi erityissuojelualueeseen. 
Komissio kuitenkin katsoo, että erityissuojelualueeksi osoitettavan alueen laajentamista 
koskevien ehdotusten puuttumisella olisi kielteisiä vaikutuksia alueen koskemattomuudelle. 
Näillä tärkeillä lintualueilla elääkin merkittäviä lintupopulaatioita, kuten keltanokkaliitäjiä
(Calonectris diomedea) ja idänpikkuliitäjiä (Puffinus yelkouan), joiden osuus näiden lajien 
lisääntymiskykyisestä minimipopulaatiosta Maltalla on huomattava. Komissio ilmoitti 
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Maltalle aiemmin tänä vuonna jäljellä olevista puutteista, mukaan lukien Ta' Cencin aluetta 
koskevista, ja pyysi selventämään, miten uusien alueiden osoittamisessa erityissuojelualueiksi 
on edistytty. Komissio lähetti 27. kesäkuuta 2007 Maltalle virallisen huomautuksen, joka 
koski erityissuojelualueiden osoittamisessa ilmenneitä puutteita. 

Päätelmät

Komissio odottaa nyt, että Malta osoittaa lisää erityissuojelualueita ja yhteisön tärkeinä 
pitämiä alueita sekä ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja ja luontotyyppejä suojellaan tulevilla erityissuojelualueilla ja 
yhteisön tärkeinä pitämillä alueilla. Komissio jatkaa tarvittaessa käynnissä olevaa,
erityissuojelualueiden osoittamisessa ilmenneitä puutteita koskevaa rikkomusmenettelyä ja 
ryhtyy lisätoimiin, ellei Malta ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin uusien suojelualueiden 
osoittamiseksi ja suojelemiseksi tarpeen niin vaatiessa. 

Komissio uskoo, että tällä tavoin se saa Maltan viranomaiset vakuuttumaan tarpeesta panna 
kaikilta osin täytäntöön EU:n ympäristölainsäädännön säännökset. Komissio seuraa tilannetta 
ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille.


