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(Gozo, Málta) védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a régészeti leletekben, különböző természeti értékekben gazdag, Gozón 
(Málta) található Ta' Cenc terület védelmére hív fel. A petíció benyújtója szerint a terület egy 
részét a Natura 2000 státuszra javasolták, de az eziránti gyors intézkedések hiánya a 
természeti környezetre visszafordíthatatlanul káros hatásokkal járó nagy beruházásokat 
ösztönzi. A petíció benyújtója az Európai Parlamentet beavatkozásra, illetve arra kéri, hogy 
tegyen lépéseket a terület Natura 2000 védett területté nyilvánításának érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz.

Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

A máltai Gozón elhelyezkedő Ta’ Cenc régészeti leletekben, valamint különféle állat- és 
növényfajokban gazdag terület. A terület egy részét (a parti szirtfalat) a máltai hatóságok a 
madárvédelmi irányelv1 értelmében különleges madárvédelmi területté (KMT) nyilvánították, 
                                               
1 HL L 115., 1991.5.8., 41–55. o.
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ugyanakkor 6,5 hektárnyi terület esetében (azaz egy fontos madárélőhely – FM – 25%-a), 
amelyet az Európai Közösség Fontos Madárélőhelyeinek Jegyzéke alapján szintén ilyen 
területté kellene nyilvánítani, ez továbbra sem történt meg. Ezenkívül a máltai hatóságok a 
közelmúltban jelezték, hogy épp annak lehetőségét mérlegelik, hogy az élőhelyvédelmi 
irányelv1 értelmében, valamint az irányelv III. mellékletében foglalt kritériumok és a lehető 
legjobb rendelkezésre álló tudományos információk alapján indítványozni fogják Ta’ Cenc 
javasolt közösségi jelentőségű területté (jKJT) nyilvánítását. A közelmúltban (azaz 2004 után) 
kérelmet nyújtottak be a máltai hatóságokhoz a Ta’ Cenc fennsíkon létesítendő 
üdülőközpontra vonatkozóan. A máltai környezetvédelmi és területfejlesztési hatóság 
(MEPA) mindezidáig nem adott ki engedélyt a projekt végrehajtására.

A petíció

A petíció benyújtója szerint a kijelölt területek nem elegendők, és az erre irányuló gyors 
intézkedések hiánya széles körű fejlesztésekre ösztönöz, amelyek visszafordíthatatlan káros 
hatást gyakorolnak a természeti környezetre. A petíció benyújtója a Parlament beavatkozását 
kéri, valamint azt, hogy támogassa a szóban forgó terület Natura 2000 területté nyilvánítását, 
amely ily módon valamennyi fejlesztés tekintetében élvezhetné az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkében foglalt világosabb kötelezettségekkel járó előnyöket.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság tudatában van Ta’ Cenc terület számottevő ökológiai jelentőségének. Az EU-
tízek részére 2006. december 6-án Brüsszelben rendezett, a földközi-tengeri térség 
biogeográfiájáról szóló szemináriumon Ta’ Cenc területét bizonyos élőhelytípusok (pl. 8210: 
meszes sziklás lejtők sziklanövényzettel) és közösségi jelentőségű fajok védelmére kijelölt 
területként említik, amelyekre vonatkozóan a szeminárium során arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Málta részéről e célra kijelölt területek továbbra sem elegendők. A Bizottság 
arra kérte a máltai hatóságokat, hogy az e téren fennálló hiányosságok orvoslása érdekében 
további területeket is javasoljanak, kiváltképpen Ta’ Cenc területén. A máltai hatóságok 
szerint a szóban forgó élőhelytípus különösen gyakori a Máltai-szigeteken, mindenekelőtt a 
máltai szirtes és rdum közösségeken belüli területeken. A jelenlegi beadványok alapján 86,8
kilométernyi tengerpart, azaz a máltai szirtes és rdum közösségek (cliff and rdum
communities) 85%-a esetében indítványozták már azok javasolt közösségi jelentőségű 
területté történő nyilvánítását, ami – a máltai hatóságok véleménye szerint – elégséges. A fent 
említettek ellenére azonban Málta továbbra is mérlegelni fogja annak lehetőségét, hogy 
indítványozza Ta’ Cenc területének – amely jelenleg KMT – javasolt közösségi jelentőségű 
területté nyilvánítását (Málta 2007. szeptember 25-i hivatalos válasza).

Ami a máltai KMT-ket illeti, a Bizottság előzetes elemzésében fő problémaként azonosítja a 
tengeri KMT-k kihagyását a területkijelölésből , valamint azt, hogy az FM jegyzék alapján 
azonosított négy KMT határvonalai nem az FM területek határvonalait tükrözik, aminek 
eredményeképpen veszélybe kerül a szóban forgó KMT-k területi épsége. Ez a helyzet áll 
fenn a Ta’ Cenc fennsík esetében is, ahol csupán a parti szirtfalakat nyilvánították KMT-nek, 
miközben a Bizottság úgy véli, hogy egy nagyobb terület KMT-vé nyilvánításának 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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elmaradása kedvezőtlen hatást gyakorolna a szóban forgó terület épségére. A szóban forgó 
fontos madárélőhelyek a mediterrán vészmadár (Calonectris diomedea) és bukdosó 
vészmadár (Puffinus yelkouan) valóban jelentős populációinak adnak otthont, amelyek 
együttesen számottevő hányadát teszik ki ezen fajok országos költőállomány-minimumának.
Korábban ez év során a Bizottság tájékoztatta Máltát a fennmaradó hiányosságokról –
ideértve a Ta’ Cenc területét érintőket is –, és részletesebb tájékoztatást kért a további 
területkijelölések tekintetében tett előrelépésekről. Végül 2007. június 27-én a Bizottság 
hivatalos felszólítást küldött Máltának a KMT-k kijelölése terén fennálló hiányosságok 
ügyében.

Következtetések

A Bizottság jelenleg azt várja Máltától, hogy további különleges madárvédelmi területeket és 
javasolt közösségi jelentőségű területeket jelöljön ki, és tegyen meg minden szükséges 
intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek 
védelmet élveznek az esetleges KMT-ken vagy jKJT-ken belül. Amennyiben szükséges, a 
Bizottság folytatja a KMT-k kijelölésével kapcsolatos hiányosságokkal összefüggésben 
indított jogsértési eljárást és további eljárásokat indít, ha Málta nem tesz megfelelő 
intézkedéseket további területek kijelölésére és védelmére, ahol az szükségesnek bizonyul.

A Bizottság biztos abban, hogy ily módon sikerül majd meggyőzni a máltai hatóságokat 
annak szükségességéről, hogy teljes körűen betartsák az Európai Unió természetvédelmi 
jogszabályaiban fogalt rendelkezéseket. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a 
helyzetet, és arról az Európai Parlamentet is tájékoztatja.


