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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0251/2007, ko Din L-Art Helwa vārdā iesniedza Maltas 
valstspiederīgais Marin Galea un kam pievienoti 10 000 paraksti, par Ta' Cenc 
teritorijas (Gozo, Malta) aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina aizsargāt Ta' Cenc (Gozo, Malta) teritoriju, kurā atrodas 
daudzi arheoloģiskie izrakumi un sastopama dažāda flora un fauna. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto daļai šīs teritorijas ir ierosināts piešķirt Natura 2000 statusu, taču ātru 
pasākumu trūkums šajā saistībā sekmētu plašu attīstību ar neatgriezeniski kaitējošām sekām 
dabiskajai videi. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam iejaukties un atbalstīt 
pasākumus teritorijas atzīšanai par Natura 2000 aizsargājamo teritoriju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. jūlijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

„Konteksts/ faktu kopsavilkums/ priekšvēsture

Ta’ Cenc teritorijā Gozo (Malta) atrodas daudzi arheoloģiskie izrakumi un sastopama dažāda 
flora un fauna. Daļai teritorijas (klints) Maltas iestādes ir piešķīrušas īpaši aizsargājamas 
teritorijas (ĪAT) statusu saskaņā ar Putnu direktīvu1, taču 6,5 ha (vai 25 % no putniem 
nozīmīgas teritorijas (PNT)), kam vajadzīga līdzīga statusa piešķiršana saskaņā ar PNT 
uzskaiti, joprojām nav klasificēti. Turklāt Maltas iestādes nesen ir norādījušas, ka apsver arī 
Ta' Ċenċ teritorijai ierosināt piešķirt iespējamas Kopienai nozīmīgas teritorijas (IKNT) 
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statusu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu1, pamatojoties uz šīs direktīvas III pielikumā 
minētajiem kritērijiem un vislabākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem. Nesen (t.i., pēc 
2004. gada) Maltas iestādēm ir iesniegts pieteikums Ta' Cenc plakankalnē izveidot izklaides 
centru. Atļauju vel nav piešķīrusi Maltas Vides un plānošanas iestāde (MEPA).

Lūgumraksts

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto aizsargājamo teritoriju statusa piešķiršana nav 
pietiekama un ātru pasākumu trūkums šajā saistībā sekmētu plašu attīstību ar neatgriezeniski 
kaitējošām sekām dabiskajai videi. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam 
iejaukties un atbalstīt pasākumus teritorijas atzīšanai par Natura 2000 aizsargājamo teritoriju, 
kam tādā gadījumā saistībā ar jebkādu teritorijas attīstību piemērotu skaidrākas saistības 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. pantu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija apzinās Ta' Cenc teritorijas augsto ekoloģisko nozīmi. Briselē 2006. gada 6. decembrī 
notikušā Vidusjūras reģiona ES-10 bioģeogrāfiskā semināra secinājumos Ta' Cenc teritorija tika 
minēta kā teritorija, kam jāpiešķir statuss saskaņā ar dzīvotņu tipu (piemēram, 8210 - klinšainas 
kaļķakmens nogāzes ar klinšu veģetāciju) un Kopienas nozīmes sugām, ar kurām saistībā seminārā 
secināja, ka statusu piešķiršana teritorijām Maltā joprojām ir nepietiekama. Komisija ir aicinājusi 
Maltas iestādes ierosināt papildu teritorijas statusa piešķiršanai, lai labotu šo nepietiekamību, jo 
īpaši Ta' Cenc teritorijā. Maltas iestādes apgalvo, ka šis dzīvotņu tips ir īpaši bieži sastopams 
Maltas salās, jo īpaši Maltas klinšu un rdum kopienu teritorijās. Pamatojoties uz pašreizējiem 
iesniegumiem, 86,8 km piekrastes līnijas vai vairāk nekā 85 % Maltas klinšu un rdum kopienu
(cliff and rdum communities) ir ierosināts piešķirt iespējamas Kopienai nozīmīgas teritorijas 
statusu, kas pēc Maltas iestāžu domām ir pietiekami. Neskatoties uz iepriekš minēto, Malta tomēr 
apsvērtu Ta' Ċenċ teritorijai, kam pašlaik piešķirts ĪAT statuss, ierosināt piešķirt iespējamas 
Kopienai nozīmīgas teritorijas statusu (Maltas 2007. gada 25. septembra oficiālā atbilde).

Runājot par Maltas ĪAT, Komisijas iepriekšējā analīze kā galveno problēmu identificē jūras 
ĪAT trūkumu starp teritorijām, kam statuss piešķirts, kā arī to, ka četru ĪAT robežas, kas 
noteiktas, pamatojoties uz PNT teritorijām, neatspoguļo PNT teritoriju robežas, kā rezultātā 
šo ĪAT integritāte ir apdraudēta. Tāds ir arī Ta' Cenc plakankalnes gadījums, kur tikai klintīm 
ir piešķirts ĪKT statuss, lai gan Komisija uzskata, ka, ja netiks iesniegts ierosinājums par 
statusa piešķiršanu plašākai ĪKT, tas var negatīvi ietekmēt teritorijas integritāti. Patiešām šajās 
PNT sastopamas nozīmīgas Calonectris diomedea un Puffinus yelkouan populācijas, kas kopā 
veido svarīgu šo sugu obligāto valsts ligzdojošo populāciju daļu. Agrāk šajā gadā Komisija 
informēja Maltu par vēl neatrisinātajām nepietiekamībām, tostarp Ta' Cenc teritorijā, un 
pieprasīja paskaidrojumus attiecībā uz padarīto saistībā ar turpmākām statusu piešķiršanām. 
Visbeidzot 2007. gada 27. jūnijā Komisija nosūtīja Maltai oficiālā paziņojuma vēstuli par ĪKT 
statusa nepietiekamas piešķiršanas problēmu.
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Secinājumi

Komisija tagad sagaida, ka Malta piešķirs papildu ĪKT un IKNT statusus, kā arī veiks visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Kopienas nozīmes sugas un dzīvotnes tiek 
aizsargātas iespējamās ĪKT un IKNT. Ja nepieciešams, Komisija turpinās sākto pienākumu 
neizpildes procedūru saistībā ar ĪKT statusa nepietiekamu piešķiršanu un sāks papildu 
procedūras, ja Malta neveiks piemērotus pasākumus saistībā ar statusu piešķiršanu papildu 
teritorijām un to aizsardzību, kur tas vajadzīgs.

Komisija ir pārliecināta, ka tas palīdzēs pārliecināt Maltas iestādes par nepieciešamību panākt 
pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu dabas jomā noteikumiem. Komisija turpinās uzraudzīt 
situāciju un attiecīgi informēs EP.”


