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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0251/2007, mressqa minn Martin Galea (ta' nazzjonalità Maltija), 
f’isem Din L-Art Ħelwa, b’aktar minn 10,000 firma, dwar il-ħarsien tas-sit ta’ Ta' 
Ċenċ (Għawdex, Malta)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qiegħed jitlob b’ħerqa kbira il-preżervazzjoni tas-sit ta’ Ta' Ċenċ, zona li hi 
mogħnija b’ħafna fdalijiet arkeoloġiċi, b’diversi flora u fawna, li jinsab f’Għawdex (Malta). 
Skond il-petizzjonant, parti miz-zona ġiet proposta għal stejtus tan-Natura 2000, iżda n-
nuqqas ta’ miżuri fil-pront f’din id-direzzjoni jistgħu iwasslu għal żvilupp fuq skala kbira 
b’effetti detrimentali fuq l-ambjent naturali li ma jistgħux jitreġġgħu lura. Il-petizzjonant 
qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u jappoġġja l-passi ħalli s-sit jiġi 
ddikjarat bħala zona protetta tan-Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-23 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-29 ta’ Novembru 2007.

Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja 

Is-sit ta’ Ta’ Ċenċ, li jinsab f’Għawdex (Malta), huwa zona mogħnija b’ħafna fdalijiet 
arkeoloġiċi u b’diversi flora u fawna. Parti miz-zona (irdum) intgħażlet mill-awtoritajiet 
Maltin bħala Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar1, iżda 6.5 
ettaru (jew 25% ta’ Zona Importanti għall-Għasafar – IBA), li jeħtieġu nomina simili skond l-
inventorju ta’ l-IBA, għadhom m’humiex klassifikati. Barra dan, riċentament l-awtoritajiet 
                                               
1 ĠU L 115, 8.5.1991, pġ. 41-55.
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Maltin indikaw li huma kienu qegħdin jikkunsidraw ukoll li jipproponu s-sit ta’ Ta' Ċenċ 
bħala Sit propost ta’ Interess Komunitarju (pSCI) skond id-Direttiva tal-Ħabitats1, fuq il-bażi 
tal-kriterji msemmija fl-Anness III tad-direttiva u l-aħjar informazzjoni xjentifika disponibbli. 
Dan l-aħħar saret applikazzjoni (jiġifieri wara l-2004) lill-awtoritajiet Maltin għall-iżvilupp 
ta’ ċentru ta’ rikreazzjoni fuq il-medda art ta’ Ta’ Ċenċ. Sa issa għadu ma ngħata l-ebda 
permess mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA).

Il-petizzjoni

Skond il-petizzjonant, in-nomina m’hijiex biżżejjed u n-nuqqas ta’ miżuri fil-pront f’din id-
direzzjoni ser iwasslu għal żvilupp fuq skala kbira b’effetti detrimentali fuq l-ambjent naturali li 
ma jistgħux jitreġġgħu lura. Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni u jappoġġja n-nomina taz-zona bħala sit ta’ Natura 2000, li mbagħad tkun tista’ 
tibbenifika mill-obbligi aktar ċari skond l-Art 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats fir-rigward ta’ 
kwalunkwe żvilupp.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-interess ekoloġiku għoli taz-zona ta’ Ta’ Ċenċ. Fil-
konklużjonijiet tas-seminar bijoġeografiku tar-reġjun Mediterranju għall-UE-10, li sar fi 
Brussell fis-6 ta’ Diċembru 2006, iz-zona ta’ Ta' Ċenċ ssemmiet bħala zona li għandha tiġi 
innominata għat-tip tal-ħabitat (eż. 8210: Inżul ta’ Blat tal-Ġir b’Veġetazzjoni Kasmofotika) u 
l-ispeċi ta’ interess Komunitarju li għalihom is-seminar ikkonkluda li n-nomini tas-sit minn 
Malta kienu għadhom insuffiċjenti. Il-Kummissjoni stiednet lill-awtoritajiet Maltin biex 
jipproponu siti addizzjonali sabiex ikopru dawn l-insuffiċjenzi, b’mod partikolari fiz-zona ta’ 
Ta' Ċenċ. L-awtoritajiet Maltin isostnu li dan it-tip ta’ ħabitat huwa partikolarment frekwenti 
fil-Gżejjer Maltin, b’mod speċjali f’zoni fi ħdan il-komunitajiet Maltin ta’ l-irdumijiet. Fuq il-
bażi tas-sottomissjonijiet attwali, 86.8 Km tal-linja tal-kosta jew aktar minn 85% tal-
komunitajiet ta’ l-irdum f’Malta ġew proposti bħala Siti proposti ta’ Interess Komunitarju, li, 
skond l-opinjoni ta’ l-awtoritajiet Maltin, huma għal kollox suffiċjenti. Minkejja dan li ntqal 
hawn fuq, Malta se tibqa’ tikkunsidra li tipproponi s-sit ta’ Ta' Ċenċ, bħalissa innominat bħala 
Zona ta’ Protezzjoni Speċjali, bħala Sit propost ta’ Interess Komunitarju (Tweġiba uffiċjali 
minn Malta datata l-25/09/07).

Safejn huma konċernati l-SPAs Maltin, l-analiżi preliminari tal-Kummissjoni tidentifika, 
bħala t-tħassib prinċipali, l-omissjoni ta’ SPAs marittimi min-nomina u l-fatt li l-limiti ta’ 
erba’ SPAs, identifikati fuq il-bażi ta’ nomina IBA, ma jirriflettux il-limiti tas-siti IBA, 
b’konsegwenza li l-integrità ta’ dawn l-SPAs hija mittiefsa. Dan huwa l-każ għall-medda art 
‘il fuq mil-livell tal-baħar ta’ Ta' Ċenċ, fejn l-irdumijiet biss ġew innominati bħala Zona ta’ 
Protezzjoni Speċjali waqt li l-Kummissjoni tqis li n-nuqqas ta’ kwalunkwe proposta għal 
nomina ta’ SPA akbar jista’ jkollu impatt negattiv fuq l-integrità tas-sit. Infatti, dawn l-IBAs 
għandhom popolazzjonijiet importanti ta’ Calonectris diomedea u Puffinus yelkouan, li 
flimkien jagħmlu sehem importanti tal-popolazzjonijiet nazzjonali minimi ta’ tnissil ta’ dawn 
l-ispeċi. Aktar kmieni din is-sena, il-Kummissjoni għarrfet lil Malta dwar l-insuffiċjenzi li 
kien għad fadal, inkluża z-zona ta’ Ta' Ċenċ, waqt li talbet għal kjarifika rigward il-progress 
magħmul f’dak li għandu x’jaqsam ma’ nomini oħra. Fl-aħħarnett, fis-27 ta’ Ġunju 2007, il-
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Kummissjoni bagħtet ittra ta’ twissija formali lil Malta dwar il-kwistjoni ta’ nomina 
insuffiċjenti ta’ SPAs.

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni issa qegħda tistenna minn Malta li tinnomina SPAs u pSCI addizzjonali u li 
tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex tassigura li l-ispeċi u l-ħabitats ta’ interess Komunitarju 
jiġu protetti fl-SPAs u l-pSCI proposti. Jekk ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha 
tkompli għaddejja bil-proċedura tal-ksur kontinwa fir-rigward ta’ nomina ta’ SPA 
insuffiċjenti u tiftaħ proċeduri addizzjonali jekk ma jittieħdux miżuri xierqa minn Malta fir-
rigward tan-nomina u l-protezzjoni ta’ siti addizzjonali fejn ikun neċessarju.

Il-Kummissjoni hija kunfidenti li dan se jgħin biex jikkonvinċi lill-awtoritajiet Maltin bil-
ħtieġa li jikkonformaw b’mod sħiħ mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar in-
natura. Hija se tkompli timmonitorja s-sitwazzjoni u se żżomm lill-PE infurmat b’dak li jkun 
għaddej. 


