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Betreft: Verzoekschrift 0251/2007, ingediend door Marin Galea (Maltese nationaliteit), 
namens Din L-Art Helwa, gesteund door meer dan 10 000 medeondertekenaars, 
over bescherming van de locatie Ta’ Cenc (Gozo, Malta)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor de instandhouding van Ta' Cenc, een locatie op het eiland Gozo (Malta) 
die rijk is aan archeologische overblijfselen en verschillende soorten flora en fauna herbergt. 
Volgens indiener is voor een gedeelte van de locatie voorgesteld om deze als Natura 
2000-gebied aan te wijzen. Maar omdat snelle maatregelen op dit punt uitblijven, worden 
volgens hem grootschalige bouwprojecten aangemoedigd, die het natuurlijk milieu 
onherstelbare schade zouden berokkenen. Indiener verzoekt het Europees Parlement te 
interveniëren en te ondersteunen dat de locatie wordt aangewezen als beschermd gebied onder 
Natura 2000.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

De locatie Ta’ Ċenċ is een gebied dat rijk is aan archeologische overblijfselen en een 
gevarieerde flora en fauna heeft en gelegen is op Gozo (Malta). Een deel van het gebied (de 
rotsen) is door de Maltese autoriteiten aangewezen als een Speciale Beschermingszone (SBZ) 
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op grond van de vogelrichtlijn1, maar een gebied van 6,5 ha (oftewel 25% van een Belangrijk 
Vogelgebied – IBA), dat volgens de IBA-inventarisatie een soortgelijke status vereist, is nog 
steeds niet als zodanig aangewezen. Daarnaast hebben de Maltese autoriteiten recentelijk
laten weten dat ze er ook over denken de locatie Ta’ Ċenċ aan te wijzen als een mogelijk
gebied van communautair belang (GCB) op grond van de habitatrichtlijn2, op basis van de
criteria die zijn genoemd in Bijlage III van de richtlijn en de beste wetenschappelijke
informatie die beschikbaar was. Er is onlangs (d.w.z. na 2004) een verzoek ingediend bij de 
Maltese autoriteiten voor de ontwikkeling van een recreatieoord op het plateau van Ta’ Ċenċ. 
Hiervoor is nog geen toestemming verleend door de Malta Environment & Planning 
Authority (MEPA).

Het verzoekschrift

Volgens indiener is de aanwijzing niet voldoende en vormt het ontbreken van snelle maatregelen 
in deze richting een aanmoediging voor grootschalige ontwikkeling met onomkeerbare 
schadelijke effecten op de natuurlijke omgeving. Indiener verzoekt het Europees Parlement in te 
grijpen en de aanwijzing van het gebied als Natura 2000-locatie te steunen, zodat het gebied zou 
profiteren van de duidelijkere verplichtingen op grond van artikel 6 van de habitatrichtlijn met 
betrekking tot eventuele ontwikkeling.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie is op de hoogte van het grote ecologische belang van het gebied Ta’ Ċenċ. In 
de conclusies van het biogeografische seminar voor het Middellandse Zeegebied voor EU-10, 
dat op 6 december 2006 plaatsvond in Brussel, werd het gebied Ta’ Ċenċ genoemd als een 
locatie die op basis van het habitattype (bijv. 8210: kalkhoudende rotshellingen met 
rotsvegetaties) en de soorten moet worden aangewezen als een gebied van communautair 
belang en het seminar heeft geconcludeerd dat de aanwijzingen van de locatie door Malta nog 
onvoldoende waren. De Commissie heeft de Maltese autoriteiten uitgenodigd aanvullende 
locaties voor te stellen om deze tekortkomingen te verhelpen, met name in het gebied
Ta’ Ċenċ. De Maltese autoriteiten beweren dat dit habitattype zeer veel voorkomt op de
Maltese eilanden, vooral in gebieden binnen de Maltese rots- en rdum-gebieden. Op basis van 
de huidige voordrachten is 86,8 km kustlijn oftewel meer dan 85% van de Maltese rots- en 
rdum-gebieden voorgedragen als mogelijke gebieden van communautair belang, wat volgens 
de Maltese autoriteiten ruimschoots voldoende is. Desalniettemin zou Malta nog steeds 
overwegen de locatie Ta’ Ċenċ, momenteel aangewezen als een SBZ, voor te dragen als een 
mogelijk gebied van communautair belang (officieel antwoord van Malta van 25/09/07).

Voor wat de Maltese SBZ’s betreft, is de voornaamste zorg die uit de voorlopige analyse van 
de Commissie naar voren komt, het ontbreken van mariene SBZ’s bij de aanwijzing en het 
feit dat de grenzen van vier SBZ’s, die zijn vastgesteld op basis van een IBA-aanwijzing, niet 
overeenkomen met de grenzen van de IBA-gebieden, wat de integriteit van deze SBZ’s 
ondermijnt. Dit geldt onder meer voor het Ta’ Ċenċ plateau, waar alleen de rotsen zijn 
aangewezen als SBZ, terwijl de Commissie van mening is dat het ontbreken van een voorstel 
voor een grotere SBZ-aanwijzing een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit 

                                               
1 PB L 115 van 8.5.1991, blz. 41-55.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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van het gebied. In deze IBA’s leven belangrijke populaties van Calonectris diomedea en
Puffinus yelkouan, die samen een belangrijk deel uitmaken van de minimale nationale
broedpopulaties van deze soorten. Eerder dit jaar heeft de Commissie Malta geïnformeerd 
over de resterende ontoereikendheden, waaronder die met betrekking tot het gebied Ta’ Ċenċ, 
en om opheldering gevraagd over de voortgang op het gebied van verdere toewijzingen. Ten 
slotte heeft de Commissie Malta op 27 juni 2007 schriftelijk in gebreke gesteld in verband 
met onvoldoende aanwijzing van SBZ’s.

Conclusies

De Commissie verwacht nu van Malta dat het meer SBZ’s en mogelijke GCB’s zal aanwijzen 
en alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de soorten en habitats 
van communautair belang worden beschermd in de mogelijke SBZ’s en GCB’s. Zo nodig zal 
de Commissie de lopende inbreukprocedure met betrekking tot onvoldoende SBZ-
aanwijzingen voortzetten en aanvullende procedures starten als Malta geen passende 
maatregelen neemt met betrekking tot de aanwijzing en bescherming van aanvullende 
gebieden waar dat nodig is.

De Commissie vertrouwt erop dat dit zal helpen de Maltese autoriteiten ervan te overtuigen 
dat het noodzakelijk is de bepalingen van de EU-natuurwetgeving volledig na te leven. Zij zal 
toezicht blijven houden op de situatie en het EP op de hoogte houden.


