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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0251/2007, którą złożył Marin Galea (Malta), w imieniu Din L-Art Helwa, 
z ponad 10 000 podpisów, w sprawie ochrony obiektu archeologicznego Ta' Cenc 
(Gozo, Malta)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się zachowania obiektu Ta' Cenc, terenu bogatego w pozostałości 
archeologiczne z różnorodną fauną i florą, położonego na wyspie Gozo (Malta). Według 
składającego petycję padła propozycja nadania części tego terenu statusu Natura 2000, ale 
brak szybkich działań w tym kierunku może spowodować uruchomienie inwestycji 
budowlanych na szeroką skalę, które wiązać się będą z nieodwracalnymi szkodliwymi 
skutkami dla środowiska naturalnego. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o interwencję i poparcie działań na rzecz uznania tego terenu obszarem 
chronionym w ramach Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń

Ta’ Cenc to położony na wyspie Gozo (Malta) obszar bogaty w pozostałości archeologiczne,
z różnorodną fauną i florą. Część tego obszaru (klif) została przez władze maltańskie 
wyznaczona na obszar specjalnej ochrony na mocy dyrektywy ptasiej1, jednak obszar 
wynoszący 6,5 ha (lub 25% ostoi ptaków), który zgodnie z zasadami spisu ostoi wymaga 
                                               
1 Dz.U. L 115 z 8.5.1991, str. 41-55.
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podobnego wyznaczenia, nadal nie został sklasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony. 
Ponadto władze maltańskie oświadczyły niedawno, że rozważają zaproponowanie terenu Ta' 
Ċenċ jako potencjalnego terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 
siedliskową1, na podstawie kryteriów określonych w załączniku III do przedmiotowej 
dyrektywy, a także dostępnych informacji naukowych. Niedawno (tj. po 2004 r.) do władz 
maltańskich wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na budowę kompleksu wypoczynkowego 
na płaskowyżu Ta' Cenc. Maltański Urząd ds. Planowania i Środowiska Naturalnego (MEPA) 
nie wydał jeszcze zezwolenia.

Petycja

Zdaniem składającego petycję liczba wyznaczonych obszarów nie jest wystarczająca, a brak 
zdecydowanych działań w tym zakresie doprowadzi do inwestycji budowlanych na szeroką 
skalę, co spowoduje nieodwracalne negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o interwencję i poparcie wyznaczenia tego 
obszaru na teren sieci Natura 2000. Pozwoli to na wyraźne określenie zobowiązań wynikających 
z art. 6 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do wszelkich inwestycji budowlanych.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja zdaje sobie sprawę z dużego znaczenia ekologicznego obszaru Ta' Cenc. 
We wnioskach z seminarium biogeograficznego dla 10 państw członkowskich UE z regionu 
Morza Śródziemnego, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2006 r. w Brukseli, Ta' Cenc 
wymienia się jako obszar, który powinien zostać wyznaczony na obszar specjalnej ochrony 
z uwagi na typ siedliska (np. 8210: Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 
caulescentis) i gatunki mające znaczenie dla Wspólnoty. W trakcie seminarium stwierdzono, 
że proces wyznaczania takich terenów na Malcie jest nadal niewystarczający. Komisja 
wezwała władze maltańskie do zaproponowania dodatkowych terenów, tak aby uzupełnić 
braki, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru Ta' Cenc. Władze maltańskie twierdzą, że ten 
rodzaj siedlisk występuje na maltańskich wyspach wyjątkowo często, szczególnie na 
maltańskich klifach i wspólnotach rdum. W oparciu o dotychczasowe wnioski 86,8 km linii 
brzegowej lub ponad 85% maltańskich klifów i wspólnot rdum zgłoszono jako potencjalne 
tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, co w opinii władz maltańskich jest wystarczające.
Ponadto Malta nadal rozpatruje możliwość zaproponowania Ta' Ċenċ, wyznaczonego obecnie 
na obszar specjalnej ochrony, jako potencjalnego terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty
(oficjalna odpowiedź Malty z dnia 25 września 2007 r.).

W odniesieniu do maltańskich obszarów specjalnej ochrony z wstępnej analizy Komisji 
wynika, że głównym problemem jest pominięcie w procesie wyznaczania obszarów morskich, 
a także fakt, iż granice czterech obszarów specjalnej ochrony wytyczone na podstawie
wyznaczania ostoi ptaków nie pokrywają się z granicami terenów będących ostoją ptaków, 
w wyniku czego naruszona jest integralność wspomnianych obszarów specjalnej ochrony. 
Dotyczy to również płaskowyżu Ta' Cenc, w przypadku którego tylko klify zostały 
wyznaczone na obszar specjalnej ochrony. Komisja uważa natomiast, że brak propozycji 
w zakresie szerszego zasięgu wyznaczanych obszarów specjalnej ochrony może mieć 
negatywny wpływ na integralność przedmiotowego terenu. Omawiane ostoje ptaków 
zamieszkuje bowiem duża część osobników Calonectris diomedea i Puffinus yelkouan, które 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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łącznie stanowią wysoki odsetek minimalnej krajowej populacji lęgowej tych gatunków. 
W bieżącym roku Komisja poinformowała Maltę o pozostałych brakach, obejmujących 
między innymi obszar Ta' Cenc, i zażądała wyjaśnień na temat postępu w zakresie 
wyznaczania kolejnych obszarów chronionych. W dniu 27 czerwca 2007 r. Komisja przesłała 
do władz maltańskich wezwanie do usunięcia uchybienia w zakresie niewystarczającej liczby 
wyznaczonych obszarów specjalnej ochrony.

Wnioski

Komisja oczekuje obecnie, że Malta wyznaczy dodatkowe obszary specjalnej ochrony 
i potencjalne tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, a także podejmie wszelkie niezbędne 
środki mające na celu zagwarantowanie, że gatunki i siedliska mające znaczenie dla 
Wspólnoty będą chronione w ramach potencjalnych obszarów specjalnej ochrony i terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty. W razie konieczności Komisja będzie kontynuować 
toczące się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
dotyczące wyznaczenia niewystarczającej liczby obszarów specjalnej ochrony, i wdroży 
dodatkowe procedury, jeżeli Malta nie podejmie należnych działań w odniesieniu do 
wyznaczania i ochrony dodatkowych terenów tam, gdzie jest to niezbędne.

Komisja wyraża przekonanie, że powyższe działania pomogą przekonać władze maltańskie 
o konieczności przestrzegania w pełni przepisów prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska. Komisja będzie nadal monitorować sytuację i w odpowiedni sposób informować 
Parlament Europejski.


