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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.:   Petiţia nr. 0251/2007, adresată de Marin Galea, de naţionalitate malteză, în numele lui 
Din L-Art Helwa, însoţită de peste 10 000 de semnături, privind protejarea sitului Ta' 
Cenc (Gozo, Malta)

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul pledează pentru conservarea sitului Ta' Cenc, o zonă bogată în vestigii 
arheologice, cu o floră şi faună diversificate, situat în Gozo (Malta). Potrivit petiţionarului, o 
parte din zonă a fost propusă pentru reţeaua Natura 2000, dar lipsa măsurilor rapide în această 
direcţie ar încuraja o dezvoltare la scară largă cu efecte negative ireversibile asupra mediului 
natural. Petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină şi să susţină demersurile 
pentru ca situl să fie declarat zonă protejată Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Context/Rezumatul faptelor/Istoric

Situl Ta' Cenc este o zonă bogată în vestigii arheologice, cu o floră şi faună diversificate, 
situat în Gozo (Malta). O parte din zonă (zona stâncoasă) a fost desemnată zonă specială de 
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protecţie (ZSP) în temeiul Directivei Păsări1, însă 6,5ha (sau 25% dintr-o Arie de Importanţă 
Avifaunistică – AIA), care ar necesita o desemnarea similară conform inventarului AIA, nu 
sunt încă clasificate. În plus, autorităţile malteze au arătat recent că analizează propunerea 
sitului Ta' Ċenċ drept posibil sit de interes comunitar (pSIC) în temeiul Directivei Habitate2, 
în baza criteriilor menţionate în anexa III la directivă şi a celor mai bune informaţii ştiinţifice 
disponibile. Recent (şi anume, post-2004) a fost adresată o petiţie autorităţilor malteze privind
dezvoltarea unei staţiuni de odihnă pe platoul Ta' Cenc. Nu a fost acordată încă aprobarea
Autorităţii pentru Mediu şi Planificare din Malta (MEPA).

Petiţia

Potrivit petiţionarului, desemnarea sitului nu este suficientă şi lipsa măsurilor rapide în această 
direcţie ar încuraja o dezvoltare la scară largă cu efecte negative ireversibile asupra mediului 
natural. Petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină şi să sprijine desemnarea sitului 
drept sit Natura 2000, care ar beneficia atunci de obligaţiile mai clare în temeiul articolului 6 din 
Directiva Habitate în legătură cu orice dezvoltare.

Observaţiile Comisiei asupra petiţiei 

Comisia este conştientă de interesul ecologic major prezentat de zona Ta' Cenc. În concluziile 
seminarului biogeografic privind regiunea mediteraneană pentru EU-10, care a avut loc la 
Bruxelles la 6 decembrie 2006, zona Ta' Cenc este menţionată drept o zonă care urmează a fi 
declarată pentru tipul de habitat (de exemplu 8210: cu vegetaţie chasmofitică) şi speciile de 
interes comunitar pentru care seminarul a conchis că desemnările de situri făcute de Malta 
sunt încă insuficiente. Comisia a invitat autorităţile malteze să propună situri suplimentare 
pentru a acoperi aceste insuficienţe, în special în zona Ta' Cenc. Autorităţile malteze susţin că 
acest tip de habitat este deosebit de frecvent în Insulele Malteze, în special în zonele cu stânci
malteze şi comunităţi rdum. Pe baza cererilor la zi, 86,8 km din lungimea coastei sau mai bine 
de 85% din stâncile malteze şi comunităţile rdum au fost propuse drept posibile situri de 
interes comunitar, ceea ce, potrivit opiniei autorităţilor malteze, este suficient. Fără a ţine 
seama de cele de mai sus, Malta va analiza totuşi propunerea sitului Ta' Ċenċ, în prezent 
declarat ca ZSP, drept un posibil sit de interes comunitar (răspunsul oficial al Maltei din
25.9.2007).

În ceea ce priveşte zonele speciale de protecţie malteze, analiza preliminară a Comisiei 
identifică, ca principală problemă, omiterea zonelor speciale de protecţie maritime de la
desemnare şi faptul că graniţele a patru zone speciale de protecţie, identificate în baza 
desemnării AIA, nu reflectă graniţele pentru siturile AIA, din care rezultă că integritatea 
acestor ZSP este subminată. Acesta este cazul platoului Ta' Cenc, unde doar stâncile au fost 
declarate drept zone speciale de protecţie, în timp ce Comisia consideră că lipsa oricărei 
propuneri pentru o desemnare mai amplă de ZSP ar putea avea un impact negativ asupra 
integrităţii sitului. Într-adevăr, ariile de importanţă avifaunistică în cauză adăpostesc populaţii 
importante de Calonectris diomedea şi Puffinus yelkouan, care împreună alcătuiesc o parte 
importantă din minimul naţional de rase din aceste specii. La începutul anului curent, Comisia 
a informat Malta asupra deficienţelor rămase, inclusiv a zonei Ta' Cenc, şi a solicitat explicaţii

                                               
1 JO L 115, 8.5.1991, p. 41-55.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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cu privire la progresul înregistrat în legătură cu desemnările ulterioare. În cele din urmă, la 27 
iunie 2007, Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială privind problema desemnărilor 
insuficiente de ZSP. 

Concluzii

Comisia aşteaptă momentan ca Malta să desemneze ZSP-uri şi situri de interes comunitar
suplimentare şi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că speciile şi habitatele de 
interes comunitar sunt protejate într-o ZSP sau într-un sit de interes comunitar. Dacă va fi
necesar, Comisia va continua procedura de încălcare aflată în curs în legătură cu desemnarea 
insuficientă de ZSP şi va iniţia proceduri suplimentare dacă nu sunt luate măsuri adecvate de 
către Malta cu privire la desemnarea şi protecţia unor situri suplimentare în cazul în care este 
necesar.  

Comisia este încredinţată că aceste măsuri vor contribui la a convinge autorităţile malteze 
asupra necesităţii de a se conforma în totalitate dispoziţiilor legislaţiei de mediu UE. Comisia
va continua să monitorizeze situaţia şi va informa PE în consecinţă.


