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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1172/2010, внесена от A. Y., с кипърско гражданство, от името на 
„Инициативна група за защита на човешките права на лицата от анклава“, 
подкрепена от 514 подписа, относно влошаване на състоянието на околната 
среда в територията по програмата „Натура 2000” Rizokarpaso, която се 
намира в окупираната част на Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че част от полуостров Карпас в окупираната зона на 
Кипър, където все още живеят около 300 кипърски гърци, е била определена за 
защитена територия в рамките на програмата „Натура 2000”. На въпросната територия 
се намират и голям брой древни паметници и руини, в това число и римско пристанище 
и известната византийска базилика „Св. Филон“. Вносителят подчертава, че 
настоящите и планираните строителни проекти, в това число и строежът на частен 
университет, ще окажат разрушително въздействие върху тази защитена територия и че 
те представляват явно нарушение на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 79/409/ЕИО относно 
опазването на дивите птици. Вносителят посочва също и проблемите, пред които са 
изправени собствениците на земя в защитената територия, и особено лицата, които са 
били принудително изселени вследствие на турското нашествие в Кипър през 1974 г. и 
които би следвало да имат право редовно да получават актуална информация на 
собствения си език относно настоящите и планираните строителни дейности. 
Вносителят съответно призовава Европейския парламент да се погрижи органите в 
окупираната част на Кипър да спазват буквата и духа на законодателството на ЕС в 
тази сфера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Европейската комисия би искала да припомни, че целият остров се е присъединил към 
Европейския съюз през 2004 г., но прилагането на достиженията на правото на 
Общността е преустановено в областите, които не са под ефективния контрол на 
Република Кипър.

Части от споменатите области в момента не са обекти по „Натура 2000“, но има 
вероятност да бъдат определени като такива след цялостно уреждане на кипърския 
въпрос и обединението на разделения остров. Тъй като прилагането на достиженията на 
правото на Общността в областите, които не са под ефективния контрол на Република 
Кипър, е преустановено, Комисията няма правни средства да наложи спазване на 
законодателството на Европейския съюз върху тази част от острова. Въпреки това, в 
контекста на програмата за помощи за общността на кипърските турци, основаваща се 
на Регламент (ЕО) № 389/20061 на Съвета, Комисията осигурява техническа помощ за 
подготовка за прилагането на достиженията на правото на Общността, наред с другото, 
в областта на околната среда и подпомага общността на кипърските турци да подготви 
планове за управление на седем области в северната част на Кипър, които имат 
потенциала да бъдат определени като обекти от „Натура 2000“.  

Европейската комисия е повдигнала въпроса за строежа на университетския комплекс 
на полуостров Карпас пред общността на кипърските турци още през 2010 г., когато за 
първи път е обявен планът. След намесата на Комисията областта, определена за 
строеж на университетския комплекс, е преместена от място в рамките на специална 
защитена зона (СЗЗ) на място извън СЗЗ, но граничещо с нея. Общността на кипърските 
турци също е споменала предстояща оценка на въздействието върху околната среда, но 
Комисията няма актуална информация по този въпрос.

Съгласно най-новата информация, с която Комисията разполага, е започнала работа по 
строежа на пътя за достъп до бъдещия комплекс (чийто строеж предстои). Освен това 
се извършва разчистване на бъдещата строителна площадка. 

Комисията би искала да добави, че през декември 2010 г. е отговорила на въпрос с 
искане за писмен отговор на члена на ЕП Marina Yannakoudakis по същия проблем 
(въпрос E-8553/2010).

                                               
1 Регламент (ЕО) № 389/2006 от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с 

цел насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци


