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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1172/2010 af A.Y., cypriotisk statsborger, for "Initiative Group 
for the Safeguard of the Human Rights of the Enclaved", og 514 
medunderskrivere, om ødelæggelse af miljøet i Natura-2000 området 
Rizokarpaso i den besatte del af Cypern

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at en del af Karpasiahalvøen i den besatte del af Cypern, hvor der stadig 
lever ca. 300 græsk-cyprioter, er blevet udpeget som beskyttet område under Natura 2000-
programmet. Dette område er tillige hjemsted for mange gamle monumenter og ruiner, 
herunder en romersk port og den berømte byzantinske Saint Philonas-basilika. Andrageren 
understreger, at de aktuelle og planlagte byggeprojekter, herunder opførelsen af et privat 
universitet, vil have ødelæggende indvirkninger på denne beskytte lokalitet, og at de 
indebærer en eklatant overtrædelse af Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle. 
Andrageren henviser tillige til de problemer, som personer, der ejer jord i det beskyttede 
område, og særlig dem, der blev fordrevet af den tyrkiske invasion af Cypern i 1974, står over 
for, og som burde have ret til at modtage en regelmæssig opdatering på deres eget sprog om 
de aktuelle og planlagte byggeaktiviteter. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om 
at sikre, at myndighederne i den besatte del af Cypern overholder ånden og bogstavet i EU's 
på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionen svar, modtaget den 16. marts 2012
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"Europa-Kommissionen vil gerne minde om, at hele øen tiltrådte EU i 2004, men at den 
gældende fællesskabsret er suspenderet i de områder, som Republikken Cypern ikke har 
nogen effektiv kontrol over.

Dele af de områder, der henvises til, er ikke på nuværende tidspunkt Natura 2000-lokaliteter, 
men vil sandsynligvis blive udpeget som det, når der er fundet en samlet løsning på 
Cypernproblemet, og den opdelte ø er blevet genforenet. Eftersom den gældende 
fællesskabsret er suspenderet i de områder, som Republikken Cypern ikke har nogen effektiv 
kontrol over, har Kommissionen ingen retlige redskaber til at sikre, at EU's relevante 
miljølovgivning overholdes på den del af øen. Kommissionen yder imidlertid - inden for 
rammerne af støtteprogrammet for det tyrkisk-cypriotiske samfund i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 389/20061 - teknisk bistand som forberedelse på gennemførelsen af den 
gældende fællesskabsret inden for bl.a. miljøområdet og for at hjælpe det tyrkisk-cypriotiske 
samfund med at udarbejde forvaltningsplaner for syv områder i den nordlige del af Cypern, 
som har mulighed for at blive udpeget til Natura 2000-lokaliteter.

Kommissionen rejste spørgsmålet om opførelse af et universitet på Karpazhalvøen over for 
det tyrkisk-cypriotiske samfund tilbage i 2010, da planen først blev bekendtgjort. Efter at 
Kommissionen greb ind, blev det område, der var udpeget til opførelse af universitetet, flyttet 
fra en lokalitet, der lå inden for et særligt beskyttet område, til en lokalitet, som ligger uden 
for det beskyttede område, men støder op til det. Det tyrkisk-cypriotiske samfund henviste 
også til, at der skulle foretages en miljøkonsekvensanalyse, men Kommissionen er ikke i 
besiddelse af opdaterede oplysninger herom.

Ifølge de seneste oplysninger, som Kommissionen har adgang til, er anlægsarbejdet på 
tilkørselsvejen til det kommende universitet (endnu ikke opført) gået i gang, og man har 
påbegyndt rydningen af lokaliteten. 

Kommissionen vil gerne tilføje, at den i december 2010 besvarede en skriftlig forespørgsel fra 
parlamentsmedlem Marina Yannakoudakis om samme emne (forespørgsel E-8553/2010)."

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til 
fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 
2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur.


