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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1172/2010, του A. Y., κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ομάδας πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των Εγκλωβισμένων», η οποία συνοδεύεται από 514 υπογραφές, σχετικά με 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής του Ριζοκάρπασου στην 
κατεχόμενη Κύπρο που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τμήμα της χερσονήσου της Καρπασίας στο κατεχόμενο τμήμα 
της Κύπρου, που εξακολουθεί να φιλοξενεί περίπου 300 Ελληνοκύπριους, έχει χαρακτηριστεί 
προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000. Στην περιοχή αυτή 
υπάρχουν επίσης πολλά αρχαία μνημεία και ερείπια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωμαϊκού 
λιμανιού και της διάσημης βυζαντινής βασιλικής του Αγίου Φίλωνος. Ο αναφέρων τονίζει ότι 
τα τρέχοντα και σχεδιαζόμενα κατασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοδόμησης ιδιωτικού πανεπιστημίου, θα έχουν ολέθριες επιπτώσεις σε αυτήν την 
προστατευόμενη περιοχή και ότι συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, καθώς και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των 
αγρίων πτηνών. Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ιδιοκτήτες γης στην προστατευόμενη ζώνη και ιδίως όσοι εκτοπίστηκαν από την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
τακτικές ενημερώσεις στη γλώσσα τους σχετικά με τις τρέχουσες και τις σχεδιαζόμενες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ο αναφέρων καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διασφαλίσει ότι οι αρχές στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τηρούν το γράμμα και το 
πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπενθυμίσει ότι, παρ' όλο που ολόκληρο το νησί 
προσχώρησε στην ΕΕ, η ισχύς του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί για τις περιοχές οι 
οποίες δεν τελούν υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τμήματα των αναφερθεισών περιοχών δεν ανήκουν επί του παρόντος στο δίκτυο 
Natura 2000, ωστόσο, ενδέχεται να ενταχθούν σε αυτό μετά την ολοκληρωμένη διευθέτηση 
του Κυπριακού ζητήματος και την επανενοποίηση του διαιρεμένου νησιού. Δεδομένου ότι η 
ισχύς του κεκτημένου έχει ανασταλεί για τις περιοχές που δεν ελέγχονται ουσιαστικά από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικά μέσα για την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σε αυτό το τμήμα του 
νησιού. Ωστόσο, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 
που βασίζεται στην οδηγία (ΕΚ) αριθ. 389/20061, η Επιτροπή παρέχει τεχνική στήριξη για 
την προετοιμασία της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, μεταξύ άλλων, στον τομέα του 
περιβάλλοντος, και συνδράμει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην προετοιμασία σχεδίων 
διαχείρισης για επτά περιοχές στο βόρειο τμήμα της Κύπρου οι οποίες έχουν τις ιδιότητες για 
να χαρακτηρισθούν ως τοποθεσίες Natura 2000.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακίνησε και έθεσε το ζήτημα της κατασκευής πανεπιστημιούπολης 
στη χερσόνησο της Καρπασίας υπόψη της τουρκοκυπριακής κοινότητας το 2010 όταν 
ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το σχέδιο. Κατόπιν παρεμβάσεως της Επιτροπής, η έκταση 
στην οποία θα κατασκευαστεί η πανεπιστημιούπολη μεταφέρθηκε από μια ειδικά 
προστατευόμενη περιβαλλοντικά τοποθεσία (SEPA) σε όμορη τοποθεσία εκτός αυτής της 
ζώνης. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα ανέφερε επίσης ότι επρόκειτο να διεξαχθεί εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ωστόσο η Επιτροπή δεν έχει λάβει ενημερωμένες 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, έχουν 
αρχίσει οι εργασίες για την κατασκευή του δρόμου που θα οδηγεί στην πανεπιστημιούπολη (η 
οποία ακόμα δεν έχει κτιστεί). Επιπλέον, γίνεται καθαρισμός της συγκεκριμένης τοποθεσίας 
εν όψει της κατασκευής.

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να προσθέσει ότι, τον Δεκέμβριου του 2010, απάντησε σε γραπτή 
ερώτηση της ευρωβουλευτού Μαρίνας Γιαννακουδάκη για το ίδιο θέμα (ερώτηση E-
8553/2010).

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2006 για τη σύσταση νέου μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας


