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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A. Y. ciprusi állampolgár által az „Initiative Group for the Safeguard of the 
Human Rights of the Enclaved” nevében benyújtott 1172/2010. számú, 
további 514 aláírást tartalmazó petíció a Ciprus megszállt részében fekvő, a 
Natura 2000 listára felvett Rizokarpaso tönkretételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a Ciprus megszállt részén található 
Karpas-félszigetet, ahol még mindig kb. 300 görög ciprusi él, felvették a Natura 2000 védett 
területek jegyzékébe. Ezen a területen számos műemlék és rom található, többek között egy 
római kapu és a híres bizánci Szent Philonas bazilika is. A petíció benyújtója hangsúlyozza, 
hogy a jelenlegi és a tervezett építési projektek, köztük egy magánegyetem létesítése, 
tönkreteszik ezt a védett területet, és nyilvánvalóan megsértik a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK, valamint a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvet. A petíció benyújtója egyidejűleg 
utal azokra a problémákra, amelyeket a védett területeken található földek tulajdonosai –
elsősorban azok, akiket Ciprus 1974-es török megszállásakor elűztek – okoznak, és akik 
számára biztosítani kellene azt a jogot, hogy saját nyelvükön rendszeresen tájékoztassák őket 
az aktuális és a tervezett építési tevékenységekről. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy a hatóságok Ciprus megszállt részén betartsák az 
Európai Unió e területen érvényes jogszabályait, és azok szellemében járjanak el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

Az Európai Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy bár 2004-ben az egész sziget az EU 
részévé vált, az uniós vívmányok alkalmazását felfüggesztették a Ciprusi Köztársaság 
tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeken.

Az említett területek egyes részei jelenleg nem tartoznak a Natura 2000 hálózatba, de a ciprusi 
kérdés átfogó rendezését és a megosztott sziget újraegyesítését követően várhatóan azokat is 
Natura 2000 területnek minősítik majd. Mivel a Ciprusi Köztársaság tényleges ellenőrzése alá 
nem tartozó területeken felfüggesztették az uniós vívmányok alkalmazását, a Bizottság 
számára nem állnak rendelkezésre jogi eszközök ahhoz, hogy a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályokat a szigetnek ezen a részén is érvényesíteni tudja. 
Mindazonáltal a 386/2006/EK tanácsi rendelet1 alapján létrehozott, a ciprusi török közösséget 
segítő támogatási program keretében a Bizottság technikai segítségnyújtást biztosít az uniós 
vívmányok végrehajtásának előkészítéséhez, többek között a környezetvédelem terén, és 
segíti a ciprusi török közösséget gazdálkodási tervek kidolgozásában Ciprus északi részének 
hét területén, amelyeket a jövőben Natura 2000 területnek minősíthetnek. 

Az Európai Bizottság 2010-ben – amikor a terveket először bejelentették – megbeszéléseket 
folytatott a ciprusi török közösséggel a Karpaz-félszigeten létesítendő egyetemi campus 
kérdésében. A Bizottság közbenjárását követően az egyetemi campus kialakítására új területet 
jelöltek ki, és az eredeti helyszín helyett, amely egy különleges madárvédelmi területen 
(KMT) helyezkedett el, egy szomszédos, a KMT-n kívül eső helyszínre helyezték át a terv 
megvalósítását. A ciprusi török közösség említést tett arról is, hogy környezeti hatásvizsgálat 
végrehajtására fog sor kerülni, ezzel kapcsolatban azonban a Bizottságnak nincs naprakész 
információja.

A Bizottság rendelkezésére álló legfrissebb tájékoztatás szerint elkezdték a jövőbeni (még 
megépítésre váró) campushoz vezető bekötőút építését. Ezenkívül a campus jövőbeni 
helyszínének rendezése is folyik. 

A Bizottság szeretné hozzátenni, hogy 2010 decemberében választ adott a Marina 
Yannakoudakis európai parlamenti képviselő által előterjesztett, azonos tárgyú írásbeli választ 
igénylő kérdésre (E-8553/2010. sz. kérdés).

                                               
1 A Tanács 2006. február 27-i 389/2006/EK rendelete a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének 
ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról


