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Temats: Lūgumraksts Nr. 1172/2010, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais A. Y.
„Iniciatīvas grupas anklāvā dzīvojošo cilvēktiesību aizsardzībai” vārdā un 
kam pievienoti 514 paraksti, par vides degradāciju Natura 2000 teritorijā 
Rizokarpaso, Kipras okupētajā daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka daļa no Karpasa pussalas Kipras okupētajā daļā, kas 
joprojām ir mājvieta apmēram 300 Kipras grieķiem, tika noteikta par aizsargājamu teritoriju 
saskaņā ar Natura 2000 programmu. Šajā teritorijā arī atrodas daudzi seni pieminekļi un 
drupas, tai skaitā Romiešu osta un slavenā Svētā Filona bizantiešu bazilika. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka pašreizējie un plānotie būvniecības projekti, tostarp privātas 
universitātes celtniecība, radīs postošu ietekmi uz šo aizsargājamo teritoriju un ka tas ir 
acīmredzams Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību un Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību pārkāpums. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda uz problēmām, ar kurām saskaras cilvēki, kuriem pieder 
zeme aizsargājamajā zonā, jo īpaši cilvēki, kas tika pārvietoti 1974. gadā, kad notika Turcijas 
iebrukums Kiprā, un kuriem vajadzētu būt tiesībām regulāri saņemt jaunākās ziņas par 
pašreizējiem un plānotajiem būvdarbiem dzimtajā valodā. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka Kipras okupētās daļas varas iestādes ievēro ES tiesību 
aktus šajā jomā gan burta, gan gara ziņā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā
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Eiropas Komisija vēlētos atgādināt, ka 2004. gadā ES tika uzņemta visa sala, bet teritorijās, 
kuras neatrodas faktiskā Kipras Republikas kontrolē, acquis communautaire īstenošana ir 
atlikta.

Teritoriju daļas, kuras min lūgumraksta iesniedzējs, šobrīd nav iekļautas Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju tīklā, bet domājams, ka pēc Kipras jautājuma visaptverošas 
atrisināšanas un sadalītās salas apvienošanas tām šāds statuss tiks piešķirts. Tā kā teritorijās, 
kuras neatrodas faktiskā Kipras Republikas kontrolē, acquis īstenošana ir atlikta, Komisijas 
rīcībā nav nekādu tiesisku instrumentu, lai panāktu atbilstīgo ES vides tiesību aktu īstenošanu 
šajā salas daļā. Tomēr uz Padomes Regulu (EK) Nr. 389/20061 balstītās palīdzības 
programmas Kipras turku kopienai ietvaros Komisija sniedz tehnisku atbalstu sagatavošanās 
darbā acquis communautaire īstenošanai, tostarp arī vides jomā, un palīdz Kipras turku 
kopienai sagatavot pārvaldes plānus septiņām teritorijām Kipras ziemeļu daļā, kurām varētu 
tikt piešķirts Natura 2000 aizsargājamās teritorijas statuss.  

Eiropas Komisija ar jautājumu par universitātes kompleksa celtniecību Karpasa pussalā vērsās 
pie Kipras turku kopienas 2010. gadā, kad plāns pirmo reizi tika paziņots. Pēc Komisijas 
iejaukšanās universitātes kompleksa celtniecībai paredzētā teritorija tika pārcelta no īpaši 
aizsargātas vides teritorijas uz vietu ārpus tās, tomēr šīs aizsargātās teritorijas tuvumā. Kipras 
turku kopiena arī norādīja, ka tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums, bet Komisijas rīcībā 
nav atjauninātas informācijas par šo jautājumu.

Saskaņā ar jaunāko Komisijai pieejamo informāciju ir sācies pievedceļa izbūves darbs 
plānotajam kompleksam (kas vēl nav uzcelts). Turklāt tiek veikti atsevišķi attīrīšanas darbi 
plānotā kompleksa teritorijā. 

Komisija vēlētos piebilst, ka 2010. gada decembrī par šo pašu tematu (jautājums E-
8553/2010) tā sniedza rakstisku atbildi Eiropas Parlamenta deputātei Marina Yannakoudakis.

                                               
1 Padomes 2006. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 389/2006, ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu, lai 
veicinātu Kipras turku kopienas ekonomisko attīstību.


