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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1172/2010, ippreżentata minn A. Y., ta’ nazzjonalità Ċiprijotta, 
f’isem il-“Grupp ta’ Inizjattiva għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
Persuni li jgħixu f’Enklavi”, flimkien ma’ 514-il firma, dwar id-
degradazzjoni ambjentali fiż-żona tan-Natura 2000 ta’ Rizokarpaso fiż-żona 
okkupata ta’ Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li parti mill-peniżola ta’ Karpas fiż-żona okkupata ta’ Ċipru, li 
għadhom jgħixu fiha madwar 300 Ċiprijott Grieg, ġiet magħżula bħala żona protetta skont il-
programm tan-Natura 2000. Din iż-żona hija wkoll is-sit ta’ bosta monumenti u fdalijiet 
antiki, inkluż port Ruman u l-Bażilika Biżantina famuża ta’ San Philonas. Il-petizzjonant 
jenfasizza li l-proġetti ta’ kostruzzjoni attwali u ppjanati, inkluża l-kostruzzjoni ta’ università 
privata, se jkollhom impatt devastanti fuq din iż-żona protetta, u li dawn jikkostitwixxu ksur 
sfaċċat tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa u tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għall-problemi li qed jaffaċċjaw is-sidien ta’ 
artijiet fiż-żona protetta, u speċjalment dawk li ġew imċaqalqa wara l-invażjoni Torka ta’ 
Ċipru fl-1974, li għandu jkollhom id-dritt li jirċievu aġġornamenti regolari bil-lingwa 
tagħhom dwar l-attivitajiet tal-kostruzzjoni attwali u ppjanati. Il-petizzjonant għalhekk 
jappella lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-awtoritajiet fil-parti okkupata ta’ Ċipru 
jirrispettaw il-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam kemm fil-forma u kemm fis-sustanza.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.
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Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tfakkar li l-gżira kollha daħlet fl-UE fl-2004 iżda li l-‘acquis’ 
komunitarju huwa sospiż fiż-żoni li mhumiex taħt il-kontroll effettiv tar-Repubblika taċ-
Ċipru.

Partijiet miż-żoni msemmija bħalissa mhumiex żoni tan-Natura 2000, iżda aktarx jiġu 
ddeżinjati hekk wara soluzzjoni komprensiva tal-kwistjoni taċ-Ċipru u r-riunifikazzjoni tal-
gżira maqsuma. Peress li l-‘acquis’ huwa sospiż fiż-żoni li mhumiex taħt il-kontroll effettiv 
tar-Repubblika taċ-Ċipru, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda għodda legali biex tinforza 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali relevanti tal-UE fuq dik il-parti tal-gżira. 
Madanakollu, fil-kuntest tal-Programm ta’ Għajnuna għall-komunità Turko-Ċiprijotta abbażi 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 389/20061, il-Kummissjoni tipprovdi assistenza teknika 
għall-preparazzjoni tal-implimentazzjoni tal-‘acquis’ komunitarju, inter alia, fil-qasam 
ambjentali u tassisti lill-komunità Turko-Ċiprijotta biex tipprepara pjanijiet ta’ ġestjoni għal 
seba’ żoni fil-parti ta’ fuq taċ-Ċipru li għandhom il-potenzjal li jkun deżinjati bħala żoni tan-
Natura 2000.  

Il-Kummissjoni Ewropea qajmet il-kwistjoni tal-kostruzzjoni ta’ kampus universitarju fuq il-
peniżola Karpaz mal-komunità Turko-Ċiprijotta lura fl-2010 meta l-pjan tħabbar l-ewwel 
darba. Wara l-intervent tal-Kummissjoni, iż-żona allokata għall-kostruzzjoni tal-kampus 
Universitarju tmexxiet minn post f’Żona Ambjentali Protetta b’Mod Speċjali (SEPA) għal 
żona barra s-SEPA iżda maġenbha. Il-komunità Turko-Ċiprijotta semmiet ukoll li kellha ssir 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali iżda l-Kummissjoni m’għandiex aktar informazzjoni 
aġġornata dwar dan.

Skont l-aħħar informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoini, beda x-xogħol fuq il-kostruzzjoni 
tat-triq ta’ aċċess għall-kampus futur (li għad irid jinbena). Barra minn hekk, qed isir xi 
ikklerjar tas-sit futur. 

Il-Kummissjoni tixtieq iżżid li, f’Diċembru 2010, irrispondiet għal mistoqsija miktuba mill-
MEP Marina Yannakoudakis dwar l-istess kwistjoni (mistoqsija E-8553/2010).

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 389/2006 tas-27 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi strument ta’ sostenn 
finanzjarju għall-inkoraġġiment tal-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta


