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Betreft: Verzoekschrift 1172/2010 ingediend door A.Y. (Cypriotische nationaliteit), namens 
"Initiative Group for the Safeguard of the Human Rights of the Enclaved", gesteund 
door 514 medeondertekenaars, over schade aan het milieu in het Natura 2000-gebied 
Rizokarpaso in het bezette deel van Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat een gedeelte van het schiereiland Karpasia in het bezette deel van Cyprus, 
waar nog steeds ongeveer driehonderd Grieks-Cyprioten leven, als beschermd gebied is 
aangemerkt op grond van het Natura 2000-programma. In dit gebied bevinden zich bovendien 
vele oude monumenten en ruïnen, waaronder een Romeinse poort en de beroemde Byzantijnse 
basiliek van Ayios Philon. Indiener benadrukt dat de actuele en geplande bouwprojecten, zoals 
de bouw van een particuliere universiteit, een verwoestende invloed op deze beschermde plek 
zullen hebben en een kolossale overtreding impliceren van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand. Indiener wijst verder op de 
problemen die personen die grond in het beschermde gebied bezitten ondervinden, vooral 
degenen die in 1974 door de Turkse invasie van Cyprus werden verdreven. Zij behoren eigenlijk 
regelmatig een bijgewerkt overzicht van de actuele en geplande bouwactiviteiten in hun eigen 
taal te krijgen. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve om te waarborgen dat de 
autoriteiten in het bezette deel van Cyprus de voor dit gebied geldende Europese regelgeving 
volgens de geest en de letter handhaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Commissie wenst in herinnering te brengen dat het hele eiland in 2004 tot de EU is 
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toegetreden maar dat het acquis communautaire opgeschort is in de gebieden die niet onder het 
feitelijke gezag van de Republiek Cyprus staan.

Delen van de gebieden waarnaar verwezen wordt zijn momenteel geen Natura 2000-gebieden, 
maar zullen waarschijnlijk wel als dusdanig aangemerkt worden na een omvattende beslechting 
van de kwestie Cyprus en na de hereniging van het verdeelde eiland. Aangezien het acquis 
opgeschort is in de gebieden die niet onder het feitelijke gezag van de Republiek Cyprus staan, 
beschikt de Commissie niet over rechtsinstrumenten om de naleving van de relevante EU-
milieuwetgeving op dat deel van het eiland te handhaven. In de context van het steunprogramma 
voor de Turks-Cypriotische gemeenschap op basis van Verordening (EG) nr. 339/2006 van de 
Raad1 biedt de Commissie echter technische bijstand om de tenuitvoerlegging van het acquis 
communautaire te helpen voorbereiden, onder meer op het vlak van milieu, en om de Turks-
Cypriotische gemeenschap te helpen om beheerplannen voor te bereiden voor zeven gebieden in 
het noorden van Cyprus die mogelijk als Natura 2000-gebieden aangemerkt kunnen worden.

De Commissie heeft de kwestie van het oprichten van een universiteitscampus op het 
schiereiland Karpasia bij de Turks-Cypriotische gemeenschap aangekaart in 2010 toen het plan 
voor het eerst werd aangekondigd. Na de tussenkomst van de Commissie werd het gebied dat 
was aangewezen voor de aanleg van de universiteitscampus verplaatst van een locatie binnen een 
speciale milieubeschermingszone (SEPA) naar een locatie buiten de SEPA, maar die wel aan de 
SEPA grenst. De Turks-Cypriotische gemeenschap vermeldde tevens dat er een 
milieueffectbeoordeling uitgevoerd moest worden, maar de Commissie heeft daar geen nadere 
informatie over;

Volgens de meest recente informatie waarover de Commissie beschikt, is men begonnen met de 
werkzaamheden in het kader van de aanleg van de toegangsweg tot de toekomstige campus (die 
nog gebouwd moet worden). Daarnaast wordt de toekomstige site momenteel vrijgemaakt. 

De Commissie wenst daar nog aan toe te voegen dat zij in december 2010 een schriftelijke vraag 
van Europees Parlementslid Marina Yannakoudakis over hetzelfde onderwerp beantwoord heeft 
(vraag E-8553/2010).

                                               
1 Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële 
steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap.


