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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1172/2010, którą złożył A.Y. (Cypr) w imieniu „Grupy Inicjatywnej
na rzecz Ochrony Praw Człowieka w Enklawie”, z 514 podpisami, w sprawie 
degradacji środowiska na obszarze Natura 2000 „Rizokarpaso” w strefie 
okupowanej na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że część półwyspu Karpas w strefie okupowanej na Cyprze, 
gdzie nadal mieszka około 300 Greków cypryjskich, wytyczono jako obszar chroniony 
w ramach programu Natura 2000. Na terenie tym znajduje się też wiele antycznych zabytków 
i ruin, w tym rzymski port i słynna bizantyńska bazylika św. Filona. Składający petycję 
podkreśla, że obecne i planowane przedsięwzięcia budowlane, obejmujące budowę prywatnej 
uczelni wyższej, będą miały niszczycielski wpływ na przedmiotowy obszar chroniony oraz 
jawnie naruszają dyrektywę Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa. Składający petycję odnosi się też do problemów, wobec których stają właściciele 
gruntów w strefie chronionej, a szczególnie ci przesiedleni w wyniku tureckiej inwazji na 
Cypr w 1974 r. Osoby te powinny mieć prawo do regularnego otrzymywania aktualnych 
informacji na temat bieżącej i planowanej działalności budowlanej, sformułowanych 
w używanym przez nie języku. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do 
zapewnienia przestrzegania przez władze w okupowanej części Cypru zarówno litery, jak 
i ducha prawodawstwa UE w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.



PE485.955v01-00 2/2 CM\896382PL.doc

PL

Komisja Europejska pragnie przypomnieć, że wprawdzie cała wyspa przystąpiła do UE w 
2004 r., ale wspólnotowy dorobek prawny jest zawieszony na terenach, nad którymi 
Republika Cypryjska nie sprawuje realnej kontroli.

Część wymienionych obszarów nie należy obecnie do sieci Natura 2000, ale mogą one 
uzyskać taki status po kompleksowym rozwiązaniu kwestii Cypru i ponownym zjednoczeniu 
podzielonej wyspy. Z uwagi na to, że dorobek prawny jest zawieszony na obszarach, nad 
którymi Republika Cypryjska nie sprawuje realnej kontroli, Komisja nie dysponuje 
instrumentami prawnymi umożliwiającymi wyegzekwowanie przestrzegania przepisów UE 
dotyczących środowiska w tej części wyspy. Niemniej jednak w ramach programu pomocy 
dla społeczności Turków cypryjskich funkcjonującego na podstawie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 389/20061 Komisja udziela pomocy technicznej w przygotowaniach do wdrożenia 
wspólnotowego dorobku prawnego m.in. w obszarze środowiska i wspiera społeczność 
Turków cypryjskich w przygotowaniu planów zarządzania dla siedmiu obszarów 
znajdujących się w północnej części Cypru, które potencjalnie mogą zostać włączone do sieci 
Natura 2000. 

Komisja Europejska zwróciła się do społeczności Turków cypryjskich w sprawie budowy 
kampusu uniwersyteckiego na półwyspie Karpas w 2010 r., kiedy po raz pierwszy ogłoszono 
plany jego budowy. Po interwencji Komisji teren budowy kampusu uniwersyteckiego został 
przeniesiony z obszaru specjalnej ochrony środowiska na tereny znajdujące się poza tym 
obszarem, ale w jego sąsiedztwie. Społeczność Turków cypryjskich wspominała również, że 
planowane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, ale Komisja nie 
dysponuje aktualnymi informacjami na ten temat.

Zgodnie z najnowszymi informacjami dostępnymi Komisji rozpoczęto prace związane z 
budową drogi dojazdowej do przyszłego kampusu (który ma dopiero zostać wybudowany). 
Ponadto przeprowadzane jest obecnie oczyszczanie przyszłego terenu budowy. 

Komisja pragnie dodać, że w grudniu 2010 r. udzieliła odpowiedzi na pytanie pisemne 
posłanki do PE Mariny Yannakoudakis w tej samej sprawie (pytanie E-8553/2010).

                                               
1Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia 
finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej.


