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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1172/2010, adresată de A. Y., de cetățenie cipriotă, în numele grupului 
„Initiative Group for the Safeguard of the Human Rights of the Enclaved”, însoțită 
de 514 semnături, privind degradarea mediului din ținutul Rizokarpaso, inclus în 
rețeaua Natura 2000, din regiunea ocupată a Ciprului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că o parte a insulei grecești Karpasie din zona ocupată a 
Ciprului, unde trăiesc aproximativ 300 de ciprioți greci, a fost desemnată drept zonă protejată 
în cadrul rețelei Natura 2000. În plus, această zonă este reședința multor monumente și ruine 
antice, printre care un port roman și renumita bazilică bizantină Sfântul Filon. Petiționarul 
subliniază faptul că proiectele actuale și planificate de construcție, printre care construirea 
unei universități private, vor avea impact negativ asupra acestei zone protejate și că acestea 
constituie o încălcare flagrantă a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și a Directivei 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice. În plus, petiționarul face referire la problemele cu care se 
confruntă persoanele care dețin terenuri în regiunea protejată mai ales cele care au fost 
strămutate de invazia turcă a Ciprului în 1974, și care ar trebui să aibă dreptul să primească în 
mod constant noutăți, în propria lor limbă, referitoare la activitățile actuale și planificate de 
construire. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să se asigure că 
autoritățile din zona ocupată a Ciprului respectă spiritul și litera legislației Uniunii Europene 
existente în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012
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Comisia Europeană ar dori să reamintească faptul că întreaga insulă a aderat la UE în 2004, 
dar că aplicarea acquis-ului comunitar este suspendată în zonele care nu se află sub controlul 
efectiv al Republicii Cipru.

Părți din zonele menționate nu sunt în prezent situri Natura 2000, dar există probabilitatea ca 
acestea să fie desemnate astfel după o soluționare globală a problemei cipriote și a reunificării 
insulei divizate. Întrucât aplicarea acquis-ului este suspendată în zonele care nu se află sub 
controlul efectiv al Republicii Cipru, Comisia nu dispune de nici un instrument juridic pentru 
a impune respectarea legislației relevante a UE în domeniul mediului în partea respectivă a 
insulei. Cu toate acestea, în contextul programului de ajutor pentru comunitatea cipriotă turcă 
bazat pe Regulamentul (CE) nr. 389/20061 al Consiliului, Comisia oferă asistență tehnică în 
vederea pregătirii punerii în aplicare a acquis-ului comunitar, printre altele, în domeniul 
mediului și oferă asistență comunității cipriote turce în vederea pregătirii planurilor de 
gestionare pentru șapte zone din partea de nord a Ciprului care ar putea fi desemnate situri 
Natura 2000.

În cadrul discuțiilor cu comunitatea cipriotă turcă, Comisia Europeană a semnalat problema 
proiectului de construcție a unui campus universitar în peninsula Karpaz în anul 2010, în 
momentul în care planul a fost anunțat pentru prima dată. Ca urmare a intervenției Comisiei, 
locația pentru construirea campusului universitar care se afla inițial într-o arie de protecție 
specială (APS) a fost stabilită în afara ariei, dar în vecinătatea acesteia. Comunitatea cipriotă 
turcă a menționat, de asemenea, faptul că urma să se efectueze o evaluare a impactului asupra 
mediului, dar Comisia nu deține alte informații actualizate cu privire la acest aspect.

Potrivit ultimelor informații aflate la dispoziția Comisiei, au fost demarate lucrările de 
construcție a drumului de acces la viitorul campus (care nu a fost construit încă). De 
asemenea, în prezent, au loc pregătiri ale viitorului sit.

Comisia ar dori să adauge că în decembrie 2010 a răspuns la o întrebare cu solicitare de 
răspuns scris pe aceeași temă (întrebarea E-8553/2010), adresată de Marina Yannakoudakis, 
deputată în Parlamentul European.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin 
financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce.


