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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1160/2007, внесена от Denis O'Hare, с британско гражданство, 
относно предполагаеми нередности във връзка с извършването на 
строителни дейности в Peyia, Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който през 1996 г. купува къща в Peyia в югозападната част 
на Кипър, отправя редица възражения, свързани с извършването на строителна дейност 
в района, в това число срещу нанасянето на вреди върху околната среда, извършването 
на нерегламентирана градоустройствена дейност и незачитането на законно придобити 
права на собственост, вследствие нередности във връзка с кипърското законодателство 
в областта на градското развитие. Вносителят на петицията посочва, че извършването 
на застрояване без надзор, както и неподходящата канализационна система водят до 
замърсяване на подпочвените води. Той се оплаква от проявената от органите 
незаинтересованост, в това число и от кипърския омбудсман, по отношение на жалбите, 
подадени от вносителя на петицията и от други граждани. Вносителят на петицията 
счита, че недостатъчната информация за собствениците на имоти, както и неясните
правила относно обществените интереси и подходящите обезщетения представляват 
нарушение на законите на ЕС и моли Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Според предадената информация тази петиция се отнася основно до частна 
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собственост, която е засегната от неконтролирана строителна дейност и управление на 
градоустройствения план, съчетани с неподходяща канализационна система, за която се 
твърди, че причинява замърсяване на подпочвените води в община Peyia в Кипър. Едно 
от изразените притеснения е, че в селището Peyia отпадните води се отвеждат в 
септични ями, което причинява подпочвена инфилтрация. Вносителят на петицията 
твърди, че кипърското правителство не прилага по подходящ начин Хартата на 
основните права, член 17 (право на собственост), член 38 (защита на потребителите) и 
член 42 (право на добра администрация).

Вносителят на петицията твърди, че недостатъчната информация, която се предоставя 
на собствениците на имоти, както и неясните правила относно обществените интереси 
и изплащането на подходящи обезщетения представляват нарушение на
законодателството на ЕО и търси действия от страна на Европейския парламент.

Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО и 
Директива 2003/35/ЕО[1], (известна и като Директива за ОВОС) изисква да се извърши 
оценка на въздействието върху околната среда за тези проекти, за които е вероятно да 
окажат значително влияние върху околната среда. Определения за проектите са дадени 
в Приложения I и II на Директивата. Освен това трябва да се има предвид, че тъй като 
искането за осъществяването на проектите, които се намират непосредствено до 
собствеността на вносителя на петицията (първоначална молба за издаване на виза за 
проучване и проектиране на 14 двуетажни къщи през 2001 г; издадена виза за 
проучване и проектиране през 2002 г.) е било инициирано преди първи май 2004 г. 
(датата на присъединяване на Кипър към ЕС), Директивата за ОВОС не е приложима в 
този случай.

Що се отнася до пречистването на отпадните води, Директива 91/271/ЕИО[2] изисква 
събирането и пречистването на отпадните води за всички агломерации с повече от 2000 
жители (или еквивалента в "еквивалент жители (ЕЖ)" замърсяване с отпадъчни води). 
В случая с Кипър договорът за присъединяване определя следния преходен период за 
налагане на спазването на Директива 91/271/ЕИО: пълно спазване до 31.12.2012 г., със 
следните междинни крайни срокове – спазване по отношение на агломерациите на 
Limassol и Paralimni до 31.12.2008 г, спазване за агломерацията на Никозия до 
31.12.2009 г. и спазване за агломерацията на Paphos до 31.12.2011 г.

По отношение на подпочвените води в случая би могла да бъде приложена Директива 
80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от 
определени опасни вещества. В частност тя изисква от държавите-членки да 
предприемат подходящите мерки, които считат за необходими, за да ограничат всички 

                                               
[1]Директива на Съвета 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на определени публични и. частни 
проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40–48, изменена от Директива на Съвета 97/11/ЕО от 3 март 1997 г., 
изменяща Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и. частни проекти върху околната 
среда, OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5–15 и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за 
осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за 
изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО, ОВ L 156, 
25.6.2003 г., стр. 17–25.
[2] Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води, ОВ L135 от 30.5.1991 г., изменена.



CM\747373BG.doc 3/3 PE414.252v01-00

BG

индиректни изтичания на неопасни вещества (списък II от Директивата), които се 
дължат на наземни или подземни дейности, различни от заустване или отвеждане на 
води. Въпреки това трябва да се отбележи, че Директивата не се прилага за изтичащи
домашни отпадни води от отделни домове, които не са свързани с канализационна 
система (какъвто е случаят с Peyia) и са разположени извън защитени каптажи за вода, 
предназначена за консумация от хора.

Все още обаче не е изтекъл нито един от крайните срокове и следователно няма 
нарушение на Директива 91/271/ЕИО и правно основание за намеса от страна на 
Комисията.

Заключения

Комисията счита, че твърденията за нередности по отношение на градоустройството в 
Peyia са предмет само на националното законодателство. При тези обстоятелства
Комисията не може да установи нарушение на законодателството на Общността в 
областта на околната среда.

Поради тази причина Директива 80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от 
замърсяване, причинено от определени опасни вещества, би могла да бъде приложена 
само в случай че въпросните зони са били описани като защитени зони по отношение 
на питейната вода. Ако случаят е такъв, тази защитена зона би трябвало да е  
регистрирана в съответствие с член 6 от Рамковата директива за водите (Директива
2000/60/ЕО).

Що се отнася до събирането и пречистването на отпадни води, към момента няма 
нарушение на Директива 91/271/ЕИО и поради това няма правно основание за намеса 
от страна на Комисията.


	747373bg.doc

