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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1160/2007 af Denis O’Hare, britisk statsborger, om påståede 
uregelmæssigheder i forbindelse med byggevirksomhed i Peyia i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren, som i 1996 købte et hus i Peyia i det sydvestlige Cypern, har en række klager 
over aktuelle byggeprojekter i området, herunder vedrørende miljøskaderne og den 
uautoriserede byudvikling samt tilsidesættelsen af de lovligt erhvervede ejendomsrettigheder 
som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med den cypriotiske byudviklingslovgivning. 
Andrageren gør gældende, at byggearbejde uden tilsyn, samt det utilstrækkelige kloaksystem, 
forårsager grundvandsforurening, og klager over, at myndighederne, herunder den cypriotiske 
ombudsmand, har valgt at ignorere klager fra andrageren og andre. Andrageren hævder, at 
utilstrækkelige oplysninger til grundejerne og uklare regler om den offentlige interesse og 
passende kompensation udgør en overtrædelse af de relevante EU-bestemmelser, og anmoder 
derfor om handling fra Europa-Parlamentets side.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"I henhold til de fremlagte oplysninger vedrører dette andragende først og fremmest en privat 
ejendom, som er påvirket af ukontrolleret byggearbejde og forvaltning af arealanvendelse 
samt et utilstrækkeligt kloaksystem, som hævdes at forårsage grundvandsforurening i Peyia 
kommune i Cypern. En af de problemstillinger, der gøres opmærksom på, er, at 
spildevandsbortskaffelsen i Peyia sker ved hjælp af septiktanke, som forårsager nedsivning i 
undergrunden. Andrageren hævder, at den cypriotiske regering ikke behørigt overholder 
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artikel 17 (ejendomsret), 38 (forbrugerbeskyttelse) og 42 (ret til god forvaltning) i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Andrageren hævder, at utilstrækkelige oplysninger til grundejerne, uklare regler om den 
offentlige interesse og mangel på passende kompensation udgør en overtrædelse af EU's 
lovgivning, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet (direktiv 85/337/EØF, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF og direktiv 2003/35EF (også kaldet "VVM-direktivet")) kræver en vurdering 
af indvirkningen på miljøet for projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Projekterne er defineret i bilag I og II til direktivet. Endvidere bør man huske på, at VVM-
direktivet ikke finder anvendelse i dette tilfælde, da anmodningen om byggegodkendelse for 
projekterne, der støder op til andragerens ejendom, (oprindelig ansøgning om tilladelse til 
opførelse af 14 toetages huse i 2001, byggetilladelse udstedt i 2002) blev indgivet inden den 
1. maj 2004 (datoen for Cyperns tiltrædelse af EU).

Hvad angår rensningen af spildevand, er opsamling og rensning af spildevand for alle 
byområder med mere end 2.000 indbyggere (eller det tilsvarende i forhold til 
spildevandsforurening i "personækvivalenter") obligatorisk ifølge direktiv 91/271/EØF[2]. I 
Cyperns tilfælde fastsætter tiltrædelsestraktaten overgangsperioderne for overholdelse af 
direktiv 91/271/EØF som følger: fuldstændig overholdelse inden 31.12.2012 med følgende 
mellemliggende frister - overholdelse for byområderne Limassol og Paralimni inden 
31.12.2008, overholdelse for byområdet Nicosia inden 31.12.2009 og overholdelse for 
byområdet Paphos inden 31.12.2011.

Med hensyn til grundvandet finder direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening forårsaget af visse farlige stoffer muligvis anvendelse i dette tilfælde. Det kræver 
navnlig, at medlemsstaterne træffer de hensigtsmæssige foranstaltninger, de finder 
nødvendige, for at begrænse enhver indirekte udledning af ikkefarlige stoffer (liste II i 
direktivet), der skyldes andre handlinger på eller i jorden end bortskaffelse eller deponering.
Det bør imidlertid bemærkes, at direktivet ikke finder anvendelse på udledninger af 
husspildevand fra isolerede boringer, som ikke er forbundet med et kloaksystem (hvilket er
tilfældet med Peyia), og som befinder sig uden for områder, der er beskyttet med henblik på 
indvinding af vand, som er beregnet til drikkevand.

Der er endnu ikke udløbet nogen tidsfrist, og derfor er direktiv 91/271/EØF ikke blevet 
overtrådt, og der er ikke noget retligt grundlag for Kommissionen til at gribe ind.

Konklusioner

                                               
[1] Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af bestemte offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 
1997, der ændrer direktiv 85/337/EØF om vurdering af bestemte offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF om mulighed for 
offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om 
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25, for så vidt angår 
offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse.
[2] Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991, som ændret.



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

DA

Kommissionen finder, at de påståede uregelmæssigheder i forbindelse med arealanvendelsen 
i Peyia udelukkende henhører under national lovgivning. Under disse omstændigheder kan 
Kommissionen ikke finde noget, der antyder, at Fællesskabets miljølovgivning er blevet 
overtrådt.

Direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige 
stoffer ville således kun finde anvendelse i det tilfælde, hvor de omtalte områder er blevet 
udpeget som beskyttede drikkevandsområder. Hvis det er tilfældet, skulle sådan et beskyttet 
område have været registreret i henhold til artikel 6 i vandrammedirektivet (direktiv 
2000/60/EF).

Hvad angår spildevandsopsamling og -rensning, er der ikke tale om en overtrædelse af 
direktiv 91/271/EØF på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke noget retligt grundlag for 
Kommissionen til at gribe ind."
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