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Asia: Vetoomus nro 1160/2007, Denis O’Hare, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, rakennustoiminnan säännönvastaisuuksista Peyiassa 
Kyproksessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä osti vuonna 1996 talon Peyiasta Lounais-Kyproksesta. Hänellä on 
paljon huomautettavaa kunnan nykyisestä rakennustoiminnasta, mukaan luettuna 
ympäristövahingot, luvaton kaupunkirakentaminen ja piittaamattomuus laillisesti hankituista 
omistusoikeuksista Kyproksen kaupunkirakentamista koskevan lainsäädännön 
säännönvastaisuuksien takia. Vetoomuksen esittäjä väittää, että valvomaton rakentaminen 
sekä riittämätön viemärijärjestelmä aiheuttavat pohjaveden saastumista. Hän vastustaa 
viranomaisten, myös Kyproksen oikeusasiamiehen, välinpitämättömyyttä vetoomuksen 
esittäjän ja muiden esittämiä valituksia kohtaan. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
kiinteistöjen omistajien riittämätön tiedottaminen yleisistä eduista ja asianmukaisista 
korvauksista sekä niihin liittyvät epäselvät säännöt rikkovat asiaankuuluvia EU:n säännöksiä, 
ja pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimenpiteisiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Toimitettujen tietojen mukaan tämä vetoomus koskee pääasiallisesti yksityisomaisuutta, johon 
hallitsematon rakennustoiminta ja maankäyttö sekä riittämätön viemärijärjestelmä ovat 
vaikuttaneet Peyiasin kunnassa Kyproksessa aiheuttaen mahdollisesti pohjaveden saastumista. 
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Yksi esitetyistä huolenaiheista on se, että jätevesi poistetaan Peyian taajamassa sakokaivoilla, 
jotka aiheuttavat maaperään imeytymistä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kyproksen 
hallitus ei pane riittävällä tavalla täytäntöön Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
17 (omistusoikeus), 38 (kuluttajansuoja) ja 42 (oikeus hyvään hallintoon) artiklaa.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että kiinteistöjen omistajien riittämätön tiedottaminen, yleisiä 
etuja koskevat epäselvät säännöt sekä asianmukaisten korvauksien puuttuminen rikkovat 
yhteisön lainsäädäntöä, ja pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimenpiteisiin.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi (direktiivi 85/337/ETY sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä 97/11/EY ja direktiivillä 2003/35/EY[1], joka tunnetaan myös 
nimellä YVA-direktiivi) edellyttää sellaisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia, 
joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Hankkeet on määritelty 
direktiivin liitteissä I ja II. Lisäksi on otettava huomioon, että koska vetoomuksen esittäjien 
kiinteistöihin rajoittuvia hankkeita koskeva lupahakemus (alkuperäinen rakennuslupahakemus 
14 kaksikerroksisen talon rakentamista varten vuonna 2001, rakennuslupa myönnetty vuonna 
2002) pantiin vireille ennen 1. toukokuuta 2004 (päivä, jona Kypros liittyi EU:hun), YVA-
direktiiviä ei sovelleta tähän tapaukseen.

Jäteveden käsittelyn osalta direktiivi 91/271/ETY[2] edellyttää jäteveden keräämistä ja 
käsittelyä kaikista taajamista, joissa on vähintään 2 000 asukasta (tai sitä vastaava määrä 
jäteveden asukasvastinelukuna). Kyproksen tapauksessa liittymissopimuksessa esitetään 
seuraavat direktiivin 91/271/ETY noudattamista koskevat siirtymäkaudet: täysimääräinen 
noudattaminen viimeistään 31. joulukuuta 2012 seuraavin määräajoin - noudattaminen 
Limassolin ja Paralimnin taajamien osalta viimeistään 31. joulukuuta 2008, Nikosian 
taajaman osalta viimeistään 31. joulukuuta 2009 ja Pafosin taajaman osalta viimeistään 
31. joulukuuta 2011.

Pohjaveden osalta tähän tapaukseen voidaan soveltaa pohjaveden suojelemisesta tiettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta annettua direktiiviä 80/68/ETY. Erityisesti 
siinä edellytetään jäsenvaltioiden toteuttavan tarpeellisiksi katsomansa aiheelliset toimenpiteet 
kaikkien sellaisten vaarattomien aineiden (direktiivin luettelo II) epäsuorien päästöjen 
rajoittamiseksi, jotka aiheutuvat muista maan päällä tai alla tapahtuvista toimenpiteistä kuin 
niistä huolehtimisesta tai kaatopaikalle viennistä. On kuitenkin otettava huomioon, ettei 
direktiiviä sovelleta kotitalousjäteveden päästöihin, jotka ovat peräisin viemärijärjestelmään 
kuulumattomista erillisistä asumuksista (kuten Peyian tapauksessa), jotka sijaitsevat ihmisten 
käyttöön tulevan veden ottoa varten suojeltujen alueiden ulkopuolella.

                                               
[1]Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48, sellaisena 
kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 97/11/EY tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 
14.3.1997, s. 5–15, sekä yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja 
ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön 
osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta 26 päivänä toukokuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/35/EY, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17–
25. 
[2] Direktiivi 91/271/ETY yhdyskuntajätevesien käsittelystä, EYVL L 135, 30.5.1991, muutettuna.
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Mikään määräaika ei kuitenkaan ole vielä umpeutunut, joten direktiiviä 91/271/ETY ei ole 
rikottu eikä komissiolla näin ollen ole oikeudellisia perusteita puuttua tapaukseen.

Päätelmät

Komissio katsoo, että väitetyt säännönvastaisuudet Peyian maankäytössä kuuluvat vain 
kansallisen lainsäädännön piiriin. Näin ollen komissio ei voi todeta, että yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.

Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 
annettua direktiiviä 80/68/ETY sovellettaisiin vain siinä tapauksessa, että kyseessä olevat 
alueet olisi määritelty juomaveden suojelualueiksi. Tällöin tällainen suojelualue on 
rekisteröitävä vesipuitedirektiivin 2000/60/EY 6 artiklan mukaisesti.

Jäteveden keräämisen ja käsittelyn osalta direktiiviä 91/271/ETY ei ole tällä hetkellä rikottu 
eikä komissiolla näin ollen ole oikeudellisia perusteita puuttua tapaukseen.
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