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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Denis O’Hare, brit állampolgár által benyújtott 1160/2007 számú petíció a 
Peyiában (Ciprus) zajló építkezésekkel kapcsolatos állítólagos 
szabálytalanságokról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a délnyugat-ciprusi Peyiában 1996-ban vásárolt házat – különféle 
kifogásokkal él a településen jelenleg zajló építkezéseket illetően, ideértve a ciprusi 
városfejlesztési jogszabályokkal kapcsolatos szabálytalanságok eredményeként bekövetkező 
ökológiai károkat, az engedély nélkül zajló városfejlesztést, továbbá a jogszerűen szerzett 
tulajdonjog tiszteletben tartásának elmulasztását is. A petíció benyújtója szerint a felügyelet 
nélküli építkezés, amelyhez egy nem megfelelő szennyvízelvezető rendszer is társul, 
talajvízszennyezést okoz, valamint kifogásolja, hogy a hatóságok – ideértve a ciprusi 
ombudsmant is – közömbösen reagálnak a petíció benyújtója és mások által benyújtott 
panaszokra. A petíció benyújtója szerint az ingatlantulajdonosok nem megfelelő tájékoztatása, 
valamint a közérdekkel és a megfelelő kártalanítással kapcsolatos, nem egyértelmű szabályok 
sértik a vonatkozó uniós rendelkezéseket, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A benyújtott információ szerint ez a petíció elsősorban egy magánkézben lévő ingatlanról 
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szól, amelyre kihat az ellenőrizetlen építési tevékenység és termőfölddel való gazdálkodás. 
Ehhez társul még a nem megfelelő szennyvízelvezető rendszer, ami állítólag 
talajvízszennyezést okoz Ciprus Peyia tartományában. A felvetett problémák egyike az, hogy 
Peyiában a szennyvizet víztisztító tartályokban helyezik el, és az átszivárog a talajvízbe. A 
petíció benyújtójának állítása szerint a ciprusi kormány nem érvényesíti megfelelően az 
alapjogi karta 17. (tulajdonhoz való jog), 38. (fogyasztóvédelem) és 42. (a megfelelő 
ügyintézéshez való jog) cikkeit.

A petíció benyújtója szerint az ingatlantulajdonosok nem megfelelő tájékoztatása, valamint a 
közérdekre és a megfelelő kártalanításra vonatkozó nem egyértelmű szabályok sértik a 
vonatkozó uniós rendelkezéseket, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló, a 97/11/EK irányelvvel és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított 85/337/EGK irányelv[1] (más néven az „KHV-irányelv") megköveteli a környezeti 
hatások vizsgálatát minden olyan projekt esetén, amelynél valószínűsíthető, hogy az jelentős 
hatással lesz a környezetre. A vizsgálandó projektek az irányelv I. és II. mellékletében 
kerülnek meghatározásra. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy mivel a petíció benyújtójának 
ingatlana szomszédságában folyó projektek jóváhagyási kérelmét (első tervezési 
engedélykérelem 14 db kétszintes ház felépítésére 2001-ben; tervezési engedély kiadva 2002-
ben) 2004. május 1. előtt nyújtották be (Ciprus EU-hoz való csatlakozásának a napja), az
KHV-irányelv ebben az esetben nem alkalmazható.

Ami a szennyvízkezelést illeti, a 91/271/EGK irányelv[2] minden 2.000 főnél több lakost 
számláló (vagy ’lakosegyenértékben’ számolva ezzel egyenértékű vízszennyezést okozó) 
agglomerációban előírja a szennyvíz összegyűjtését és kezelését. Ciprus esetében a 
csatlakozási szerződés a következőképpen határozza meg a 91/271/EGK irányelv teljesítésére 
az átmeneti időszakokat: teljes megfelelés 2012. december 31-re, a következő közbenső 
határidőkkel - Limassol és Paralimni agglomerációjának megfelelése 2008. december 31-ig, 
Nicosia agglomerációjának megfelelése 2009. december 31-ig, és Paphos agglomerációjának 
megfelelése 2011. december 31-ig.

Ami a talajvizet illeti, a felszín alatti víz egyes veszélyes anyagok általi szennyezése ellen
való védekezésről szóló 80/68/EGK irányelv vonatkozhat erre az esetre. Ez az irányelv azt 
kéri a tagállamoktól, hogy hozzák meg az általuk szükségesnek tartott megfelelő 
intézkedéseket a nem veszélyes anyagok (az irányelv II. listája) közvetett környezetbe 
kerülésének korlátozására olyan esetekben, amikor azt nem ártalmatlanítás vagy tárolás, 
hanem egyéb, a föld felszínén vagy a földben végzett tevékenység okozza. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az irányelv nem vonatkozik olyan elszigetelt lakóhelyek háztartási 
szennyvizének az elvezetésére, amelyek nem kapcsolódnak a csatornahálózathoz (ez a helyzet 
Peyiában is), és amelyek az emberi fogyasztásra szánt víz kitermelésére szolgáló védett 
területen kívül találhatóak.
                                               
[1] Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról 
szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.) módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (HL L 75., 
1985.7.5., 40–48. o.), valamint a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelv (HL L 156., 20036.25., 17–25. o)
[2] A módosított 91/271/EGK irányelv a települési szennyvíz kezeléséről, HL L135, 1991.5.30.
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Egyik határidő sem járt még le, következésképpen nem sértették meg a 91/271/EGK 
irányelvet, és nincsen jogalap a Bizottság beavatkozására.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy az állítólagos peyjai földhasználati szabálytalanságok kizárólag a 
nemzeti jog hatálya alá tartoznak. Az adott körülmények között a Bizottság nem tudja 
megállapítani az EK környezeti jogszabályainak megszegését.

Így csak a felszín alatti víz meghatározott veszélyes anyagok általi szennyezése ellen való 
védekezésről szóló 80/68/EGK irányelv vonatkozhatna az esetre, amennyiben a kérdéses 
területet ivóvíz céljára szolgáló területként jelölték ki. Ha ez így van, akkor az ilyen védett 
területeket a víz keretirányelv (2000/60/EK irányelv) 6. cikkével összhangban be kellett 
volna jegyezni. 

Ami a szennyvíz összegyűjtését és kezelését illeti, jelenleg nem sértik meg a 91/271/EGK 
irányelvet, tehát nincsen jogalap a Bizottság beavatkozására.
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