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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1160/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Denis O’Hare, par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar 
būvniecības darbiem Peyia ciematā Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 1996. gadā iegādājās māju Peyia ciematā, kas atrodas Kipras 
dienvidrietumu daļā, izsaka vairākus iebildumus par pašreiz šajā vietā notiekošo būvniecību, 
kas rada kaitējumu videi, neļauj attīstīties pilsētvidei un likumīgi iegūt īpašumtiesības, 
rezultātā tā radījusi pārkāpumus saistībā ar Kipras pilsētvides attīstības tiesību aktiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka neuzraudzīta būvniecība, kā arī nepiemērota 
kanalizācijas sistēma rada gruntsūdeņu piesārņojumu, tādēļ viņš iebilst pret iestāžu, arī Kipras 
ombuda izrādīto vienaldzību saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja un citu personu sūdzībām. 
Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, nesniedzot pietiekamu informāciju 
īpašniekiem, nenodrošinot skaidrus noteikumus par sabiedrības interesēm un atbilstīgu 
kompensāciju, tiek pārkāpti attiecīgie ES noteikumi, tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Saskaņā ar iesniegto informāciju šī sūdzība attiecas galvenokārt uz privātu īpašumu, ko 
ietekmē neuzraudzīta būvniecība un zemes apsaimniekošana, kas, ieskaitot nepiemērotu 
kanalizācijas sistēmu, rada gruntsūdeņu piesārņojumu Peyia ciematā Kiprā. Bažas izraisa 
apstāklis, ka notekūdeņu novadīšana Peyia ciematā tiek veikta ar septiktvertņu palīdzību, kas 
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izraisa apakšzemes uzsūkšanos. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kipras valdība pienācīgi 
neīsteno Pamattiesību Hartas 17. (tiesības uz īpašumu), 38.  (patērētāja aizsardzība)  un 
42. (tiesības uz labu pārvaldību) pantus.

Lūgumraksta iesniedzējs argumentē, ka neatbilstoša informācija īpašumu turētājiem, neskaidri 
sabiedrības interešu noteikumi un pienācīgu kompensāciju trūkums ir EK likumu pārkāpums, 
tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu objektu ietekmi uz vidi novērtējumu (Direktīva 
85/337/EEK, kuru groza Direktīva 97/11/EK un Direktīva 2003/35/EK[1], (zināma arī kā “EIA 
Direktīva”) paredz tādu vides novērtējumu projektiem, kas var ievērojami ietekmēt vidi. 
Projekti ir definēti Direktīvas I  un II  pielikumos. Turklāt, jāpatur prātā, ka būvatļaujas 
pieprasījums projektiem, kas atrodas blakus lūgumraksta iesniedzēja īpašumam (sākotnējais 
iesniegums plānošanas atļaujas saņemšanai 14  divstāvu māju celšanai 2001. gadā; plānošanas 
atļauja izsniegta 2002. gadā), tika uzsākts pirms 2004. gada 1. maija (datums, kad Kipra 
pievienojās ES), un EIA Direktīva netiek piemērota šajā gadījumā. 

Attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu Direktīva 91/271/EEK[2] paredz notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu visās apdzīvotās vietās ar vairāk kā 2 000  iedzīvotājiem (vai notekūdeņu 
piesārņojuma ekvivalents ‘apdzīvotības ekvivalenti’). Kipras gadījumā Pievienošanās līgums 
nosaka sekojošus pārejas periodus Direktīvas 91/271/EEĶ atbilstībai: pilnīga atbilstība līdz 
31.12.2012. ar sekojošiem starpposmu termiņiem – atbilstība apdzīvotām vietām Limassol un 
Paralimni līdz 31.12.2008.,  atbilstība pilsētai Nicosia līdz 31.12.2009., un atbilstība 
apdzīvotai vietai Paphos līdz 31.12.2011.

Attiecībā uz gruntsūdeņiem, šajā gadījumā varētu būt piemērojama Direktīva 80/68/EEK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. Īpaši tā paredz 
dalībvalstīm pieņemt atbilstošos mērus, ko tās uzskata par nepieciešamiem, lai ierobežotu 
visas nekaitīgo vielu netiešās noteces ( II uzskaitījums Direktīvā), kas saistītas ar darbībām uz 
zemes vai zemē un kas nav atkritumu iznīcināšana vai izgāztuve. Tomēr jāievēro, ka 
Direktīva neattiecas uz mājas notekūdeņu noteci no atsevišķi stāvošām dzīvojamām mājām, 
kas nav pievienotas kanalizācijas sistēmai (kā tas ir Peyia gadījumā) un kas atrodas ārpus 
zonas, ko aizsargā cilvēku patēriņam paredzētā ūdens norobežojums.

Taču neviens no minētajiem termiņiem vēl nav beidzies, un tādēļ Direktīva 91/271/EEK nav 
pārkāpta, un Komisijai nav juridiska pamata iejaukties. 

Secinājumi

Komisija uzskata, ka ar zemes izmantošanu saistītas nepilnības Peyia  ciematā ir dalībvalsts 
                                               
[1]Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu objektu ietekmi uz vidi novērtējumu
OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 1997. gada 3. marta Direktīvu 97/11/EK, kura 
grozīta ar Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu objektu ietekmi uz vidi novērtējumu OV L 73, 14.3.1997.,  5.–
15. lpp un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK, paredzot sabiedrības līdzdalību dažu ar 
vidi saistītu plānu un programmu izstrādē  un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes 
Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK OV L 156, 25.6.2003., 17.–2. lpp. 
[2] Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, OV L 135, 30.5.1991., ar grozījumiem.
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likumu kompetences jautājums. Šajos apstākļos Komisija neredz EK vides likuma 
pārkāpumu. 

Direktīva 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu 
piesārņojumu būtu piemērojama tikai tādā gadījumā, ja norādītā platība būtu norobežota kā 
dzeramā ūdens aizsardzības zona. Tādā gadījumā šāda aizsardzības zona būtu jāreģistrē 
saskaņā ar Direktīvas, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā,
6. pantu (Direktīva 2000/60/EK).

Attiecībā uz notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Direktīva 91/271/EEK šobrīd netiek 
pārkāpta un tāpēc Komisijai nav juridiska pamata iejaukties. 
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