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Suġġett: Petizzjoni 1160/2007 minn Denis O’Hare (Brittaniku), dwar
irregolaritajiet allegati fir-rigward ta’ ħidmiet ta’ kostruzzjoni f’Peyia 
f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li xtara dar f’Peyia fil-Lbiċ ta’ Ċipru fl-1996, għandu għadd ta’ oġġezzjonijiet 
dwar il-ħidma ta’ kostruzzjoni li qed issir bħalissa fil-lokalità inklużi l-ħsara ekoloġika u l-
iżvilupp urban mhux awtorizzat u nuqqas ta’ konformità mad-drittijiet ta’ proprjetà akkwistata
legalment bħala riżultat tal-irregolaritajiet fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar l-iżvilupp urban 
f'Ċipru. Il-petizzjonant isostni li bini mingħajr superviżjoni, flimkien ma’ sistema ta’ dranaġġ 
mhux adegwata, qed jikkawżaw it-tniġġiż tal-ilma ta’ taħt l-art u jipprotesta rigward l-
indifferenza murija mill-awtoritajiet, inkluż mill-Ombudsman Ċiprijott, bħala tweġiba għall-
ilmenti tal-petizzjonant u oħrajn. Il-petizzjonant jargumenta li tagħrif mhux adegwat għas-
sidien tal-proprjetà u regoli mhux ċari rigward l-interess pubbliċi u l-kumpens xieraq huma 
ksur tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE u qed jitlob għal azzjoni mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2008. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni skont ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Skont it-tagħrif sottomess, din il-petizzjoni tirrigwarda prinċipalment proprjetà privata 
affettwata minn ħidma ta’ kostruzzjoni u ġestjoni tal-użu tal-art mhix kkontrollati ikkombinati
ma’ sistema ta’ dranaġġ mhux adegwata li allegatament qiegħda tikkawża t-tniġġis tal-ilma 
ta’ taħt l-art fil-Muniċipalità ta’ Peyia f’Ċipru. Waħda mill-kwistjonijiet imsemmija hija li r-
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rimi tal-ilma mormi fl-irħajjel ta’ Peyia jsir permezz ta’ fosos li qed jikkawżaw infiltrazzjoni
taħt l-art. Il-petizzjonant jallega li l-Gvern Ċiprijott mhux qed jinforza b’mod adegwat l-
Artikoli 17 (id-dritt għall-proprjetà), 38 (il-protezzjoni tal-konsumaturi) u 42 (id-dritt għal 
amministrazzjoni tajba) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Il-petizzjonant jargumenta li tagħrif mhux adegwat għas-sidien tal-propjetà, ir-regoli mhux 
ċari rigward l-interess pubbliku u n-nuqqas ta’ kumpens xieraq huma ksur tad-dritt tal-KE u 
qed jitlob għal azzjoni mill-Parlament Ewropew.

Id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali (id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE u d-Direttiva 2003/35/KE[1], (magħrufa wkoll bħala d-“Direttiva EIA") 
tirrikjedi evalwazzjoni tal-effetti ambjentali tal-proġetti li potenzjalment jista’ jkollhom effetti
sinifikanti fuq l-ambjent. Il-proġetti huma ddefiniti fl-Annessi I u II tad-Direttiva. Barra minn
hekk, wieħed għandu jżomm f’moħħu li, minħabba li t-talba għal kunsens dwar l-iżvilupp 
għall-proġetti li jmissu mal-proprjetà tal-petizzjonant (l-ewwel applikazzjoni għal permess 
għall-ippjanar tal-kostruzzjoni ta’ 14-il dar b’żewġ sulari fl-2001; il-permess għall-ippjanar 
maħruġ fl-2002) inbdiet qabel l-1 ta’ Mejju 2004 (id-data tal-adeżjoni ta' Ċipru), f’dan il-każ 
id-Direttiva EIA ma tapplikax.

Rigward it-trattament tal-ilma mormi, id-Direttiva 91/271/KEE[2] tirrikjedi l-ġbir u t-
trattament tal-ilma mormi għall-agglomerazzjonijiet kollha fejn hemm iktar minn 2 000 
abitant (jew l-ekwivalenti, skont l-‘ekwivalenti tal-popolazzjoni’ fir-rigward tat-tniġġis tal-
ilma). Fil-każ ta’ Ċipru, it-Trattat dwar l-Adeżjoni jistipula l-perjodi ta’ transizzjoni għall-
konformità mad-Direttiva 91/271/KEE kif ġej: konformità sħiħa sal-31.12.2012, bl-iskadenzi 
intermedji li ġejjin – konformità għall-agglomerazzjonijiet ta’ Limassol u Paralimni sal-
31.12.2008, konformità għall-agglomerazzjoni ta’ Nikosija sal-31.12.2009, u konformità 
għall-agglomerazzjoni ta’ Pafos sal-31.12.2011.

Fir-rigward tal-ilma ta’ taħt l-art, id-Direttiva 80/68/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt 
l-art kontra t-tniġġis ikkawżat minn ċerti sustanzi perikolużi, tista’ tapplika għal dan il-każ. 
B’mod partikolari, hija tirrikjedi lill-Istati Membri biex iwettqu miżuri adegwati li huma jqisu 
meħtieġa biex ikun illimitat ir-rimi indirett kollu ta’ sustanzi mhux perikolużi (il-lista II tad-
Direttiva) minħabba ħidmiet fuq jew taħt l-art minbarra r-rimi jew t-tbattil. Għandu jkun 
innutat, madankollu, li d-Direttiva ma tapplikax għal-ħruġ minn fosos tad-dranaġġ  domestiku
minn djar iżolati li mhumiex imqabbdin ma’ sistema ta’ dranaġġ (li huwa l-każ f’Peyia) u li 
qegħdin f’żoni li mhumiex protetti rigward l-astrazzjoni tal-ilma għall-konsum mill-bniedem.

Madankollu għadha ma għalqet l-ebda skadenza u, konsegwentament, m’hemmx ksur tad-
Direttiva 91/271/KEE u l-ebda bażi ġuridika biex il-Kummissjoni tintervjeni.

Konklużjonijiet

                                               
[1]Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE  tas-27 ta’ Ġunju  1985 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent ĠU L 175, tal-5.7.1985, pġ. 40–48 kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE  tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-
Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ĠU L 73, tal-14.3.1997, pġ. 5–15 
u  d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju  2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika 
rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x 'jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE 
u 96/61/KE ĠU L 156, tal-25.6.2003, pġ. 17–25. 
[2] Direttiva 91/271/KEE rigward it-trattament tal-ilma urban mormi, ĠU L135 tat-30.5.1991, kif emendata. 
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Il-Kummissjoni tqis li l-irregolaritajiet allegati fl-użu tal-art f’Peyia huma kwistjoni tal-liġi 
nazzjonali biss. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur 
tal-liġi ambjentali tal-KE.

Id-Direttiva 80/68/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis kkawżata 
minn ċerti sustanzi perikolużi għaldaqstant tapplika biss fil-każ fejn iż-żoni msemmija jkunu 
ġew stipulati bħala żoni protetti tal-ilma tax-xorb. Jekk dan huwa l-każ, tali żona protetta 
kellha tiġi rreġistrata f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva Qafas tal-Ilma (id-Direttiva
2000/60/KE).

Fir-rigward tal-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi, attwalment m’hemmx ksur tad-Direttiva 
91/271/KEE u, għaldaqstant, l-ebda bażi ġuridika biex il-Kummissjoni tintervjeni.
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