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Betreft: Verzoekschrift 1160/2007, ingediend door Denis O'Hare (Britse nationaliteit), 
aangaande vermeende onregelmatigheden met betrekking tot 
bouwactiviteiten in Peyia in Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die in 1996 een huis heeft gekocht in Peyia in het zuidwesten van Cyprus, heeft een 
aantal bezwaren tegen de huidige bouwactiviteiten in deze plaats, waaronder de ecologische 
schade en ongeautoriseerde stedelijke ontwikkeling en het negeren van wettig verkregen 
eigendomsrechten. Deze misstanden zijn het gevolg van onregelmatigheden met betrekking 
tot de Cypriotische wetgeving voor stedelijke ontwikkeling. Indiener beweert dat bouwen 
zonder toezicht in combinatie met een ontoereikend rioleringssysteem zorgt voor 
verontreiniging van het grondwater en hij maakt bezwaar tegen de onverschilligheid waarmee 
de autoriteiten, onder wie ook de Cypriotische Ombudsman, reageren op klachten van 
indiener en anderen. Indiener stelt dat de ontoereikende informatievoorziening aan eigenaars 
van onroerend goed en de onduidelijke regels met betrekking tot het openbaar belang en 
gepaste schadeloosstelling een schending vormen van de relevante EU-bepalingen en hij 
verzoekt het Europees Parlement stappen te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Volgens de verstrekte informatie betreft dit verzoekschrift voornamelijk een particuliere 
woning. Indiener heeft last van ongecontroleerde bouwactiviteiten en beheersplannen voor 
grondgebruik, gecombineerd met een ontoereikend rioleringssysteem, waarvan wordt gezegd 
dat het zorgt voor verontreiniging van het grondwater van de gemeente Peyia in Cyprus. Een 



PE414.252v01-00 2/3 CM\747373NL.doc

NL

van de genoemde zorgen is dat afvalwaterzuivering in Peyia plaatsvindt door middel van 
septic tanks, die ondergrondse infiltratie veroorzaken. Indiener stelt dat de Cypriotische 
regering onvoldoende doet om het Handvest van de grondrechten, artikelen 17 (het recht op 
eigendom), 38 (consumentenbescherming) en 41 (recht op behoorlijk bestuur) toe te passen.

Indiener stelt dat onvoldoende informatie voor woningbezitters, onduidelijke regels met 
betrekking tot publieke belangen en gebrek aan passende compensatie een inbreuk op EG-
wetgeving vormen en verzoekt het Europees Parlement stappen te ondernemen.

De richtlijn betreffende milieueffectrapportage (Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd door 
Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG[1], ook bekend als de "MER-Richtlijn") vereist 
een beoordeling van de milieueffecten van projecten die waarschijnlijk aanzienlijke effecten 
op het milieu zullen hebben. Deze projecten worden gedefinieerd in Bijlagen I en II van de 
richtlijn. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat, aangezien de aanvraag voor 
een bouwvergunning voor de projecten grenzend aan de woning van de indieners 
(oorspronkelijke indiening van aanvraag voor aanlegvergunning voor de bouw van 14 huizen 
van twee verdiepingen in 2001; aanlegvergunning uitgegeven in 2002) was gestart vóór 1 mei 
2004 (datum van toetreding van Cyprus tot de EU), de MER-Richtlijn in dit geval niet van 
toepassing is.

Met betrekking tot de zuivering van afvalwater eist Richtlijn 91/271/EEG[2] de opvang en 
behandeling van afvalwater voor alle agglomeraties met meer dan 2000 inwoners (of het 
equivalent in afvalwaterverontreiniging, 'inwonerequivalenten'). In het geval van Cyprus
worden in het Toetredingsverdrag de overgangsperioden voor naleving van Richtlijn 
91/271/EEG als volgt gedefinieerd: volledige naleving uiterlijk 31.12.2012, met de volgende 
tussentijdse termijnen: naleving voor de agglomeraties Limassol en Paralimni uiterlijk 
31.12.2008, naleving voor de agglomeratie Nicosia uiterlijk 31.12.2009 en naleving voor de 
agglomeratie Paphos uiterlijk 31.12.2011.

Met betrekking tot grondwater geldt dat Richtlijn 80/68/EEG betreffende de bescherming van 
het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke 
stoffen op dit geval van toepassing zou kunnen zijn. In de richtlijn wordt lidstaten in het 
bijzonder gevraagd de nodige maatregelen te treffen ter beperking van alle indirecte lozingen 
van niet-gevaarlijke stoffen (lijst II van de richtlijn) als gevolg van handelingen op of in de 
bodem anders dan verwijdering of storting. Opgemerkt dient echter te worden dat de richtlijn 
niet geldt voor lozingen van huishoudelijk afvalwater van bepaalde alleenstaande woningen 
die niet op een rioleringssysteem zijn aangesloten (wat het geval is in Peyia) en gelegen zijn 
buiten de gebieden die met het oog op de winning van water bestemd voor menselijke 
consumptie zijn beschermd.

Geen van de deadlines is verstreken, en daarom is er geen sprake van inbreuk op Richtlijn 
91/271/EEG en is er geen juridische basis voor de Commissie om tussenbeide te komen.

                                               
[1] Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40 zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot 
wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten PB 
L 73 van 14.3.1997,blz. 5 en Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad PB L 
156 van 25.6.2003, blz. 17.
[2] Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, PB L 135 van 30.5.1991, zoals gewijzigd.
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Conclusies

De Commissie is van mening dat de vermeende onregelmatigheden inzake grondgebruik in 
Peyia volledig onder nationaal recht vallen. In deze omstandigheden kan de Commissie geen 
inbreuk op de Europese milieuwetgeving vaststellen.

Richtlijn 80/68/EEG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging 
veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen zou uitsluitend van toepassing 
zijn indien de gebieden in kwestie zijn gedefinieerd als beschermde drinkwatergebieden. In 
dat geval zou een dergelijk beschermd gebied geregistreerd hebben moeten zijn 
overeenkomstig artikel 6 van de waterkaderrichtlijn (Richtlijn 2000/60/EG).

Met betrekking tot de opvang en behandeling van afvalwater is er op dit moment geen sprake 
van inbreuk op Richtlijn 91/271/EEG en daarom geen juridische basis voor de Commissie om 
tussenbeide te komen.
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