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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1160/2007, którą złożył Denis O’Hare (Wielka Brytania), w sprawie 
rzekomych nieprawidłowości dotyczących działalności budowlanej 
w miejscowości Peyia na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który w 1996 r. kupił dom w miejscowości Peyia w południowo-
zachodniej części Cypru, wyraża szereg zastrzeżeń dotyczących aktualnej działalności 
budowlanej na tym obszarze, która wiąże się z niszczeniem środowiska naturalnego, 
nielegalną rozbudową strefy miejskiej i lekceważeniem legalnie nabytych praw własności 
w związku z nieprawidłowościami związanymi z cypryjskim ustawodawstwem w dziedzinie 
zabudowy miejskiej. Składający petycję utrzymuje, że pozostawiony bez nadzoru budynek 
wyposażony w niewłaściwy system odprowadzania ścieków powoduje zanieczyszczenie wód 
gruntowych, oraz zgłasza protest w związku z obojętnością okazywaną przez władze, w tym 
przez cypryjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na skargi zgłaszane przez 
składającego petycję i inne osoby. Składający petycję twierdzi, że nieadekwatne 
informowanie właścicieli nieruchomości oraz niejasne przepisy dotyczące interesów 
publicznych i odpowiedniego odszkodowania stanowią naruszenie właściwych przepisów UE, 
w związku z czym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przedmiotowa petycja dotyczy głównie zakłócenia 
wykonywania prawa własności prywatnej przez niekontrolowaną działalność budowlaną 
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i zarządzanie wykorzystaniem terenu, spotęgowanego przez nieodpowiedni system 
kanalizacyjny, który rzekomo prowadzi do powstania zanieczyszczenia wód gruntowych
w miejscowości Peyia na Cyprze. Jednym z przedstawionych problemów jest to, że system 
kanalizacyjny w miejscowości Peyia przeprowadzony jest za pomocą septycznych 
zbiorników, które powodują przenikanie substancji do gleby. Składający petycję twierdzi, że 
rząd cypryjski nie wdraża w sposób prawidłowy karty praw podstawowych, w szczególności 
jej art. 17 (prawo do własności), art. 38 (ochrona konsumenta) i art. 42 (prawo do dobrej 
administracji).

Składający petycję twierdzi, że niewłaściwe informowanie właścicieli, niejasne zasady 
dotyczące interesów publicznych i brak właściwego odszkodowania stanowią naruszenia 
prawa wspólnotowego i zwraca się o podjęcie działań przez Parlament Europejski.

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 85/337/EWG, 
zmieniona dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą 2003/35/WE[1], zwana także „dyrektywą OOŚ”) 
nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny skutków wywieranych na środowisko tych 
przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Przedsięwzięcia te są 
określone w załączniku I i II tej dyrektywy. Ponadto należy pamiętać, że ze względu na to, że 
wniosek o wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięć sąsiadujących z gruntem będącym 
własnością składającego petycję (wstępny wniosek o wydanie zezwolenia na zaprojektowanie 
budowy czternastu dwukondygnacyjnych budynków został złożony w 2001 r., a zezwolenie 
na zaprojektowanie zostało wydane w 2002 r.) został złożony przez dniem 1 maja 2004 r. 
(data przystąpienia Cypru do UE), dyrektywa OOŚ nie znajduje zastosowania w tym 
przypadku.

W odniesieniu do systemu kanalizacyjnego dyrektywa 91/271/EWG[2] nakłada obowiązek 
odprowadzania i oczyszczania ścieków dla wszystkich aglomeracji, których liczba 
mieszkańców przekracza 2 000 (lub o równoważnej liczbie mieszkańców wyrażonej w ilości 
ścieków). W przypadku Cypru traktat akcesyjny ustanawia następujące okresy przejściowe 
w odniesieniu do dostosowania się do przepisów dyrektywy 91/271/EWG: pełna zgodność do 
dnia 31 grudnia 2012 r. z następującymi terminami pośrednimi – zgodność z przypadku 
aglomeracji Limassol i Paralimni do dnia 31 grudnia 2008 r., zgodność z przypadku 
aglomeracji Nikozja do dnia 31 grudnia 2009 r. i zgodność w przypadku aglomeracji Paphos 
do dnia 31 grudnia 2011 r.

W odniesieniu do wód gruntowych dyrektywa 80/68/EWG w sprawie ochrony wód 
gruntowych p r z e d  zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne może mieć w tym przypadku zastosowanie. W szczególności nakłada ona na 
państwa członkowskie obowiązek podejmowania stosownych środków, które uważają za 
konieczne do ograniczenia wszelkich pośrednich emisji substancji niebezpiecznych (wykaz II 

                                               
[1] Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175, z 5.7.1985, s. 40–48 zmieniona dyrektywą Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, Dz.U. L 73, z 14.3.1997, s. 5–15 i dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującą udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającą w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. L 156, z 25.6.2003, s. 17–25.
[2] Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, z późniejszymi zmianami.
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dyrektywy) z uwagi na działania podejmowane na powierzchni lub pod powierzchnią ziemi, 
inne niż oczyszczanie lub odprowadzanie. Należy jednakże zauważyć, że dyrektywa nie 
znajduje zastosowania do odprowadzania ścieków z oddzielonych lokali mieszkalnych 
niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego (tak jak w przypadku miejscowości Peyia) 
i usytuowanych poza obszarami chronionymi w celu przeprowadzenia abstrakcji wody do 
spożycia przez ludzi.

Nie upłynął jeszcze żaden termin, a zatem nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
dyrektywy 91/271/EWG, a także nie istnieją żadne podstawy dla podjęcia działań przez 
Komisję.

Wnioski

Komisja uważa, że rzekome nieprawidłowości w zakresie użytkowania gruntów 
w miejscowości Peyia wchodzą wyłącznie w zakres prawa krajowego. W związku z tym 
Komisja nie może zidentyfikować żadnego naruszenia prawa wspólnotowego z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego.

Dyrektywa 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne znajduje bowiem zastosowanie 
tylko w przypadku, gdy dane obszary zostały wyznaczone jako chronione obszary wody 
pitnej. Jeśli tak jest, takie obszary chronione powinny być zarejestrowane zgodnie z art. 6 
ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE).

W odniesieniu do odprowadzania i oczyszczania ścieków obecnie nie doszło do żadnego 
naruszenia dyrektywy 91/271/EWG, a w związku z tym nie istnieje podstawa prawna dla 
interwencji Komisji.
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