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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1160/2007, ingiven av Denis O’Hare (brittisk medborgare), om 
påstådda oegentligheter när det gäller byggnadsarbeten i Peyia på Cypern

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som köpte ett hus i Peyia i den sydvästra delen av Cypern 1996, har ett antal 
invändningar mot de pågående byggnadsarbetena på orten, bland annat ekologiska skador, 
otillåten stadsutveckling och att man inte har tagit hänsyn till lagligen förvärvade 
egendomsrätter till följd av oegentligheter i tillämpningen av den cypriotiska lagstiftningen
om stadsplanering. Han hävdar att byggnadsarbeten som inte övervakas och ett olämpligt 
avloppsnät orsakar föroreningar av grundvattnet och protesterar mot myndigheternas, 
däribland den cypriotiska ombudsmannens, likgiltiga inställning inför de klagomål som 
framförts av framställaren och andra personer. Framställaren hävdar vidare att olämplig 
information till fastighetsägare och otydliga bestämmelser om allmänintresset och lämpliga 
ersättningar utgör en överträdelse av de berörda EU bestämmelserna och vill att 
Europaparlamentet ska vidta åtgärder i ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Enligt de inlämnade upplysningarna rör framställningen huvudsakligen en privat fastighet 
som påverkas av oövervakade byggnadsarbeten och planer för markanvändningen, 
tillsammans med ett bristfälligt avloppsnät som påstås orsaka föroreningar av grundvattnet i 
kommunen Peyia på Cypern. Ett av de anförda orosämnena är att man på orten Peyia 
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omhändertar avloppsvatten i septiska tankar vilket gör att vattnet sipprar ut i marken. 
Framställaren påstår att den cypriotiska regeringen inte gör tillräckligt för att se till att stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 17 (egendomsrätt), 38 (konsumentskydd) och 
42 (rätten till god förvaltning) efterlevs.

Framställaren hävdar att otillräcklig information till fastighetsägarna, otydliga regler om 
allmänintresset och brist på lämplig ersättning utgör en överträdelse av EG-lagstiftningen och 
ber Europaparlamentet att vidta åtgärder.

I direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar (direktiv 85/337/EEG, ändrat genom 
direktiv 97/11/EG och direktiv 2003/35/EG[1], (även kallat ”MKB-direktivet”), kräver man en 
bedömning av inverkan på miljön av sådana projekt som sannolikt kommer att ha en 
betydande inverkan på miljön. Projekten definieras i bilagorna I och II i direktivet. Dessutom 
bör man hålla i minnet att eftersom begäran om samtycke för utveckling av projekten 
gränsande till framställarnas egendom (första ansökan om planeringstillstånd för uppförandet 
av 14 tvåvåningshus 2001, planeringstillstånd utfärdat 2002) lämnades in före den 1 maj 2004 
(dagen för Cyperns EU-inträde) är MKB-direktivet inte tillämpligt i detta fall.

När det gäller reningen av avloppsvatten krävs det i direktiv 91/271/EEG[2] att man måste 
samla in och rena avloppsvattnet i alla tätorter med mer än 2 000 invånare (eller motsvarande
”personekvivalent” för föroreningar av avloppsvatten). När det gäller Cypern fastställer 
anslutningsfördraget övergångsperioderna för efterlevnad av direktiv 91/271/EEG enligt 
följande: fullständig efterlevnad senast den 31 december 2012, med följande mellanliggande 
tidsfrister – efterlevnad för tätorterna Limassol och Paralimni senast den 31 december 2008, 
efterlevnad för tätorten Nicosia senast den 31 december 2009, och efterlevnad för tätorten 
Paphos senast den 31 december 2011.

När det gäller grundvattnet kan direktiv 80/68/EEG, om skydd för grundvatten mot förorening 
genom vissa farliga ämnen, vara tillämpligt i detta fall. I direktivet uppmanas 
medlemsstaterna speciellt att vidta de åtgärder som de finner nödvändiga för att begränsa alla 
indirekta utsläpp av icke hälsovådliga ämnen (förteckning 2 i direktivet) som orsakas av andra 
verksamheter ovan eller under jord än slutligt omhändertagande eller deponering. Det bör 
dock påpekas att direktivet inte gäller utsläpp av avloppsvatten från isolerade hushåll som inte 
är anslutna till ett avloppssystem (vilket är fallet i Peyia) och belägna utanför områden som är 
skyddade för dricksvattenförsörjning.

Ingen tidsfrist har dock än så länge löpt ut och följaktligen föreligger ingen överträdelse av 
direktiv 91/271/EEG, och ingen rättslig grund för kommissionen att ingripa.

                                               
[1] Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt, EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48, ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 som ändrar 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5–15,
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till 
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EGT L 156, 25.6.2003, s. 17–25.
[2] Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, EGT L 135, 30.5.1991, i dess ändrade lydelse.
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Slutsatser

Kommissionen är av åsikten att de påstådda oegentligheterna i markanvändningen i Peyia 
endast är en fråga för den inhemska lagstiftningen. Under dessa omständigheter kan 
kommissionen inte fastställa något brott mot EG:s miljölagstiftning.

Direktiv 80/68/EEG om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen
skulle därför vara tillämpligt endast i det fall då områdena i fråga har klassificerats som 
skyddsområden för dricksvatten. Om detta är fallet borde ett sådant skyddsområde ha 
registrerats i enlighet med artikel 6 i vattenramdirektivet (direktiv 2000/60/EG).

När det gäller insamling och rening av avloppsvatten föreligger för närvarande ingen 
överträdelse av direktiv 91/271/EEG, och följaktligen ingen rättslig grund för kommissionen 
att ingripa.
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