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1. Inleiding 

Het doel van de PETI-onderzoeksmissie naar Cyprus van 20-22 september 2017 was een 

antwoord te bieden op een aantal door de Commissie ontvangen verzoekschriften betreffende 

beschuldigingen inzake schadelijke industriële activiteiten in de gemeenten Larnaca (met name 

in de haven van Larnaca) en Aradippou. De details van de beschuldigingen en hun relevantie 

met betrekking tot EU-wetgeving in het kader van de Seveso-richtlijnen worden in de 

bijgevoegde samenvattingen van de verzoekschriften1 en in de mededeling van de Europese 

Commissie van 31 juli 20172 uiteengezet.  

De PETI-delegatie onder het voorzitterschap van Pál Csáky (EPP) bestond uit de volgende 

leden: Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE), Igor Šoltes (Greens), Takis 

Hadjigeorgiou (GUE – ambtshalve lid) en Demetris Papadakis (S&D – ambtshalve lid).  

Het bezoek bestond uit een aantal vergaderingen van de delegatie met indieners, de 

Cypriotische nationale (centrale en gemeentelijke) autoriteiten, het Cypriotisch Parlement, de 

auditeur-generaal en de Ombudsman.  

Het onderhavige verslag beoogt een antwoord te bieden op de door de Cypriotische burgers in 

de verzoekschriften geuite zorgen, en bevat de achtergrond van het geschil en een samenvatting 

van de belangrijkste bevindingen die de delegatie op basis van de vergaderingen met de 

verschillende belanghebbenden verwierf, en tot slot een reeks op deze bevindingen gebaseerde 

aanbevelingen.  

2. Achtergrond  

a. De haven van Larnaca 

De haven van Larnaca bevindt zich op slechts zes kilometer van de internationale luchthaven 

van Larnaca en naast "Finikoudes", het grootste en door zowel plaatselijke bewoners als 

toeristen meest bezochte badstrand. De haven is in een relatief klein deel van het stadscentrum 

geconcentreerd en is door woongebieden omgeven. Het is de op één na grootste haven van 

Cyprus. De aanleg werd in juni 1973 afgerond en op het einde van datzelfde jaar werd ze 

operationeel. 

Gelegen in een gebied van 445 000 vierkante meter doet zij momenteel dienst als 

multifunctionele haven waar allerlei soorten bulkzendingen (diervoeder, graan, gips), 

conventionele ladingen (hout, ijzer, meststoffen, auto's) en aardolieproducten worden 

behandeld. De afgelopen jaren wordt de haven door cruise-, passagiers- en commerciële 

vaartuigen gebruikt, en aan de zuidelijke kant is een jachthaven ontwikkeld. Daarom wordt een 

strategische investeerder gezocht om te zorgen voor de uniforme ontwikkeling van de haven en 

de jachthavenfaciliteiten. Hiertoe werd een aanbesteding uitgeschreven. 

De haven grenst eveneens aan aardolie- en vloeibaargasinstallaties die onder de bevoegdheid 

van de Europese Seveso-richtlijnen3 vallen (betreffende bijv. de procedures naar aanleiding van 

gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken). Deze installaties die 

                                                 
1 Bijlage 1 bij onderhavig werkdocument. 
2 Document PE572.924v04-00. 
3 Seveso-richtlijnen: Seveso-I (Richtlijn 82/501/EEG), Seveso-II (Richtlijn 96/82/EG), Seveso-III 

(Richtlijn 2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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zich in het noorden van de haven over verschillende kilometers uitstrekken, bevatten aardolie- 

en gastanks die zich in de onmiddellijke nabijheid van woningen en ondernemingen in de 

omgeving bevinden. Al tientallen jaren bestaan er overheidsplannen om deze installaties te 

verwijderen uit de buitenwijken van Larnaca, maar tot dusver zijn deze nog steeds niet 

uitgevoerd. Burgers hebben hun bezorgdheid geuit en protesten gehouden om hun 

onmiddellijke verplaatsing te eisen. Zoals hieronder wordt besproken, kan deze kwestie niet 

worden losgekoppeld van de zaken die in de verzoekschriften aan bod komen, aangezien er 

wordt erkend dat het nodig is een geïntegreerde oplossing te bieden die een antwoord biedt op 

zowel het verplaatsen van de installaties als op de andere kwesties die door de indieners worden 

aangehaald. Het thema van de installaties vormt eigenlijk de achtergrond waartegen de 

havenkwesties zich hebben ontwikkeld. Hoewel de desbetreffende verzoekschriften slechts kort 

melding maken van de installaties, zijn beide kwesties nauw met elkaar verbonden.  

De exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen in Cyprus dateert van 2013. Na twee 

vergunningsrondes werden rechten toegekend aan oliemaatschappijen om 

exploratiebooractiviteiten te ondernemen in de Cypriotische exclusieve economische zone 

(EEZ). Exploratierechten werden toegekend voor een periode van drie jaar aan drie bedrijven: 

ENI (Italië), Noble Energy (Verenigde Staten) en Total (Frankrijk). MedServ Ltd., dat zijn 

hoofdkantoor in Cyprus heeft, biedt ondersteunende diensten en levert deskundigheid inzake 

aardgasboringen voor deze activiteiten. Hiervoor kreeg ze van de Cypriotische havenautoriteit 

een licentie voor drie jaar.  

In juni 2014 werden twee zwaar industriële eenheden opgericht om te worden gebruikt door de 

bedrijven voor koolwaterstofwinning die actief zijn in de Cypriotische EEZ, voornamelijk ENI 

Cyprus Ltd. Deze bestaan uit een installatie voor vloeibaar slib (een faciliteit voor het 

produceren en opslaan van vloeibaar slib dat later wordt overgebracht naar de boorputten) en 

een installatie voor chemische opslag (opslag van natte of droge chemische producten). Beide 

zijn gevestigd op slechts 125 meter van de dichtstbijzijnde woning. ENI Cyprus Ltd. heeft het 

beheer van de installatie voor vloeibaar slib uitbesteed aan Halliburton Mediterranean Company 

Ltd., en dat van de installatie voor chemische opslag aan MedServ Cyprus Ltd., dat ook instaat 

voor het algemeen beheer van de basis.  

Plaatselijke bewoners hebben zich hevig verzet tegen de bouw en werking van deze installaties 

door publiek te betogen, verzoekschriften in te dienen bij de Commissie verzoekschriften van 

het Europees Parlement en klachten bij de Europese Commissie, en (nog hangende) juridische 

procedures op te starten bij plaatselijke rechtbanken tegen de regering van Cyprus. Er ontstond 

tegenstand binnen de gemeenteraad en onder grote groepen van de plaatselijke bevolking, 

voornamelijk omwille van het feit dat de logistieke basis in het centrum van Larnaca was 

gelegen, in de buurt van woongebieden en populaire attracties evenals in een gebied waar 

commerciële en toeristische ontwikkeling al jarenlang wordt gestimuleerd. Daarnaast echter 

ook omdat er geen voorafgaande publieke raadpleging over de werking van de haven werd 

gehouden, noch enige informatie over de milieu- en gezondheidseffecten van de geplande 

activiteiten werd gegeven. Vervolgens werd in juli 2014 een openbare vergadering 

georganiseerd waar overheidsambtenaren en vertegenwoordigers van de bedrijven aanwezig 

waren om de betrokken partijen te informeren en om de protesten te bedaren. Deze vergadering 

vond plaats naar aanleiding van de gezamenlijke acties van bewoners en nadat de bouw van de 

installaties al van start was gegaan. 

Volgens de toenmalige burgemeester van Larnaca werd de gemeente Larnaca niet om advies 
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gevraagd vóór de toekenning van de licenties voor de werking van deze faciliteiten, en dit vanuit 

de overweging dat de haven van Larnaca onder de jurisdictie van de gemeente Larnaca 

eigendom is van de havenautoriteit van Cyprus. De licenties werden rechtstreeks toegekend 

door de regering en dit raakte pas bekend bij de gemeente en het grote publiek nadat de bouw 

al van start was gegaan en bijna was voltooid. Pas na aanvang van de bouw gaf de gemeente 

opdracht voor een onderzoek naar de milieu- en sociaaleconomische effecten van het feit dat 

de haven wordt gebruikt als een logistieke basis voor offshoreboorexploraties. Desondanks 

werd de gemeente gevraagd om de bovenvermelde tijdelijke vergunningen die in augustus 2016 

verliepen, te verlengen. Op dat moment werden de verlengingen na langdurige besprekingen in 

de gemeenteraad geweigerd. De reden voor de weigering was dat de desbetreffende activiteiten 

mogelijke gezondheidsrisico's inhielden gezien de nabijheid van woongebieden en stranden, 

dat ze niet verenigbaar waren met de stedenbouwkundige plannen voor het gebied, en dat de 

locatie van de bedrijfsfaciliteiten niet in overeenstemming was met de toekomstige 

stadsplanning.  

Desondanks verlengde de havenautoriteit van Cyprus de licenties van MedServ Cyprus en 

Noble Energy tot augustus 2017, evenwel met het voorbehoud dat het de bedrijven enkel 

toegestaan was de gebieden in de haven te gebruiken voor opslag en kantoorgebruik.  

Koolwaterstoffaciliteiten in de haven van Larnaca waren al ontmanteld vóór de 

onderzoeksmissie. ENI, dat actief was in de haven, kondigde al in 2015 aan dat het van plan 

was zijn activiteiten over te brengen naar de haven van Limassol. Dit gebeurde ook, waarmee 

een einde kwam aan alle aan koolwaterstof gerelateerde activiteiten in de haven van Larnaca, 

het belangrijkste twistpunt. Ondanks het feit dat het erop lijkt dat alle bedrijven hun activiteiten 

hebben overgebracht naar de haven van Limassol, hebben de indieners echter hun bezorgdheid 

geuit over de start van werkzaamheden aan de belangrijkste boorputten die gepland zijn voor 

het najaar van 2017. Zij vrezen dat zich een herhaling zal voordoen van de gebeurtenissen in 

2014 toen noch de gemeentelijke autoriteiten, noch het publiek inspraak kregen over de 

rechtstreekse uitreiking van licenties aan de bedrijven door de regering. Ook op het moment 

van de PETI-onderzoeksmissie waren er klachten over lawaai en uitstoot van verontreinigende 

stoffen door vaartuigen in de haven die betrokken zijn bij winningsactiviteiten, evenals 

herhaalde klachten over nachtelijke activiteiten in de haven.  

In juli 2017 werd het contract van MedServ Cyprus verlengd. Het bedrijf kondigde aan dat ENI 

Cyprus Ltd. het contract voor het verlenen van operationele, ondersteunende basisdiensten in 

Cyprus met twee jaar had verlengd. De contractverlenging omvat het leveren van 

gespecialiseerde voorzieningen en diensten in de haven van Limassol, waarbij de 

basisfaciliteiten in de haven van Larnaca echter behouden blijven. Multimarine Services Ltd., 

dat de booroperaties ook ondersteunt, beschikt nog steeds over gebouwen in de haven van 

Larnaca hoewel het zich hier in de nabije toekomst van moet ontdoen. Het bedrijf heeft ook 

aangegeven dat werknemers het gebouw mogen gebruiken voor rust-, koffie- en lunchpauzes 

vanwege het koude weer.  

Een verslag uit 2015 van de Cypriotische ombudsman over de kwestie van het Larnaca-

havenproject, vermeldde talrijke tekortkomingen bij het besluitvormingsproces, met inbegrip 

van:  

1. het gebrek aan strategische planning om een evenwicht te vinden tussen de voor- en 

nadelen van het project; 
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2. ontoereikende publieke raadpleging die beperkt was tot overwegingen inzake 

economische effecten en die geen aandacht schonk aan milieu- en sociale implicaties 

ondanks de grootschaligheid van het project, en die evenmin voorzag in de mogelijkheid 

voor burgers om gehoord te worden, wat een schending vormt van het Verdrag van 

Aarhus;  

3. gerechtvaardigde zorgen van burgers betreffende een activiteit die hoge geluidsniveaus, 

mogelijke radioactiviteit en milieuvervuiling met zich meebrengt op een korte afstand 

van woongebieden;  

4. de afwezigheid van de vergunningen die voor dergelijke activiteiten vereist zijn, 

ondanks het bijzondere karakter ervan, en het uitsluiten van de mogelijkheid tot 

openbare raadpleging, wat ervoor gezorgd heeft dat "overheidsdepartementen een 

ondoorzichtige, haastige en gezamenlijke procedure hebben gevolgd om het 

ontwikkelingsproject in de haven van Larnaca te verankeren, ongeacht haar karakter". 

Uit een verslag van de Cypriotische auditeur-generaal uit 2015 bleek dat hoewel het bevoegde 

ministerie, het bevoegde departement of de bevoegde dienst de standpunten van de directeur 

van het Departement voor stadsplanning en huisvesting, als bevoegde planningsinstantie, moest 

inwinnen over zaken betreffende bijzondere overheidsprojecten waarvoor afwijkingen van de 

door de planningsautoriteit vastgestelde bepalingen in het algemeen belang gerechtvaardigd 

zouden zijn om de uitvoering van projecten van nationaal of regionaal belang en de 

ongehinderde uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van de overheid te garanderen, de 

beslissingsbevoegdheid bij de raad van ministers ligt. Volgens het verslag van de auditeur-

generaal zijn alle bouwwerken bijgevolg onwettig. Bovendien is volgens de auditeur-generaal 

het standpunt van de minister van Binnenlandse Zaken dat geen bouwvergunning vereist is voor 

dergelijke ontwikkeling, zoals uitgedrukt in zijn brief aan het gemeentebestuur van Larnaca, 

niet correct. 

b. Installaties in Aradippou 

Voor de werkzaamheden werden door Halliburton en Schlumberger respectievelijk twee 

fabrieken opgericht in de gemeente Aradippou (grenzend aan Larnaca). Deze zijn relevant voor 

de kwestie van de haven van Larnaca aangezien deze omvangrijke faciliteiten van de twee 

bedrijven werden gebouwd om logistieke ondersteuning te bieden voor het boren naar aardgas 

(zoals het verwerken van chemische stoffen voor de haven van Larnaca of Limassol en 

faciliteiten voor het reinigen van boren). Halliburton zal de putten van ENI boren, cementeren 

en afwerken, terwijl Schlumberger voor het loggen en testen zal zorgen. Deze faciliteiten 

bevinden zich zo'n 7,5 km van de haven van Larnaca en ongeveer één kilometer van 

woongebieden.  

 

De installaties werden in 2007-2008 gebouwd op staatsgrond (de voormalige vrije zone van 

Larnaca) die werd verhuurd aan twee andere bedrijven (die zich met andere activiteiten 

bezighielden, zoals het bouwen van zonnepanelen) tegen een zeer lage prijs per vierkante meter 

wat werd beschouwd als staatssteun aan deze bedrijven. Na een verlenging van de 

huurovereenkomsten voor een bijkomende periode van vijf jaar en na de bouw van de 

installaties, verhuurden de oorspronkelijke contractanten de faciliteiten respectievelijk onder 

aan Halliburton en Schlumberger. Nochtans gebeurt de onderverhuring tegen de marktprijs, die 

aanzienlijk hoger ligt dan wat beide oorspronkelijke contractanten de Cypriotische staat als 
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huur betalen. De huidige huurders hebben beide het bevoegde ministerie op de hoogte gebracht 

van hun plannen om deze faciliteiten te gebruiken voor diensten ter ondersteuning van 

booractiviteiten en voor het verwerken van boorproducten. 

 

De installaties waren gelegen in een gebied dat op dat moment niet als een zware industriële 

zone was ingedeeld: de desbetreffende installaties vallen onder categorie A (zware industriële 

installatie) terwijl het gemeentelijke ontwikkelingsplan van Aradippou enkel voorziet in 

installaties van categorie B (lichte industriële installatie). De bevoegde overheidsinstanties 

drukten hun bezorgdheid hierover uit toen de twee bedrijven hun intentie aan de Cypriotische 

regering bekendmaakten en verwezen het besluit voor goedkeuring door naar de raad van 

ministers, die de uitzondering toestond in 2014. De overheidsinstanties stemden toen in met de 

kennisgeving van de bedrijven. Definitieve goedkeuring voor de bouw werd in 2014 gegeven 

door het gemeentebestuur van Aradippou na een verhit debat in de gemeenteraad. Enige tijd 

later werden milieueffectbeoordelingsstudies uitgebracht, volgens welke de te verwachten 

effecten van de werkzaamheden matig waren, en waarbij bepaalde maatregelen werden 

aanbevolen. 

 

Hoewel de ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijven Schlumberger en Halliburton op dat 

moment niet onder de wettelijke bepalingen van 2005-2014 inzake effectbeoordeling vielen, 

werd een aantal vergaderingen bijeengeroepen om projectaanvragen te beoordelen. Deze 

werden bijgewoond door ambtenaren van de desbetreffende departementen en plaatselijke 

autoriteiten, met inbegrip van Aradippou en Dromolaxia, die hiervoor een uitnodiging hadden 

ontvangen. Bovendien bracht het Milieudepartement tijdens de operationele en de bouwfase 

een aantal kwesties schriftelijk naar voren. Er werd echter geen milieueffectbeoordeling 

uitgevoerd, aangezien het Milieudepartement van oordeel was dat dit geen wettelijk vereiste 

was en dat de reeds genomen maatregelen volstonden. Milieuspecificaties die door de bevoegde 

overheidsdepartementen werden opgesteld werden door de desbetreffende bedrijven inderdaad 

naar behoren verwerkt in de bouwplannen. Volgens het departement hebben zich tot dusver nog 

geen milieuproblemen voorgedaan. Zoals toegegeven door de vertegenwoordiger van 

Halliburton tijdens een gesprek over de zaak met de Cypriotische Parlementaire commissie 

inzake milieu van 10 september 2014, werden geen bouwvergunningen verkregen. 

 

De Cypriotische ombudsman bracht een verslag uit over de zaak, waarin duidelijk werd 

aangegeven dat de activiteiten van de koolwaterstofwinningsector, waaronder de activiteiten 

die rechtstreeks verband houden met ondersteunende diensten voor koolwaterstofexploratie, 

controle en booroperaties, tot voor kort ongekend waren in Cyprus. De betrokken 

administratieve departementen bleken niet klaar om maatregelen te treffen om de vereiste 

activiteiten te reguleren. Bij haar beoordeling meende de ombudsman dat de publieke zorgen 

gerechtvaardigd waren gezien de activiteiten die nodig zijn voor de winning van aardgas (zoals 

exploratie, boren, fracken, het installeren van platformen aan land of offshore, opslagtanks, 

compressorstations, pijpleidingsinfrastructuur, afvloeiingsbekkens, het opslaan en 

transporteren van koolwaterstof, het verwerken alvorens het op de markt te brengen), vooral 

wat de mogelijke milieu-impact op fauna, flora en de menselijke gezondheid betreft.  

 

Daarnaast bevestigde het verslag dat er geen openbare raadpleging plaatsvond, dat de gemeente 

van Aradippou slechts naderhand om twee milieueffectstudies verzocht, dat er een juridische 

leemte was die het mogelijk maakte licenties uit te reiken zonder voorgaande 

milieueffectbeoordelingsstudies, dat er geen strategisch plan bestond voor de plaatsbepaling en 

dat er faciliteiten aanwezig zijn die toenemende openbare overlast veroorzaken. Uit het verslag 



 

CR\1136454NL.docx 7/25 PE612.114v01-00 

 NL 

bleek dat het publieke debat beperkt was, voornamelijk tot de mogelijke financiële en politieke 

voordelen van koolwaterstofboring en -exploitatie voor het land, vooral in de nasleep van de 

financiële crisis, terwijl de milieu-impact van de aardgasboringoperaties onvoldoende aandacht 

kreeg. De kritische houding nam nog toe door de beslissing om het ontwikkelingsplan van 

Larnaca bij het onderzoek naar de door de bedrijven ingediende vergunningaanvragen buiten 

beschouwing te laten en zo af te zien van de meer tijdrovende openbare raadplegingsprocedure. 

 

Met het oog op de start van de belangrijkste boorwerken in het najaar van 2017, speelt de 

installatie in Aradippou een belangrijke ondersteunende rol, bijv. omwille van de 

opslagfaciliteiten voor chemische stoffen, reparaties enz. 

 

Een verslag uit 2017 over de kwestie door de Cypriotische auditeur-generaal beschrijft de 

achtergrond van de zaak en de interactie tussen de Cypriotische autoriteiten en de twee 

bedrijven. Het benadrukt ook dat de bevoegde autoriteit had ingestemd met de omvorming van 

het gebruik van de faciliteiten, nog voor de raad van ministers de vergunning had verleend. Het 

liet zich ook zeer kritisch uit over de wijziging in het gebruik van de faciliteiten, de staatssteun, 

en over het feit dat de grond aan derde bedrijven werd onderverhuurd tegen marktprijzen zonder 

garanties dat de staat een eerlijke prijs ontving voor de oorspronkelijke huurovereenkomst.  

3. Verzoekschriften  

Nummer Titel 

1540-14 ingediend door F. P. (Cypriotische nationaliteit), over de oprichting van een 

industriële haven in Larnaca 

1541-14 ingediend door Polyvios Orthodoxou (Cypriotische nationaliteit), over 

milieuschade in Larnaca, Cyprus 

1542-14 ingediend door Maria Theodorou (Cypriotische nationaliteit), over de 

industriële haven in Larnaca 

1543-14 ingediend door Georgia Liopetriti (Cypriotische nationaliteit) over de industriële 

haven voor energie in Larnaca 

1544-14 ingediend door Matheos Contarinis (Cypriotische nationaliteit) over gas- en 

olietankers die aangemeerd zijn bij de stad Larnaca 

1644-14 ingediend door Marika Nikolaou (Cypriotische nationaliteit) over afval in 

Larnaca 

1662-14 ingediend door A. S. (Cypriotische nationaliteit), over de omvorming van de 

haven in het stadscentrum van Larnaca, in Cyprus, tot een haven voor de zware 

industrie zonder de plaatselijke bewoners te raadplegen 

1665-14 ingediend door Georgios Stamatis (Cypriotische nationaliteit), over giftig afval 

en chemische stoffen in Larnaca, Cyprus 

1666-14 ingediend door Georgios Nikolaou (Cypriotische nationaliteit), over de dreiging 

van de aanleg van een industriehaven voor het stadscentrum van Larnaca, 

Cyprus 

1667-14 ingediend door Eugenia Moyseos (Griekse nationaliteit), over de omvorming 

van de haven van Larnaca in Cyprus tot een industriehaven 
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1668-14 ingediend door Maria Voniati (Cypriotische nationaliteit), over de aanleg van 

een industriehaven in Larnaca, Cyprus 

1829-14 ingediend door S. L. (Cypriotische nationaliteit), over vernietiging van de 

natuur in Larnaca 

1830-14 ingediend door K. P. (Griekse nationaliteit), over beëindiging van de 

verontreiniging in Larnaca 

0076-16 ingediend door Maria Papadopoulou (Cypriotische nationaliteit), namens 

LarnacaAct, over de aanleg van een industriehaven in Larnaca, Cyprus en de 

vermeende inbreuken op de Europese wetgeving 

0144-16 ingediend door E.K. (Cypriotische nationaliteit), namens de burgers van 

Larnaca, Aradippou en Krassas, over de aanleg van een industriehaven in 

Larnaca, Cyprus en de vermeende inbreuken op de Europese wetgeving 

Samenvattingen van bovenstaande verzoekschriften zijn te vinden in bijlage 1 van dit 

document. 

Bovenstaande indieners protesteren tegen de omvorming van de centraal gelegen haven van 

Larnaca tot een haven voor zware industrie om het boren naar en de extractie van olie en gas in 

de Cypriotische EEZ te ondersteunen. Bij de booractiviteiten in de haven worden slib en andere 

grote hoeveelheden chemische stoffen vervoerd en opgeslagen, radioactieve metalen en 

onderdelen zouden worden verscheept en ontvangen, en gevaarlijke explosieven worden naar 

de boorplatforms voor aardolie en aardgas verscheept. Indieners merken op dat de haven in een 

gebied ligt dat onder de Seveso-richtlijnen valt, aangezien olie- en gasmaatschappijen 

faciliteiten hebben opgericht die op enkele honderden meters van woongebieden liggen. 

Indieners uiten ook hun ongenoegen over de beslissing om grote opslagplaatsen op het 

grondgebied van Aradippou te vestigen (aan de rand van de stad, minder dan een kilometer van 

het woongebied) om grote hoeveelheden explosieven en chemische stoffen, evenals 

radioactieve elementen, op te slaan voor de bedrijven in de haven. Indieners uiten de vrees dat 

de gezondheid en veiligheid van bewoners en van het milieu in gevaar komen door 

verontreiniging van de grond, de lucht en de zee via het lekken van chemische stoffen en 

radioactiviteit, en door het risico op een ongeval. De klachten hebben ook betrekking op de 

waargenomen verandering in het karakter van de stad, van een rustige toeristenstad naar een 

industriestad. Er vonden hevige protesten van burgers plaats over de aanname dat er geen 

milieueffectstudie werd uitgevoerd voor de werken en dat de burgers niet werden geïnformeerd 

noch geconsulteerd conform EU-wetgeving. De bedrijven die actief zijn in de bovengenoemde 

faciliteiten hebben om een verlenging van hun vergunning voor activiteiten in de haven van 

Larnaca verzocht; voor sommige van die activiteiten waren reeds vergunningen verstrekt.  

 

Met betrekking tot Aradippou beweren indieners dat zij slechts kennis kregen van de 

gebeurtenissen nadat de beslissing om met het project te starten al was genomen, en de 

faciliteiten al waren opgericht, hoewel geen van de wettelijk vereiste vergunningen was 

uitgereikt en geen milieueffectbeoordeling was uitgevoerd. In strijd met de in het Verdrag van 

Aarhus en in relevante EU-wetgeving vastgestelde vereisten, had het publiek geen vrije toegang 

tot informatie over de projecten in hun gemeenten. Indieners zijn van mening dat er geen 

rationele onderbouwing werd gegeven voor het feit dat de autoriteiten besloten door te gaan 

met activiteiten waarvoor geen passende risicobeoordeling werd uitgevoerd, en waarvan 
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burgers menen dat ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid en de economie van de stad, 

vooral wanneer meer geschikte en logische alternatieven voorhanden zijn. De indieners menen 

dat hen het recht is ontnomen om deel te namen aan het besluitvormingsproces en dat zij nog 

steeds niet op de hoogte worden gebracht van wat er zich in hun buurten afspeelt. Zij zijn 

bijzonder bezorgd over mogelijke radioactieve uitstoot, met betrekking tot de algemene 

volksgezondheid, maar ook met betrekking tot de voedselveiligheid aangezien de installaties 

naast levensmiddelenfabrieken werden opgericht. Verder zijn ze bezorgd over het feit dat het 

vervoer van pijpleidingen en ander materiaal door de stad Larnaca en over de hoofdwegen van 

Aradippou naar de installaties lawaaierig en milieubelastend zullen zijn voor de overwegend 

residentiële omgeving. Indieners benadrukten ook dat gestart is met de aanleg van twee 

bijkomende installaties, ondanks beloften van de regering dat de potentieel gevaarlijke 

installaties uit de omgeving zouden worden verwijderd.  

Als reactie op de verzoekschriften heeft de Commissie vier mededelingen gepubliceerd (zie 

bijlage 2). Zij is tot de bevinding gekomen dat zij op basis van de beschikbare informatie geen 

reden heeft om aan te nemen dat de in het kader van de betreffende EU-richtlijnen vastgestelde 

EU-milieuwetgeving niet correct wordt toegepast. Bovendien bevatten de Seveso-richtlijnen, 

die zijn omgezet in de nationale wetgeving van Cyprus, belangrijke bepalingen inzake de 

toegang tot informatie, inspraak bij afzonderlijke projectbesluiten en toegang tot de rechter die 

burgers in staat stellen te verzoeken om een nieuwe administratieve of gerechtelijke toetsing 

om beslissingen, handelen of nalaten aan te vechten. Met het oog hierop verzoekt de Commissie 

indieners op nationaal niveau een oplossing te zoeken, aangezien de nationale autoriteiten beter 

in staat zijn specifieke situaties van niet-naleving te beoordelen en beschikken over de passende 

middelen om het probleem aan te pakken wanneer de zorgen gegrond worden geacht. Indieners 

worden verzocht hun rechten via nationale procedures en rechtsmiddelen te doen gelden. De 

Commissie zal dan ook geen verder gevolg geven aan deze verzoekschriften. 

4. Beknopt verslag van de vergaderingen 

 

Woensdag 20 september 2017 

Vergadering met de burgemeester van Larnaca, Andreas Vyras 

Na een presentatie van de geschiedenis en de achtergrond van de kwestie van de haven van 

Larnaca, informeerde de burgemeester de delegatie over het feit dat zijn kantoor van de 

havenautoriteit van Larnaca nog geen antwoord had ontvangen over het feit of vergunningen 

voor de industrie-activiteiten in de haven al dan niet waren toegekend of verlengd en zo ja, 

onder welke voorwaarden. Hij merkte op dat hij en de gemeenteraad relatief kort in functie 

waren (ongeveer acht maanden ten tijde van het bezoek), en dus niet dezelfde autoriteit 

vormden die in 2016 weigerde om de licenties van de bedrijven te vernieuwen.  

De burgemeester lichtte de delegatie in over het aanhoudende probleem van de opslagtanks dat 

hij beschreef als een "enorm probleem" en "de belangrijkste kwestie van de stad" gezien hun 

directe nabijheid bij bewoond gebied. De burgemeester merkte op dat geraamd werd dat 60 % 

van de bevolking van Larnaca potentieel risico loopt bij een mogelijk ongeval of radioactieve 

neerslag die verband houden met de opslagtanks en verwees naar de toepasselijkheid van EU-

wetgeving betreffende industriële ongevallen (Seveso-richtlijnen). De burgemeester 

verduidelijkte dat talrijke stedelijke autoriteiten beschikten over noodplannen en dat de 
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verwijdering van de tanks al sinds 2000 wordt afgewacht, toen de centrale overheidsinstanties 

het eerste besluit tot verwijdering namen.  

 

Verder informeerde de burgemeester de delegatie over het bestaan van een nieuw 

energiecentrum, het "Cyprus Energiestation" met een haven (in Vassilikos) die op een veilige 

afstand van woongebieden is gelegen en een alternatief voor opslag en industriële activiteiten 

kan bieden. Volgens de door het kantoor van de burgemeester ontvangen informatie was de 

opening van het centrum voorzien voor maart 2017, maar noch wat de industrie-activiteiten in 

de haven betreft als wat de opslagtanks betreft werd vooruitgang geboekt. Vervolgens heeft de 

gemeenteraad een juridische procedure opgestart. De details over het toepassingsgebied en de 

ontwikkelingsfase hiervan werden niet besproken, maar de burgemeester merkte op dat de 

overheid verlengingen had toegekend aan de bedrijven die de opslagtanks in eigendom hebben 

(twee jaar voor aardgasopslag en een jaar voor aardolieopslag). De burgemeester verduidelijkte 

ook dat een speciale commissie de opdracht had gekregen om toezicht te houden op het 

verwijderingsproces, maar dat naar zijn mening tot op heden onvoldoende vooruitgang was 

geboekt.  

Na de toelichting door de burgemeester vroeg de voorzitter van de delegatie of de burgemeester 

van mening was dat er in deze zaak voldoende informatie en samenwerking was geweest tussen 

de gemeentelijke autoriteiten en de overheid. De burgemeester legde uit dat de havenautoriteit 

onder overheidsbestuur stond en dat er tot dusver leemten in de communicatie waren geweest, 

vooral wat betreft informatie over havenactiviteiten in Larnaca.  

Vergadering met indieners, stadhuis van Larnaca 

De delegatie had een ontmoeting met een groep indieners die vertegenwoordigd werden door 

Maria Theodorou en Eleni Kalli.  

De indieners gaven een presentatie over de huidige situatie in de haven van Larnaca en in 

Aradippou en benadrukten dat de bedrijfsfaciliteiten van Schlumberger, Total en ENI op beide 

locaties nog steeds operationeel zijn ondanks de beweerde stopzetting van de activiteit en de 

door de overheid genomen besluiten tot verwijdering en/of overbrenging. Indieners uitten 

bezwaar tegen het feit dat de activiteiten door de overheid niet als zware industrie werden 

geclassificeerd en verwezen naar recente bevindingen inzake waterverontreiniging en 

geluidsoverlast. De presentatie ging gepaard met een voorstelling van door de burgers genomen 

foto's van de getroffen locaties die vooral een beeld gaf van de vermeende doorlopende, 

permanente industriële activiteit in de haven van Larnaca ten tijde van het bezoek en van de 

nabijheid van woningen.  

Volgens de indieners was de beslissing van de havenautoriteit van augustus 2013 om industriële 

werkzaamheden in de haven van Larnaca toe te staan in strijd met het lokale plan van Larnaca 

en was deze beslissing genomen zonder voorafgaande raadpleging van de burgers. Naast een 

uiteenzetting van de belangrijkste in hun verzoekschriften aangekaarte beschuldigingen, 

herhaalden de indieners hun bezorgdheid dat de overheidsbesluiten inzake de industriële 

ontwikkelingen in de haven van Larnaca en in Aradippou, evenals het uitstel van de 

verwijdering van de gasopslagtanks, wezen op een aanzienlijk gebrek aan strategie en 

transparantie met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de plaatsen. Indieners uitten 

hun sterke voorkeur voor een toekomstige ontwikkeling van de haven van Larnaca en het 

omliggende gebied die op toerisme is gericht in plaats van op industrie. Burgers drukten 



 

CR\1136454NL.docx 11/25 PE612.114v01-00 

 NL 

opnieuw hun ongenoegen uit over de wijze waarop overheidsinstanties over deze zaak met 

burgers communiceren en hun overtuiging dat ze in deze zaak worden misleid. 

Donderdag 21 september 2017 

Vergadering met de adjunct-directeur van de haven van Larnaca en rondleiding in de haven  

De delegatie werd aan de ingang van de haven ontvangen door een groep burgers die nogmaals 

hun ernstige zorgen over de situatie uitten, evenals hun wantrouwen ten aanzien van het 

handelen en niet-handelen van de overheid, en de dringende noodzaak om de tanks bij de 

woningen weg te halen. De delegatie had vervolgens een ontmoeting met de adjunct-directeur 

van de haven en met de milieubeheerder, in aanwezigheid van de burgemeester van Larnaca. 

Wat de haven van Larnaca betreft, en de bezwaren van de indieners dat de industriële activiteit 

voortduurde na de verlenging van de vergunningen, gaven de vertegenwoordigers van de 

havenautoriteiten als antwoord dat de afgelopen twee maanden "schoonmaakactiviteiten" 

werden uitgevoerd in de haven, zoals onder meer het recyclen van metaalschroot.  

Wat de kwestie van de verlenging van en de voorwaarden voor de vergunningen betreft die 

door het kantoor van de burgemeester was aangekaart, werd de delegatie meegedeeld dat de 

aan Noble Energy en MedServ Ltd. toegekende vergunningen waren verlengd onder dezelfde 

voorwaarden als bij de toekenning en dat deze enkel gericht waren op het toestaan van 

opslagactiviteiten.  

Als reactie op de klachten van de indieners inzake geluidsoverlast en waterverontreiniging, 

vermeldde de milieubeheerder dat een onderzoek uit 2016 slechts zeer beperkte en voor lichte 

industriële havenactiviteiten gebruikelijke geluidsoverlast had vastgesteld, en dat het laatste in 

2014 genomen watermonster (in overeenstemming met de Cypriotische wetgeving volgens 

welke elke drie jaar watercontroles worden uitgevoerd) geen tekenen van industriegerelateerde 

waterverontreiniging vertoonde. Op het vlak van luchtverontreiniging verklaarde de 

milieubeheerder dat niveaus in de stad hoger zijn en dat er geen bijkomende, door industriële 

activiteiten veroorzaakte luchtvervuiling was geregistreerd. Betreffende de 

radioactiviteitsniveaus had een onderzoek dat in 2014 door Halliburton (een van de vergunde 

oliemaatschappijen die actief was in de haven) was uitgevoerd en dat door het 

overheidsdepartement voor arbeidsinspectie was gecontroleerd, een zeer lage radioactiviteit 

vastgesteld. De delegatie werd op de hoogte gebracht dat op alle aanverwante vragen van 

burgers een antwoord was gegeven.  

Met betrekking tot de haven van Limassol werd de delegatie ingelicht dat een 

milieueffectbeoordeling gezien de aard van de desbetreffende activiteiten niet noodzakelijk 

was. In deze zaak waren controleprocedures uitgevoerd, en werd het publiek op de hoogte 

gebracht vooraleer de vergunning toe te kennen.  

Over de in ontwikkeling zijnde haven van Vassilikos vertelden de vertegenwoordigers van de 

havenautoriteit de delegatie dat de locatie bedoeld was voor een toekomstige lng-terminal en 

daarnaast voor grotere industriële activiteit. De delegatie werd nochtans verzekerd dat al deze 

activiteiten aan de standaardlimieten op vlak van milieu zouden voldoen volgens de 

toepasselijke EU-wetgeving. 

Tijdens de daaropvolgende busrondrit door de haven zagen de leden van de delegatie enkele 

kleine kantoorgebouwen en opslagruimten die door de bedrijven werden gebruikt, en merkten 
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ze dat er slechts één schip aangemeerd lag waarop ten tijde van het bezoek geen activiteit was. 

Leden waren getuige van de nabijheid van de haven en de tanks tot de woningen (letterlijk 

tegenover huizen en appartementsgebouwen), de nabijheid van de tanks tot de haven, evenals 

het feit dat sommige tanks naast huizen en bedrijven, en op het strand naast zwemmers waren 

gevestigd.  

Vergadering met de permanente secretaris en andere vertegenwoordigers van het Ministerie 

van Transport, Communicatie en Arbeid 

Met betrekking tot de haven van Larnaca informeerden de vertegenwoordigers van het 

ministerie de delegatie dat de overheid van plan was om van Larnaca een "belangrijke 

cruisehaven" (als onderdeel van een "fly & cruise"-programma) te maken en de jachthaven te 

bevorderen, en dat er geen overheidsplannen bestonden om het gebied om te vormen tot en 

industriehaven. Er werd herhaald dat de vergunningen enkel voor opslagdoeleinden waren 

toegekend aan de bedrijven die momenteel actief zijn in de haven. De belangrijkste industriële 

haven zal in Vassilikos worden ontwikkeld terwijl Limassol de belangrijkste commerciële 

haven van Cyprus blijft.  

De delegatie kreeg te horen dat de overheid van plan was alle desbetreffende activiteiten, 

waaronder de gasopslagtanks, naar Vassilikos over te brengen en dat de huidige status-quo geen 

aanvaardbare situatie was. Overigens werd de delegatie ingelicht dat de opslagactiviteiten in de 

haven enkel de verwerking van niet-gevaarlijk materiaal betroffen en dat bijgevolg geen 

publieke raadpleging vereist was voor het toekennen of verlengen van vergunningen.  

De permanente secretaris deelde ook mee dat de havenautoriteit van Cyprus een door de 

gemeentelijke autoriteiten van Larnaca besteld MER-onderzoek had gefinancierd, waarvan het 

publiek volledig op de hoogte was gesteld. Volgens het ministerie was de indruk van bepaalde 

burgers dat in de haven van Larnaca slibproductie en andere zware industriële activiteiten 

plaatsvonden, gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en onvoldoende inzicht. Hij beweerde 

ook dat het havengebied enkel werd gehuurd om werkgelegenheid te stimuleren en een 

tegenwicht te bieden voor de dalende activiteit waarmee de haven werd geconfronteerd, en dat 

geen vergunningen vereist waren voor havenactiviteiten omdat deze niet schadelijk waren. 

De vertegenwoordigers van het ministerie verzekerden de delegatie dat in de toekomst grotere 

inspanningen zouden worden geleverd om de samenwerking en de communicatie met de 

burgemeester van Larnaca te verbeteren. 

Vergadering met vertegenwoordigers van het Ministerie van Energie, Handel, Industrie en 

Toerisme 

De delegatie ontmoette vertegenwoordigers van het Departement koolwaterstof van het 

ministerie die verdere toelichting gaven bij de redenen voor de uitbreiding van de haven van 

Larnaca, en de initiële beslissing om vergunningen voor lichte industriële activiteiten toe te 

kennen voor een looptijd van twee jaar (van 2014 tot 2016). Volgens het ministerie was de 

haven van Limassol ten tijde van het besluit door de havenautoriteit overvol terwijl die van 

Larnaca onderbenut was. Vanaf 2016 werd Limassol aangewezen als haven waarnaar de 

faciliteiten die momenteel in Larnaca zijn gevestigd, zullen worden overgebracht.  

Bovendien werd in 2016 na protesten door burgers in Larnaca een openbare vergadering 

georganiseerd waar deze achtergrond werd toegelicht en waar vragen van burgers werden 
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beantwoord. Vertegenwoordigers van het ministerie merkten op dat het bij deze uitwisseling 

duidelijk werd dat bepaalde leden van het publiek onjuiste opvattingen hadden over de aard van 

de havenactiviteiten en de verwerkte materialen die volgens het ministerie grotendeels 

ongevaarlijk waren (bijv. bentoniet).  

Wat de toekomstige verplaatsing betreft, gaven de vertegenwoordigers van het ministerie toe 

dat er meermaals uitstel was opgetreden aangezien het om een ingewikkeld plan gaat. 

Momenteel wordt een masterplan uitgevoerd voor Vassilikos waar infrastructuur wordt 

aangelegd en waar terreinen zijn toegekend aan bedrijven die eerder actief waren in Larnaca; 

de plannen zijn vrij ver gevorderd aangezien de eerste stedenbouwkundige vergunning voor de 

hervestiging van de faciliteiten werd toegekend. 

Met betrekking tot Aradippou vermeldden ze dat overheidsinstanties de bedrijven 

uitzonderingen hebben toegestaan op voorwaarde dat ze alle noodzakelijke licenties verkrijgen. 

De gemeente Aradippou heeft bouwvergunningen toegekend na het MER-onderzoek. Wat 

toekomstige plannen voor olie- en aardgasprospectie betreft, was het boren in blok 11 op het 

moment van het bezoek voltooid. Drie bijkomende blokken moeten worden toegekend, terwijl 

de huidige contractant in de herfst van 2017 twee putten zal boren in het nieuwe blok en Exxon 

Mobil (in blok 10) in het tweede semester van 2018 twee exploratieputten zal boren. 

Halliburton (contractant van Total) en Schlumberger zullen ondersteunen de diensten leveren 

in Aradippou.  

Vergadering met vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

De delegatie had een ontmoeting met vertegenwoordigers van de stadsplanningsautoriteit en 

werd geïnformeerd dat de planningsparameters onderdeel uitmaken van de stadsplanning van 

Larnaca, en dat die geen industriële havenactiviteiten toestaat. Wat de locatie van de 

gasopslagtanks betreft, bracht het ministerie de delegatie op de hoogte dat een ministerieel 

besluit de stopzetting en verwijdering van deze tanks had afgekondigd in februari 2017. 

Derhalve is de uiterste datum voor overbrenging van de tanks voorzien voor maart 2018 voor 

de aardolietanks en voor maart 2019 voor de lpg-tanks. Beide soorten tanks zullen worden 

overgebracht naar Vassilikos; volgens de vertegenwoordigers van het ministerie is een 

vertraging van één tot twee jaar waarschijnlijk. 

Wat de verhuizing van de tanks van het gebied dat zich uitstrekt van de haven tot Oroklini 

betreft, heeft de overheid een uitgebreider plan voorbereid voor dit gebied dat door de 

aanwezigheid van de tanks onderontwikkeld was gebleven. Dit gebied moet via kwalitatieve 

planning worden opgewaardeerd, met nieuwe wegen, fietspaden, een promenade, het beheer 

van waterstromen, multifunctionele gebouwen in de centrale gebieden, en bedrijven en 

woningen in de wijken. Een firma werd ingehuurd om het bovenstaande gedetailleerde 

onderzoek uit te voeren en er werden al publieke raadplegingsmomenten gehouden. Er werd 

verwacht dat het nieuwe plan tegen eind 2017 zou worden gepubliceerd, op hetzelfde moment 

als de MER voor dit project onder leiding van het Milieudepartement. 

Volgens de vertegenwoordigers waren er voor de installaties in de haven geen vergunningen 

vereist aangezien de aanvraag door het Ministerie van Transport en niet door een particuliere 

onderneming was ingediend. Alle procedures waren nochtans nageleefd en overheidsadviezen 

waren verleend alsof het om een aanvraag van een particuliere onderneming ging, waardoor er 

geen sprake was van een overtreding van de wet. Nadat zij tot slot de procedure toelichtten die 

voor Aradippou was gevolgd, uitten zij de mening dat er druk bestaat om Aradippou om te 
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vormen tot enkel woongebied, wat volgens hen de reden was voor de protesten van de burgers. 

Vergadering met vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, 

Plattelandsontwikkeling en Milieu (Departement milieu) en met de commissaris voor Milieu 

Eerst verontschuldigden de vertegenwoordigers zich voor de afwezigheid van de minister van 

Landbouw, die voor zaken was weggeroepen en niet aanwezig kon zijn bij de vergadering. De 

delegatie werd ingelicht dat wat de ontwikkeling van ondersteunende activiteiten in Aradippou 

betreft, het stadsplan van Aradippou industriële doeleinden en functies voor industriegebieden 

toestaat. Andere in het kader van het stadsplan toegestane doeleinden omvatten opslag (van 

aanvullende/ondersteunende uitrusting) en werkplaatsen/verwerkingsinstallaties. Wettelijk 

gezien was geen milieuvergunning vereist, maar toch vroeg het departement alle voor hun 

activiteiten relevante milieugegevens, onderzocht ze alle risico's op basis van de door de 

bedrijven geleverde informatie en legde ze vervolgens zeer strenge milieubepalingen en -

controles op. Ze beweerden dat de twee faciliteiten operationeel waren en volledig conform de 

door hen opgelegde bepalingen. Het ministerie informeerde de delegatie ook dat hun technische 

deskundigen op het gebied van publieksvoorlichting presentaties hielden, toelichtingen gaven 

en twee keer een ontmoeting hadden met de gemeenteraad van Aradippou alvorens de licenties 

te verstrekken.  

Wat de haven van Larnaca betreft, werd de delegatie ingelicht dat de ondernomen activiteiten 

niet onder de definitie van industriële activiteiten vallen in het kader van de toepasselijke 

wetgeving en dat om die reden geen milieueffectbeoordeling vereist was. Toch eiste het 

departement tijdens de werking van de haven in 2014 strenge maatregelen en legde het nauw 

toezicht op om goedkeuring te verlenen. Vanwege de nabijheid van de woningen, werden de 

geluidsniveaus gemeten en hielden ze toezicht op de werktijden. Aangezien de werkzaamheden 

slechts 18 maanden zouden duren, verleenden ze goedkeuring en controleerden ze de 

geluidsniveaus en het afvalbeheer op de platforms waarbij ze vaststelden dat alles conform was. 

Sindsdien kwam er geen nieuw verzoek om goedkeuring. Bovendien meent het ministerie dat 

geen van de activiteiten in de haven van Larnaca binnen het toepassingsgebied van de Seveso-

richtlijnen vallen, terwijl dit wel het geval is voor het gebied in Larnaca waar zich de 

gasopslagtanks bevinden. Hiervoor wordt onder de bevoegdheid van het Cypriotisch Ministerie 

van Werkgelegenheid een risicoanalyse uitgevoerd.  

Over de verhuizing van de tanks naar Vassilikos kreeg de delegatie te horen dat het eerste 

bedrijf dat een bouwvergunning kreeg al tanks heeft opgericht en hiermee doorgaat om ook 

tegemoet te komen aan de initiële behoeften van andere bedrijven die daar naartoe verhuizen. 

De verhuizing werd omschreven als een "zeer tijdrovend proces" met belangrijke en uitgebreide 

lopende milieuonderzoeken en talrijke bureaucratische obstakels die vooraf uit de weg moeten 

worden geruimd.  

Ontmoeting met de auditeur-generaal, het auditbureau van de Republiek Cyprus 

De auditeur-generaal herhaalde dat de Cypriotische overheid de intentie heeft om Limassol als 

belangrijkste commerciële haven van Cyprus te behouden en dat dit tevens aantoont dat het niet 

de bedoeling is dat de haven van Larnaca een industriehaven wordt. Er werden toentertijd 

voorbereidingen getroffen om industriële doeleinden in Limassol toe te staan.  

De delegatie werd op de hoogte gebracht dat met betrekking tot de verhuizing van de gastanks 

ook een politieke kwestie van indirecte invloed was, omdat er druk werd uitgeoefend door de 
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operationele bedrijven op de overheidsinstanties. Als voorbeeld haalde de auditeur-generaal de 

levering van bepaalde materialen aan, met name bitumen waarvoor op de markt een quasi-

monopolie heerst. Het kantoor van de auditeur-generaal gaf aan dat het andere bedrijven tracht 

te betrekken om een initiatief van de particuliere sector dat in overeenstemming is met het 

verwijderingsproces te bevorderen. 

Met betrekking tot de procedures voor het toekennen van licenties verduidelijkte de auditeur-

generaal dat er volgens het Cypriotisch recht twee soorten relevante vergunningen bestaan: 

vergunningen voor stadsplanning/-bestemming en bouwvergunningen. Als een project door een 

particuliere onderneming wordt ontwikkeld, is een door de gemeente toegekende 

bouwvergunning vereist, ook als de onderneming op staatsgrond bouwt. Het kantoor van de 

openbare aanklager is bevoegd om duidelijkheid te scheppen over rechtsopvattingen inzake 

procedures voor het toekennen van vergunningen en licenties. Er bestaat een 

afwijkingsprocedure met name wanneer het projecten van nationaal belang betreft of wanneer 

er een wijziging in het gebruik van grond of faciliteiten is vereist.  

Bezoek aan het Cypriotisch Parlement – Gezamenlijke vergadering van de Commissie voor 

vervoer, communicatie en arbeid, en van de Commissie voor milieu 

De delegatie had een ontmoeting met een gezamenlijke delegatie van leden van het 

Cypriotische Parlement, bestaande uit de voorzitter van de Commissie voor milieu, Adamos 

Adamou, en Annita Dimitriou (Democratische Coalitie – DHSY) en Evanthia Savva (AKEL) 

die beiden lid zijn van de bovenstaande commissie, en leden van de Commissie voor vervoer, 

communicatie en arbeid Christakis Giovannis (Progressieve Partij van de Arbeiders – Links – 

Nieuwe krachten – AKEL), Dimitris Dimitriou en Charalambos Theopemptou (vicevoorzitter, 

Groenen). Bijna alle bovengenoemde leden behoren tot het kiesdistrict Larnaca.  

De delegatie werd meegedeeld dat de kwestie van de haven van Larnaca tijdens verschillende 

parlementaire commissies werd besproken. Vertegenwoordigers van DHSY verklaarden dat ze 

het niet eens waren met de aanspraken van de verzoekschriften aangezien er geen 

overheidsbesluit was genomen om Larnaca om te vormen tot een industriehaven. De haven 

bestond al in 1974, ten tijde van de Turkse inval, en de omringende gebieden werden 

aangeboden als woongebieden om onderdak te bieden aan een aantal van de vluchtelingen van 

de noordelijke delen van het eiland. Technisch gezien omringden de huizen dus de haven. De 

DHSY-vertegenwoordigers waren van mening dat de klachten van slechts een klein deel van 

de burgers afkomstig waren. De werkloosheidsgraad in Larnaca was zeer hoog na de 

afwaardering van de bankdeposito's in 2013. Daarom werd besloten dergelijke activiteiten toe 

te staan in de haven (die door de economische crisis al met een sterke daling van de activiteit 

werd geconfronteerd) om werkgelegenheid in het gebied te stimuleren. Zij benadrukten ook dat 

in de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de toeristen- en jachthaven in Larnaca 

drie inschrijvingen zijn ontvangen en dat de contractant tegen het einde van 2017 zou worden 

geselecteerd. Over de verhuizing van de aardolietanks in het noordelijk deel van de haven was 

al een besluit genomen dat zal worden uitgevoerd aangezien de middelen beschikbaar zijn en 

de verhuizing door de Europese Unie werd goedgekeurd. De verplaatsing van de gastanks blijkt 

iets ingewikkelder, aangezien de Cypriotische markt klein is en de kosten van de verhuizing te 

hoog liggen voor de betrokken bedrijven. Volgens de vertegenwoordigers van DHSY konden 

burgers inspraak hebben en konden zij worden voorgelicht over de plannen voor de haven via 

de Ontwikkelingscommissie van Larnaca. Tot slot achten zij de zorgen van de burgers 

betreffende de haven van Larnaca ongegrond want de overheid heeft onherroepelijk besloten 
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dat de haven niet meer mag worden gebruikt zoals in 2014 en dat enkel opslag is toegestaan.  

Leden van AKEL haalden aan dat de burgers van Larnaca erkennen dat werkgelegenheid in het 

gebied moet worden gestimuleerd, maar dat ze menen dat mensenlevens in gevaar brengen niet 

de juiste manier is om dit te bereiken. Zij streven naar onderling verenigbare toeristische en 

commerciële ontwikkeling maar zijn ook van mening dat de tanks, de elektrische installaties, 

de industriezone en de luchthaven hun stad al belasten en in gevaar brengen. Naar hun mening 

heeft de overheid niet onherroepelijk besloten de bedrijven weg te halen uit de haven van 

Larnaca – het besluit werd uitgesteld tot 2019 – en bovendien is het onduidelijk wanneer de 

bedrijven precies zullen verhuizen, wanneer de tanks zullen worden verplaatst en wanneer de 

plannen zullen worden uitgevoerd. Over de installaties in Aradippou verklaarde mevrouw 

Savva die op het moment dat de bouwvergunningen in 2014 werden toegekend aan de twee 

bedrijven deel uitmaakte van de gemeenteraad van Aradippou, dat er door de overheid en de 

burgemeester van Aradippou gezamenlijke en ondoorzichtige inspanningen waren geleverd om 

de locatie van de installaties dicht bij een woongebied te plaatsen. Als bewijs hiervoor 

benadrukte ze dat de bedrijven hun vergunningen in enkele maanden ontvingen terwijl 

dergelijke procedures gewoonlijk twee tot drie jaar in beslag nemen; de raad van ministers stond 

een afwijking toe aan een particuliere onderneming terwijl afwijkingen gewoonlijk enkel 

worden toegestaan voor overheidsprojecten; tot slot plande de gemeente Aradippou haar 

gemeenteraad vroegtijdig in en kende ze de vergunning aan het bedrijf toe om het als een 

voldongen feit te presenteren toen de bevoegde parlementaire commissie twee dagen later 

bijeenkwam. 

Vrijdag 22 september 2017 

Bezoek aan en rondleiding in de gemeente Aradippou  

De delegatie bezichtigde de gemeente Aradippou per bus onder begeleiding van de 

burgemeester van Aradippou die toelichting gaf bij de belangrijkste bezochte plaatsen. Onder 

deze plaatsen bevonden zich twee ondersteunende faciliteiten voor de boorbedrijven 

(Halliburton en Schlumberger) die beide gesloten waren en waar niemand aanwezig leek. Beide 

faciliteiten waren opgericht in een bedrijvenpark (de voormalige vrije zone van Larnaca) aan 

de rand van Aradippou, dicht bij de snelweg die het park scheidt van de woongebieden. De 

delegatie werd verteld dat deze twee installaties niet operationeel waren en dit ook nooit waren 

geweest. De bouw van de goudraffinaderij was nog niet voltooid. 

De afstand van de faciliteiten tot de woongebieden varieert aangezien deze gebieden pas recent 

worden bewoond; verschillende residentiële bouwwerken zijn zelfs nog in uitvoering. Maar de 

gemiddelde rechtstreekse afstand bedraagt ongeveer één kilometer. 

Vergadering met de burgemeester van Aradippou, Evangelos Evangelidis 

De delegatie werd ervan op de hoogte gesteld dat een gemeente inzake de procedure voor het 

uitreiken van vergunningen verplicht is het overheidsadvies te volgen en de vergunning 

overeenkomstig uit te reiken. Als een gemeente afwijkt van een door de staat geleverd positief 

advies, draagt de gemeente de bewijslast en moet ze een gemotiveerd oordeel leveren en 

mogelijk schadeloosstelling betalen. Milieubeoordelingen worden door staatsautoriteiten en 

niet door gemeentelijke autoriteiten uitgevoerd.  

De burgemeester bevestigde dat de landeigenaars in het gebied er de voorkeur aan gaven dat de 
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grond enkel een residentiële bestemming zou krijgen; over landgebruik wordt beslist door de 

Raad van landeigenaars waarna het Departement voor stadsplanning de definitieve beslissing 

neemt. Over de timing van de protesten en de verzoekschriften van de burgers (de protesterende 

burgers zouden niet uit Aradippou maar uit Larnaca afkomstig zijn) kreeg de delegatie te horen 

dat de meeste hiervan net voor de gemeentelijke verkiezingen plaatsvonden en dat "de kwestie 

gedomineerd werd door een kleine minderheid van de burgers" wier bezwaren soms 

"overdreven" waren en dat de omvang van de protesten via sociale media werd opgeblazen.  

Tot slot werd de delegatie geïnformeerd dat het plaatselijke plan van Larnaca om de zeven jaar 

wordt herzien en dat de meest recente herziening dateert van 2013. De burgers stellen 

wijzigingen aan het plan voor, de gemeente controleert deze en brengt advies uit, waarna het 

Departement voor stadsplanning de definitieve beslissing neemt. In de meest recente herziening 

had de gemeente voorgesteld dat er een bufferzone zou komen tussen de installaties en de 

woongebieden, hoewel onderzoeken van het departement de opvatting ondersteunden dat de 

aanleg en exploitatie van een industriezone mogelijk was. 

Vergadering met de commissaris voor Administratie en Bescherming van mensenrechten 

(ombudsman) 

De ombudsman lichtte de delegatie in dat de belangrijkste bezwaren van de burgers waren 

opgelost en een reactie hadden ontvangen. Deze oplossing heeft uiteindelijk geleid tot de 

wijziging van het ontwikkelingsplan van Larnaca.  

Wat Aradippou betreft zijn de ontwikkeling van ondersteunende activiteiten en een 

slibinstallatie stopgezet en zullen deze worden overgebracht naar Vassilikos. In Aradippou 

blijven enkel opslagactiviteiten behouden; in de toekomst zullen daar geen 

verwerkingsactiviteiten, operationele activiteiten of andere activiteiten die schadelijk kunnen 

zijn voor het milieu, plaatsvinden. Het kantoor van de ombudsman heeft geen nieuwe bezwaren 

ontvangen over deze kwestie.  

Met betrekking tot het gebrek aan informatieverspreiding en communicatie door de staats- en 

gemeentelijke autoriteiten, erkent de ombudsman dat er op alle niveaus tekortkomingen waren 

die de situatie hebben verergerd. Haar kantoor heeft echter geen specifieke bezwaren over deze 

kwestie ontvangen. Over de reden van de onregelmatigheden bij de gevolgde procedures, wat 

geleid heeft tot een verkeerde indruk bij de burgers, was zij van mening dat een initiële 

beoordeling over de mogelijke rol van de haven was uitgevoerd, maar dat deze beoordeling 

nadien was herzien en dat iedere industrialisering van de haven was stopgezet. 

Vergadering met indieners, stadhuis van Larnaca 

De tweede vergadering met indieners bestond uit een uitwisseling tussen de delegatie van de 

burgers van de belangrijkste resultaten van de door de delegatie bijgewoonde vergaderingen, 

en uit de levering van bijkomende informatie door bepaalde burgers aan de delegatie.  

Indieners bevestigden dat er bij het Hooggerechtshof van Cyprus een rechtszaak aanhangig was 

gemaakt door de gemeenten Larnaca en Dromolaxia. Indieners wezen ook op de aanstaande 

herbestemming voor het eiland in 2018 (die onder meer, maar niet alleen, een herziening van 

het plaatselijke plan van Larnaca omvat) en zij drukten hun bezorgdheid uit dat de regering "tot 

invordering zou overgaan" van grond voor industriële doeleinden.  
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Op het gebied van de verwijdering en overbrenging van de gasopslagtanks erkenden de 

indieners dat er een ministerieel besluit was verstrekt, maar zij benadrukten dat er herhaaldelijk 

verlengingen en vertragingen optraden, al 17 jaar lang.  

Betreffende het algemene gebrek aan communicatie beweerden de indieners dat dit een 

aanhoudend probleem was en dat er talrijke gevallen van strijdige en/of misleidende 

informatieverstrekking waren op alle overheidsniveaus en door verschillende ministeries. Er 

werd ook vermeld dat bepaalde burgemeesters zelfs proberen aan te tonen dat de protesterende 

burgers ongelijk hebben, onwetend zijn, of mentaal onstabiel. De indieners betwijfelen dat de 

bedrijven de haven enkel voor opslag zouden gebruiken en het zou bovendien zeer moeilijk aan 

te tonen zijn aangezien er slechts één of twee staatstoezichthouders zijn om de noodzakelijke 

controles uit te voeren. Ze wezen er ook op dat bedrijven manieren vinden om 

overheidsbesluiten, vergunningen en de protesten van de burgers te omzeilen, bijvoorbeeld door 

verstorende acties en mogelijk emissies uit te voeren vanaf de aangemeerde schepen in plaats 

van op het haventerrein. 

5. Conclusies en aanbevelingen 

Het eerste punt dat tijdens het bezoek werd vastgelegd was de ontevredenheid van de burgers 

over de aanhoudende achterstand in de communicatie door centrale overheidsinstanties met 

betrekking tot de ontwikkelingen in de haven van Larnaca, Aradippou en de situatie van de 

gasopslagtanks. De spanningen en miscommunicatie, of het totale gebrek aan 

communicatie waren duidelijk, zowel tussen de gemeente Larnaca en de havenautoriteit 

als tussen de gemeente en de inwoners van Larnaca. Bewijs van het eerste wordt 

weerspiegeld in het feit dat de burgemeester van Larnaca enkel in kennis werd gesteld van de 

verlenging van de licenties voor opslag in de haven van Larnaca tijdens de bijeenkomst van de 

PETI-delegatie met de havenautoriteiten van Larnaca. Tegelijkertijd zijn de toezeggingen van 

de centrale overheidsinstanties tot betere dialoog en transparantere communicatie met 

zowel burgers als gemeentelijke autoriteiten inzake toekomstige stedelijke en industriële 

ontwikkelingen welkom. 

De voor burgers erkende milieurechten vloeien voort uit een brede waaier aan milieubeginselen 

en -wetten die op mondiaal en EU-niveau zijn aangenomen. De Verklaring van Rio die in 1992 

werd aangenomen benadrukt in principe 10 dat "milieukwesties beter kunnen worden 

behandeld met de participatie van alle betrokken burgers". In 1998 werd dit principe 

operationeel door de ondertekening van het Verdrag van Aarhus1, dat in 2001 in werking trad 

en in 2003 door Cyprus werd geratificeerd. De drie pijlers van het Verdrag van Aarhus zijn het 

recht van het publiek op toegang tot informatie over milieuaangelegenheden, inspraak in het 

besluitvormingsproces en toegang tot de rechter. Bij het Verdrag aangesloten staten zijn 

verplicht deze rechten te waarborgen en te respecteren. In onderhavige zaak lijkt dit principe te 

zijn geschonden, en het gebrek aan passende MER's voor dergelijke projecten (haven van 

Larnaca en Aradippou) doen vermoeden dat hetzij de Cypriotische nationale wetgeving is 

omzeild, hetzij dat haar omzetting niet in overeenstemming is met EU-wetgeving. 

Inspraak van de burgers, publieke raadpleging en de tijdige verstrekking van 

noodzakelijke informatie inzake toekomstige ontwikkelingsplannen, d.w.z. voordat de 

interventie/bouw van start gaat, is geen luxe die regeringen zich niet kunnen veroorloven maar 

                                                 
1 Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden. 
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een verplichting en een onderdeel van het EU-acquis. Het wantrouwen ten opzichte van elk 

overheids- of lokaal besluit, zelfs van gunstige beslissingen die de tegenstand van de burgers 

inzake het gebruik van de haven van Larnaca rechtvaardigen, is het resultaat van het gebrekkige 

informatiebeheer door de overheids- en lokale autoriteiten en vormt mogelijk een factor die de 

spanningen in het gebied en binnen de gemeenteraad van Larnaca heeft verergerd.  

Een andere vaststelling was het duidelijk gebrek aan coördinatie en procesmatig overzicht 

tussen de verschillende overheidsdepartementen en -diensten met betrekking tot de 

vergunningsprocedure voor industriële en stedenbouwkundige plannen, en de resulterende 

situatie van nabijheid van bepaalde industriële installaties bij woongebieden, wat normaal 

gesproken niet in overeenstemming is met moderne ruimtelijkeordeningswetgeving noch met 

EU-wetgeving zoals voorzien in de Seveso-richtlijnen; tegelijkertijd waren de uiteenlopende 

verklaringen van verschillende centrale overheidsinstanties met betrekking tot 

afzonderlijke punten inzake het besluitvormingsproces en de vereisten voor licenties inzake de 

genoemde ontwikkelingen opvallend.  

Het gebrek aan strategische planning op overheidsniveau met betrekking tot een zo 

belangrijke kwestie als olie- en gasprospectie werd ook duidelijk tijdens de bijeenkomsten, wat 

indicatief wordt aangetoond door het feit dat de voorkeur werd gegeven aan het industrieel 

gebruik van een haven als Larnaca voor kortetermijnwinst maar dat deze industriële activiteit 

vervolgens werd overgebracht naar Limassol terwijl de faciliteiten voor de ondersteunende 

diensten in Aradippou vlak bij Larnaca bleven.  

Ontwikkeling van een gebied moet niet enkel financiële winst opleveren, maar moet 

tegelijkertijd ook zorgen voor bescherming van het milieu en de volksgezondheid, en er 

moet steeds worden gestreefd naar een evenwicht tussen beide aspecten. De bijzondere 

kenmerken van onderhavige zaak waar een haven letterlijk in een woongebied is gelegen, maakt 

dit punt nog belangrijker. Tegelijkertijd komt met name de betekenis van het algemeen belang 

als motor voor vooruitgang en milieubescherming op de voorgrond in de zaak van de haven 

van Larnaca. 

Tijdens de gesprekken tussen de delegatie en de autoriteiten, hoewel deze niet op ministerieel 

niveau plaatsvonden, en na het bezoek aan de haven, verklaarden de autoriteiten duidelijk 

dat ze niet van plan waren het industrieel gebruik van de haven van Larnaca voort te 

zetten, en dat het gebruik van de haven momenteel enkel is toegestaan voor beperkt gebruik 

(zoals opslag) zoals aangegeven door de havenautoriteit van Cyprus. Indieners blijven nochtans 

bezorgd over het feit of er net als in het verleden aanhoudende gevaarlijke werkzaamheden zijn 

in de haven, of een passende licentie werd toegekend voor deze werkzaamheden en tot slot, of 

hierop naar behoren toezicht wordt gehouden. De licentie werd voor het laatste vernieuwd door 

middel van een brief van de havenautoriteit van Cyprus aan de gemeente van Larnaca op 

21 september 2017, te weten op de dag van de bijeenkomsten tussen de PETI-delegatie en de 

havenautoriteit. Indieners blijven sceptisch staan tegenover de vastberadenheid van het besluit 

om de haven enkel voor opslag te gebruiken, aangezien het onduidelijk is wat er zou worden 

opgeslagen (chemische stoffen en droog en vloeibaar afval worden opgeslagen in de haven van 

Limassol, wat erop wijst dat dit eveneens voor de haven van Larnaca zo kan zijn) en voor welke 

periode deze verlenging is toegekend.  

Wat het gebied van Aradippou betreft, lijkt het erop dat werkzaamheden zonder voorafgaande 

MER zijn toegestaan in een gebied dat hiervoor niet over de noodzakelijke classificatie 



 

PE612.114v01-00 20/25 CR\1136454NL.docx 

NL 

beschikt. Het lijkt erop dat dit mogelijk werd na bepaalde wettelijke constructies met betrekking 

tot de betrokkenheid van publieke en particuliere actoren. Ook de daadwerkelijke capaciteit van 

de lokale autoriteiten om de aard van de activiteiten die daadwerkelijk plaatsvinden te 

controleren, vormt een punt van zorg. 

Hoewel tot slot de verplaatsing van de gas- en olietanks van Larnaca, die volgens de Seveso-

richtlijnen een duidelijk gevaar vormen, niet de belangrijkste focus vormde van de 

verzoekschriften die tijdens het bezoek werden onderzocht, bleek er toch een duidelijke en 

dringende behoefte om deze te verplaatsen. Deze behoefte bestaat ook voor de verbintenis 

tot een definitief tijdsbestek en een duidelijke communicatie van overheidsinstanties naar 

burgers. Ondanks de ingewikkelde aard van de onderneming, lijkt de verplaatsing naar 

Vassilikos een oplossing te zijn. Het blijft onduidelijk voor de delegatie of het hier om een 

korte- of langetermijnplan gaat, hoe snel dit kan worden uitgevoerd en hoe zeker de uitvoering 

hiervan is. 

Rekening houdend met de bovenstaande bevindingen, doet de Commissie verzoekschriften de 

volgende aanbevelingen aan de verantwoordelijke nationale autoriteiten. De commissie: 

1. wijst op het bijzondere belang van daadwerkelijke en uitgebreide publieke dialoog bij 

voorgestelde industriële of stedelijke ontwikkelingsprojecten die een potentiële invloed 

hebben op de volksgezondheid of die een risico vormen voor het milieu; benadrukt het 

belang van publieke dialoog in het kader van beter voorbereide overheidsbesluiten; stelt 

daarom voor dat een gezamenlijke bijeenkomst wordt gehouden tussen de 

havenautoriteit, de betrokken ministeries, de ombudsman, de auditeur-generaal en de 

indieners; 

2. beveelt aan dat de gemeenteraad via een procedure voor publieke dialoog wordt 

betrokken en geraadpleegd bij alle projecten of activiteiten die een belangrijke invloed 

hebben op de haven, ook al vallen de bevoegdheden voor de haven onder het mandaat 

van de centrale regering, en dit om de bewustmaking van burgers te waarborgen; 

3. dringt er bij de bevoegde autoriteiten op aan om het proces voor de verhuizing van de 

gasopslagtanks te bespoedigen en brengt in herinnering dat het besluit tot verwijdering 

al 17 jaar hangende is; roept de bevoegde autoriteiten op om een nauwkeurig tijdsbestek 

voor het einde van het verwijderingsproces aan de burgers en de betrokken 

gemeentelijke autoriteiten mee te delen; 

4. verzoekt de bevoegde autoriteiten om verduidelijking van de termijnen van de recent 

vernieuwde licentie voor de faciliteiten in de haven van Larnaca en met name van de 

aard van de toegestane werkzaamheden; roept met klem op om zowel in de haven van 

Larnaca als Aradippou het gebrek aan arbeidsinspectie om na te gaan of gevaarlijke 

activiteiten plaatsvinden zonder controle of zonder de noodzakelijke vergunning, aan te 

pakken; 

5. beveelt aan om de transparantie en de informatieverstrekking naar burgers inzake de 

toekomstige ontwikkelingen voor de haven van Larnaca, Aradippou en andere relevante 

gebieden te vergroten, evenals de transparantie betreffende het soort activiteiten, 

materialen en tijdspannes die met deze strategieën gepaard gaan;  

6. moedigt de overheidsinstanties aan om een rol te spelen bij interdepartementale 



 

CR\1136454NL.docx 21/25 PE612.114v01-00 

 NL 

gesprekken over de te volgen processen en procedures in het kader van olie- en 

gasprospectie die uiteindelijk moeten leiden tot een strategisch plan hierover; stelt vast 

dat er een behoefte bestaat om af te stappen van een gedeeltelijke 

kortetermijnbenadering van onmiddellijk economisch voordeel naar een omvattende 

strategische langetermijnplanning voor de ontwikkeling van de kust in Larnaca, die 

gericht is op lokale economische activiteiten en toerisme en in overeenstemming is met 

milieubeschermingsvoorschriften; 

7. is bezorgd over het feit dat volgens de huidige wetgeving geen onafhankelijk MER 

vereist is voor de activiteiten zowel in de haven van Larnaca als Aradippou, terwijl een 

onderzoek met alternatieve oplossingen gebruikelijk is; is van mening dat de wet tot 

omzetting van de milieueffectrapportagerichtlijn is omzeild, of zelf te zwak is en dus 

niet in overeenstemming is met het doel van de EU-richtlijn; dringt er in dat geval op 

aan dat deze wetgeving wordt herzien om deze naar behoren bij te werken en te 

verbeteren; stelt voor dat bij projecten een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 

publieke en particuliere belangen en tussen het specifieke soort industriële activiteiten 

dat toegestaan dan wel verboden is in zones met verschillende classificaties; 

8. beveelt aan om strengere aanbestedingsprocedures in te voeren voor 

milieurisicobeoordelingsstudies; stelt vast dat dit passend is om het vertrouwen van de 

burgers in besluitvorming van de overheid inzake milieugevoelige kwesties te 

vergroten, maar ook om potentiële belangenconflicten te vermijden wanneer bedrijven 

of particuliere ondernemingen die op één of andere manier betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van een project of investering, zelf financiële ondersteuning bieden voor 

het onderzoek of aan de instantie aan wie het onderzoek werd uitbesteed; 

9. benadrukt het belang van de naleving van de bepalingen van de Seveso-richtlijnen, met 

inbegrip van de opstelling van uitgebreide plannen voor civiele bescherming en 

degelijke informatieverstrekking aan de betrokken bevolking betreffende 

evacuatieprotocollen bij noodgevallen, vooral in Larnaca, gezien de nabijheid van de 

woningen tot zowel de tanks als de haven, en gezien bepaalde erin vermelde activiteiten; 

10. is verheugd over het feit dat milieuzaken een grotere prioriteit krijgen op de politieke 

agenda van Cyprus; meent dat verdere culturele verandering noodzakelijk is zodat 

beslissingen niet vooraf worden genomen en geen lacunes worden gevonden om regels 

inzake openbaarheid van informatie en inspraak te omzeilen; is van mening dat de 

aankomende uitvoerige herziening van de bestemming van land op het eiland in 2018 

een goede gelegenheid vormt om een dergelijke verandering in aanpak uit te voeren; 

11. herinnert eraan dat de lidstaten het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van 

het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee van 1995 en alle 

bijbehorende protocollen moeten naleven, in het bijzonder het Protocol inzake het 

geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied; 

12. neemt nota van de in de verslagen van de Cypriotische ombudsman en van de 

Cypriotische auditeur-generaal gemaakte opmerkingen inzake onregelmatigheden bij 

de gevolgde procedures voor het gebruik van de haven van Larnaca en de installaties in 

Aradippou, en de impact die deze ontwikkelingsprojecten (potentieel) hebben op 

plaatselijke burgers; dringt er bij de overheidsinstanties op aan om rekening te houden 

met de in de bovengenoemde verslagen aangehaalde punten en alle aanbevelingen die 
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erin opgenomen zijn na te leven; 

13. verbindt zich ertoe toezicht te houden op de oproepen tot actie van de burgers inzake 

toekomstige ontwikkelingen betreffende de haven van Larnaca, Aradippou en de 

verwijdering van de gasopslagtanks, indien deze niet verlopen overeenkomstig de door 

de nationale autoriteiten tijdens de onderzoeksmissie voorgestelde plannen; herinnert 

de indieners eraan dat zij steeds nieuwe verzoekschriften over de zaak kunnen indienen 

bij het Europees Parlement als objectieve redenen dit rechtvaardigen en dat de 

Commissie verzoekschriften deze zal onderzoeken en actie zal ondernemen indien 

nodig. 
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Bijlage 1: Samenvatting van de ontvangen verzoekschriften 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1540/2014 

Het verzoekschrift is een bezwaar tegen de oprichting van een industriële haven in Larnaca. 

Indiener is van mening dat het project in strijd is met de Seveso-richtlijn. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1541/2014 

Indiener klaagt over de werkzaamheden in de haven van Larnaca en omgeving en verzoekt dat 

alle olie- en gastanks worden verwijderd, dat de werkzaamheden in de haven om de olie- en 

gasexploratie te bevorderen worden gestopt, dat de Aarhus- en Seveso II- en III-regels worden 

toegepast en dat een onafhankelijke milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd voor elk project, 

wordt vertaald in het Grieks en in de pers bekend wordt gemaakt. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1542/2014  

Het verzoekschrift bevat sterke bezwaren tegen de ontwikkeling van een industriële haven in 

de woongebieden van Larnaca. Het project zou immers gezondheids- en veiligheidsrisico's voor 

de bewoners inhouden en schadelijk voor het milieu zijn. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1543/2014  

Het verzoekschrift is een bezwaar tegen de beslissing van de Cypriotische overheid om een 

industriële haven te bouwen met het oog op de winning van de energie in Larnaca, zonder de 

bewoners te raadplegen. Volgens het verzoekschrift zou de procedure in strijd zijn met het 

Verdrag van Aarhus en met de milieuvoorschriften van de EU. Er werd alleen een voorstudie 

van het project uitgevoerd die de milieu- en gezondheidseffecten ervan helemaal buiten 

beschouwing liet. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1544/2014  

Het verzoekschrift is een protest tegen de gas- en olievaartuigen die aangemeerd liggen voor de 

zandstranden van de stad Larnaca en in de buurt van woongebieden. Er is al een overheidsbevel 

om de vaartuigen te verplaatsen, maar er wordt geen gehoor aan gegeven. De vaartuigen vormen 

een ernstig milieurisico en zijn in strijd met de Seveso-richtlijn. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1644/2014 

In haar bijzonder korte verzoekschrift vraagt indienster om afval niet naar Larnaca te 

vervoeren. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1662/2014 

Indiener protesteert tegen de werkzaamheden die in de stadshaven van Larnaca verricht worden 

en die de omvorming van het stadscentrum van Larnaca tot een industriehaven als doel hebben. 

Hij doet zijn beklag over de plannen voor werkzaamheden om boorslib te produceren, grote 

hoeveelheden chemische stoffen te gebruiken en op te slaan, radioactieve metalen en 

onderdelen te verschepen en te ontvangen en gevaarlijke explosieven naar de boorplatforms 

voor aardolie en aardgas te verschepen. Hij merkt eveneens op dat de haven in een gebied ligt 

dat onder de Seveso-richtlijn valt, aangezien aardolie- en aardgasmaatschappijen binnen een 
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straal van een paar honderd meter installaties hebben neergezet, en spreekt zich uit tegen het 

besluit om grote opslagruimten te vestigen in Aradippou (net buiten de stad, minder dan een 

kilometer van de woonkern, op slechts 700 m van de dichtstbijzijnde huizen), waar grote 

hoeveelheden explosieven en chemische stoffen zullen worden opgeslagen en radioactieve 

elementen voor de bedrijven in de haven zullen worden opgeslagen, gebruikt en verplaatst. Hij 

vreest dat de gezondheid en veiligheid van bewoners en van het milieu in gevaar worden 

gebracht door de vervuiling van de bodem, lucht en zee door lekkende chemicaliën en 

radioactiviteit of mogelijke ongelukken. Hij klaagt er tevens over dat de rustige toeristische stad 

een industrieel karakter zal krijgen. Hij vraagt de werkzaamheden stop te zetten en een 

effectbeoordeling te verrichten voor de stad en het omliggende gebied. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1665/2014 

In zijn bijzonder korte verzoekschrift vraagt indiener om geen giftig afval en chemische 

stoffen toe te laten in Larnaca, in Cyprus. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1666/2014 

Indiener verklaart in een zeer kort verzoekschrift dat industriële activiteiten verboden zijn in 

het stadscentrum, en in het bijzonder activiteiten die verband houden met gasboringen. Hij 

veroordeelt het feit dat de hebzucht van enkelen de inwoners van Larnaca dreigt te vergiftigen. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1667/2014 

Indienster klaagt dat de Cypriotische regering is begonnen met de omvorming van het 

stadscentrum van Larnaca tot een industriehaven zonder de plaatselijke bewoners te raadplegen 

of te informeren. De plannen omvatten onder meer de bouw van een fabriek die slib zal 

produceren voor gasboringen en het vervoer van explosieven door het stadscentrum naar de 

haven. Zij stelt verder ook dat er geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd voor de werken. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1668/2014  

Indienster uit bezwaar tegen de aanleg van een industriehaven in een woongebied in het centrum 

van Larnaca, op korte afstand (minder dan 100 meter) van woningen, aangezien dit de 

gezondheid en veiligheid van de inwoners en het milieu in het gedrang zal brengen. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1829/2014 

De in Larnaca woonachtige indiener verzoekt in een zeer korte tekst om beëindiging van de 

vernietiging van de natuur, zodat de mensen vrij kunnen leven in een schone omgeving. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 1830/2014 

De in Larnaca woonachtige indienster verzoekt in een zeer korte tekst om beëindiging van de 

milieuverontreiniging. 

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0144/2016  

Indienster uit haar ongenoegen over het feit dat de Europese Commissie niet heeft geantwoord 

op een klacht tegen de regering van Cyprus die meer dan een jaar geleden is ingediend, waarin 

inbreuken op de communautaire wetgeving inzake de bescherming van het milieu en de 
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veiligheid van de burgers in verband met zware industriële installaties in de haven van Larnaca 

aan de orde werden gesteld. Bij de aanleg is volledig voorbijgegaan aan gezondheidsbelangen, 

zonering, het milieu, het toepasselijke recht en geldende procedures. Hierdoor zijn de 

mensenrechten en het Verdrag van Aarhus op ernstige wijze geschonden. De burgers hebben 

op lokaal niveau een gerechtelijke procedure aangespannen die nog niet is afgesloten. In de 

tussentijd lijkt de situatie verder te zijn verergerd aangezien het risico voor de bewoners is 

toegenomen en er onlangs in hetzelfde gebied twee fabrieken zijn bijgekomen, namelijk een 

goudraffinaderij en een bio-energiecentrale. Volgens de burgers bewijst dit dat de centrale en 

de lokale overheid trachten het gebied op onrechtmatige wijze in een terrein voor zware 

industrie te veranderen. Indienster onderstreept dat de tijd van essentieel belang is en verzoekt 

de EU onmiddellijk in te grijpen. 

 


