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1. Sissejuhatus 

Petitsioonikomisjoni 20.–22. septembril 2017. aastal Küprosele tehtud teabekogumisvisiidi 

eesmärk oli vastata komiteele saadetud mitmele petitsioonile, mis käsitlesid väidetavat 

kahjulikku tööstustegevust Larnaca (eelkõige Larnaca sadamas) ja Aradippou 

omavalitsusüksustes. Nende väidete üksikasjad ja seotus ELi õigusega Seveso direktiivide 

alusel on esitatud lisatud petitsioonikokkuvõtetes1 ja Euroopa Komisjoni 31. juuli 2017. aasta 

teatises2.  

Petitsioonikomisjoni delegatsioon, mida juhtis Pál Csáky (PPE), koosnes järgmistest liikmetest: 

Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE), Igor Šoltes (Verts), Takis Hadjigeorgiou 

(GUE – liige ametiseisundi tõttu) ja Demetris Papadakis (S&D – liige ametiseisundi tõttu).  

Külastus koosnes delegatsiooniliikmete mitmest kohtumisest petitsioonide esitajate, Küprose 

riiklike ametiasutuste, Küprose parlamendi, riigikontrolöri ja ombudsmaniga.  

Käesoleva aruanne on mõeldud vastuseks Küprose kodanike petitsioonides tõstatatud 

muredele, see sisaldab vaidluste tausta ja kokkuvõtet delegatsiooni peamistest järeldustest, mis 

tehti eri sidusrühmadega peetud kohtumiste põhjal, ning selles on toodud nende järelduste 

põhjal tehtud soovitused.  

2. Taust  

a. Larnaca sadam 

Kesklinna suhteliselt väiksel alal asuv ja elamurajoonidest ümbritsetud Larnaca sadam on 

Larnaca rahvusvahelisest lennujaamast vaid kuue kilomeetri kaugusel Finikoudese ranna 

kõrval, mis on suurim nii kohalike kui ka turistide poolt enim kasutatav ujumisrand. See on 

Küprose suuruselt teine sadam. Selle ehitamine lõpetati 1973. aasta juunis ja seal alustati 

tegevust sama aasta lõpus. 

Hõlmates 445 000 ruutmeetri suurust ala, on see nüüd mitmeotstarbeline sadam, kus tegeletakse 

mitmesuguste lahtise lastina saadetistega (loomasööt, teravili, kips), tavaveoste (puit, raud, 

väetised, sõidukid) ja naftasaadustega. Viimastel aastatel on seda kasutanud nii kruiisi- ja 

reisilaevad kui ka kaubalaevad; samuti on selle lõunaossa rajatud jahisadam. Seetõttu otsitakse 

sadama ja jahisadama ühtlase arengu tagamiseks strateegilist investorit. Selleks on avaldatud 

pakkumismenetlus. 

Sadam asub ka nafta- ja vedelgaasirajatiste kõrval, mis kuuluvad ELi Seveso direktiivide3 (mis 

käsitlevad muuhulgas ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise korda) 

reguleerimisalasse. Need mitme kilomeetri ulatuses sadama põhjaossa ulatuvad rajatised 

koosnevad gaasi- ja naftamahutitest, mis asuvad ümbritsevate alade elamute ja ettevõtete 

vahetus läheduses. Valitsuse plaan need rajatised Larnaca äärelinnadest kaugemale viia on 

mitme aastakümne tagune, kuid seda pole siiani rakendatud. Kodanikud on väljendanud muret 

ja korraldanud proteste, nõudes nende viivitamatut teisaldamist. Nagu allpool arutletud, ei saa 

seda probleemi petitsioonides tõstatatud teemadest eristada, kuna on ilmne vajadus nii rajatiste 

                                                 
1 Selle töödokumendi 1. lisa. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Seveso direktiivid: Seveso I (direktiiv 82/501/EMÜ), Seveso II (direktiiv 96/82/EÜ), Seveso III (direktiiv 

2012/18/EL). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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teisaldamise kui ka petitsioonides esiletõstetud teiste probleemide tervikliku lahenduse järele. 

Rajatiste probleem on tegelikult taust, millest sadamat puudutavad probleemid on välja 

arenenud. Kuigi asjakohased petitsioonid viitavad rajatistele vaid põgusalt, on need kaks teemat 

lähedalt seotud.  

Süsivesinike uurimine ja kasutamine algas Küprosel 2013. aastal. Kaks litsentsimisvooru on 

andnud naftaettevõtetele õigused korraldada Küprose majandusvööndis uurimise eesmärgil 

tehtavate puurimiste kampaaniad. Uurimisõigused anti kolmeks aastaks kolmele ettevõttele: 

ENI (Itaalia), Noble Energy (USA) ja Total (Prantsusmaa). MedServ Ltd, mille registrijärgne 

asukoht on Küpros, pakub tugiteenuseid ja oskusteavet sellel eesmärgil maagaasi puurimise 

jõupingutuste kohta. Ettevõte on selleks eesmärgiks saanud Küprose sadamaametilt 

kolmeaastase litsentsi.  

2014. aasta juunis paigaldati kaks rasketööstusüksust süsivesinike kaevandamise eesmärgil 

kasutamiseks Küprose majandusvööndis tegutsevatele ettevõtetele, konkreetsemalt ettevõttele 

ENI Cyprus Ltd, mis koosneb puurimisvedelikutehasest (puurimisvedeliku tootmise ja 

hilisemaks puuraukude juurde transportimise jaoks hoiustamise tehas) ja kemikaalide 

hoiustamise tehasest (mõeldud vedelate ja tahkete kemikaalide hoiustamiseks). Mõlemad 

asuvad lähimast elamust vaid 125 meetri kaugusel. ENI Cyprus Ltd on puurimisvedelikutehase 

juhtimise usaldanud ettevõttele Halliburton Mediterranean Company Ltd ja kemikaalide 

hoiustamise tehase juhtimise ettevõttele Medserv Cyprus Ltd, mis on endale võtnud ka 

vastutuse keskuse üldise juhtimise eest.  

Kohalikud on nende rajatiste ehitamise ja töötamise teravalt vaidlustanud, protestides 

meeleavaldustel, esitades petitsioone Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile ja kaebusi 

Euroopa Komisjonile, ning algatanud kohalikes kohtutes Küprose valitsuse vastu 

kohtumenetluse (menetlus on pooleli). Vastuväiteid on esitanud kohalik omavalitsus ja suur osa 

kohalikust elanikkonnast peamiselt asjaolu tõttu, et logistikakeskus asutati Larnaca kesklinna 

elamurajoonide ja populaarsete huviväärsuste lähedale, piirkonda, mida palju aastaid edendati 

kaubanduse ja turismi arendamiseks, aga ka seetõttu, et sadama tegevuse kohta ei toimunud 

avalikku konsultatsiooni ega antud teavet kavandatava tegevuse mõju kohta keskkonnale ja 

tervisele. Juulis 2014 korraldati avalik arutelu, millest võtsid osa valitsusametnikud ja ettevõtete 

esindajad ning mille eesmärk oli teavitada asjaomaseid osalisi ja vaigistada proteste. See 

kohtumine toimus pärast elanike murelikke reaktsioone ja pärast seda, kui rajatiste ehitamine 

oli juba alanud. 

Larnaca tolleaegse linnapea sõnul ei konsulteeritud Larnaca omavalitsusega enne nende 

rajatiste tegevuseks litsentside andmist kaalutlusel, et Larnaca omavalitsuse jurisdiktsiooni alla 

kuuluv Larnaca sadam kuulub Küprose sadamaametile. Litsentsid andis otse valitsus ning 

omavalitsus ja üldsus said sellest teada alles pärast ehitamise algust, kui see oli peaaegu 

lõppjärgus. Alles pärast ehitustööde algust tellis omavalitsus uurimuse sadama uurimise 

eesmärgil tehtavate avamere-naftapuurimiste logistikakeskusena kasutamise keskkonna- ja 

sotsiaal-majandusliku mõju kohta. Sellest hoolimata paluti omavalitsusel pikendada 

eelmainitud ajutisi tegevuslube, mis pidid aeguma augustis 2016. Sel ajal lükati pärast 

omavalitsuse volikogu pikka arutelu pikendamistaotlus tagasi. Keeldumist põhjendati sellega, 

et kõnealused tegevused kujutavad endast potentsiaalset ohtu elamurajoonide ja randade 

läheduse tõttu, et need ei ole kooskõlas piirkonna linnaplaneerimisega ning et ettevõtete 

rajatiste asukoht ei vasta linnaplaneermisele.  
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Sellest olenemata pikendas Küprose sadamaamet ettevõtete Medserv Cyprus ja Noble Energy 

litsentse kuni augustini 2017, kuigi mööndusega, et ettevõtetel oli luba sadamapiirkondi 

kasutada vaid hoiustamise ja ametiruumide eesmärgil.  

Larnaca sadama süsivesinike kaevandamise rajatised olid kaotatud juba enne 

teabekogumisvisiiti. Sadamas tegutsenud ENI oli juba 2015. aastal teatanud oma kavatsusest 

tegevus Limassoli sadamasse üle viia. Nii lõpetati Larnaca sadamas kogu süsivesinikega seotud 

tegevus, mis oli olnud peamine vaidlusküsimus. Kuigi näib, et kõik ettevõtted on oma tegevuse 

üle viinud Limassoli sadamasse, on petitsioonide esitajad väljendanud muret 2017. aasta 

sügiseks kavandatud tegevuse alustamise üle peamiste puuraukude juures, kartes 2014. aastal 

juhtunu kordumist, mil ei omavalitsusele ega ka üldsusele ei antud sõna selle osas, et valitsus 

andis vahetult ettevõtetele litsentsid. Isegi petitsioonikomisjoni teabekogumisvisiidi ajal ilmnes 

kaebusi müra ja saasteainete heite kohta sadamas kaevandustöödega tegelevatelt laevadelt ning 

korduvaid kaebusi sadamas öise tegevuse kohta.  

2017. aasta juulis pikendati ettevõtte Medserv Cyprus lepingut. Ettevõte teatas, et ENI Cyprus 

Ltd oli pikendanud Küprosel tegevuskeskuse tugiteenuste pakkumise lepingut veel kaks aastat. 

Lepingu pikendus hõlmab sihtotstarbeliste rajatiste ja teenuste pakkumist Limassoli sadamas, 

kuigi Larnaca sadamas säilitatakse põhirajatised. Multimarine Services Ltd., mis toetab samuti 

puurimistööd, säilitab oma valdused Larnaca sadamas, kuigi need tuleb lähitulevikus kaotada. 

Ettevõte on ka teatanud, et hooaja külma ilma tõttu saavad töötajad hoonesse siseneda 

puhkamiseks ning kohvi- ja lõunapauside pidamiseks.  

Küprose ombudsmani 2015. aasta aruanne Larnaca sadama projekti kohta tõi välja 

otsustusprotsessi mitmeid puudujääke, nende hulgas järgmised:  

1. puudub strateegiline planeerimine, et tasakaalustada projekti kasum ja puudujäägid; 

2. ebapiisav avalik konsultatsioon, mis piirnes majandusliku mõju kaalutlustega ega 

laienenud vaatamata projekti ulatuslikkusele keskkonna- ja sotsiaalsele mõjule, 

andmata võimalust kuulata kodanike arvamusi ning rikkudes sellega Århusi 

konventsiooni;  

3. kodanike õigustatud mure elamurajoonide läheduses teostatava tegevuse kõrge 

mürataseme, võimaliku radioaktiivsuse ja keskkonnaseisundi halvenemise pärast;  

4. sellise tegevuse puhul nõutava loa puudumine hoolimata selle erilisest laadist, välistades 

avaliku konsultatsiooni võimaluse, mille tulemusel „kasutasid avaliku sektori asutused 

omavahel koordineerides segast ja rutakat menetlust, et kiita kõnealune arendusprojekt 

Larnaca sadamas heaks, hoolimata selle laadist“. 

Küprose riigikontrolör järeldas oma 2015. aasta aruandes, et kuigi valitsuse eriprojektide puhul, 

mille osas planeerimise ameti kehtestatud sätete erandeid saab õigustada avaliku huviga, peaks 

pädev ministeerium, osakond või teenistus küsima linnaplaneerimise ja hoonestuse ameti 

juhataja kui vastutava ametiisiku seisukohti, siis kuna peamine eesmärk on rahvusvahelise või 

piirkondliku tähtsusega projektide rakendamise tagamine ja valitsuse arengupoliitika segamatu 

teostamine, on otsustuspädevus ministrite nõukogul. Riigikontrolöri aruande kohaselt olid 

seega kõik kõnealused rajatised ebaseaduslikud. Samuti pole riigikontrolöri sõnul õige 

siseministeeriumi poolt selle kirjas Larnaca omavalitsusele väljendatud seisukoht, et sellise 

arenduse jaoks pole ehitusluba vajalik. 
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b. Aradippou rajatised 

Larnaca kõrval asuvasse Aradippou omavalitsusse on ehitatud kaks tehast vastavalt 

Halliburtoni ja Schlumbergeri tegevuse jaoks. Need seostuvad Larnaca sadama küsimusega 

seetõttu, et nende kahe ettevõtte suured rajatised ehitati maagaasi puurimisega seotud tööle 

logistilise toe pakkumiseks (näiteks Larnaca või Limassoli sadama kemikaalide töötlemine ja 

puuride puhastamise rajatised). Halliburton puurib, tsemendib ja viimistleb ENI puuraugud, 

Schlumberger teeb mõõtmisi ja testimist. Need rajatised asuvad umbes 7,5 km Larnaca 

sadamast ja umbes kilomeeter elamupiirkondadest.  

 

Tehased ehitati 2007.–2008. aastal riigimaale (endine Larnaca vabatsoon), mis oli renditud 

kahele teisele ettevõttele (mis tegelesid muude tegevustega, nt päikesepaneelide koostamisega) 

äärmiselt madala hinnaga ruutmeetri kohta, mis kvalifitseerus nendele ettevõtetele pakutava 

riigiabina. Pärast rendilepingute pikendamist veel viis aastat ja rajatiste ehitamist allrentisid 

algsed lepingupartnerid rajatised vastavalt Halliburtonile ja Schlumbergerile. Allrendilepingu 

rent on aga turuhinnaga, st oluliselt kõrgem kui kaks algset lepingupartnerit Küprose riigile 

rendi eest maksavad. Praegused rentnikud on mõlemad teavitanud pädevat ministeeriumit oma 

kavatsusest neid rajatisi kasutada puurimistegevuse toetamise teenuseks ja puurimissaaduste 

töötlemiseks. 

 

Tehased rajati alale, mis sel ajal ei klassifitseerunud rasketööstuspiirkonnaks: kõnealused 

rajatised on A-kategooria (rasketööstustehas) rajatised, aga Aradippou linnaarendusplaanis on 

ette nähtud vaid B-kategooria (kergetööstustehas) rajatised. Kui need kaks ettevõtet oma 

kavatsusest Küprose valitsust teavitasid, väljendasid riigi pädevad asutused selle fakti osas 

muret ning suunasid selle arenduse otsuse heakskiitmise ministrite nõukogule, mis kiitis erandi 

2014. aastal heaks. Seejärel nõustusid riigi ametiasutused ettevõtete teavitusega. Ehituse 

viimase heakskiidu andis Aradippou omavalitsus 2014. aastal pärast omavalitsuse volikogu 

tulist arutelu. Mõni aeg hiljem avaldati keskkonnamõju hindamise uuringud, milles eeldati, et 

tegevuse mõju on tagasihoidlik, ning soovitati võtta teatud meetmeid. 

 

Kuigi ettevõtetega Schlumberger ja Halliburton seotud arendustegevust ei katnud 2005.–2014. 

aastate mõjuhindamise seaduste sätted, toimus projektitaotluste hindamise osas mitu istungit. 

Nendest võtsid osa asjakohaste valitsusasutuste ja kohalike asutuste (sh Aradippou ja 

Dromolaxia) kutsutud ametnikud. Peale selle tõstatas keskkonnaosakond rakendamis- ja 

ehitusfaasis kirjalikult mitu küsimust. Sellegipoolest ei tehtud keskkonnamõju hindamist, kuna 

keskkonnaosakond oli seisukohal, et see pole õiguslik nõue ja et juba võetud meetmed on 

piisavad. Tõepoolest, asjaomased ettevõtted kaasasid vastutavate valitsusasutuste koostatud 

keskkonnakaitse spetsifikaadid nõuetekohaselt oma ehitusplaanidesse. Osakond on seisukohal, 

et seni pole keskkonnaprobleeme tekkinud. Ettevõtte Halliburton esindaja tunnistas Küprose 

parlamendi keskkonnakomisjonis 10. septembril 2014. aastal toimunud arutelul, et 

ehituslubasid ei nõutud. 

 

Küprose ombudsman avaldas teemakohase aruande, millest ilmneb selgelt, et süsivesinike 

kaevandamissektori tegevus (sh süsivesinike uurimis-, kontrolli-, ja puurimistegevuse 

tugiteenused) oli kuni viimase ajani Küprosel teadmata. Asjakohased haldusasutused ei 

tundunud olevat valmis vajaliku tegevuse reguleerimiseks meetmeid võtma. Oma hinnangus 

avaldas ombudsman arvamust, et üldsuse mured on õigustatud maagaasi kaevandamiseks 

vajaliku tegevuse (näiteks uurimine, puurimine, murdmine, maal või avamerel asuvate 

platvormide, hoiustamismahutite, kompressorjaamade, torude taristu ja äravoolubasseinide 
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paigaldamine, süsivesinike hoiustamine ja transport, turustamiseelne töötlemine) osas, eriti 

võimaliku keskkonnamõju osas taimestikule, loomastikule ja inimeste tervisele.  

 

Peale selle kinnitas aruanne, et ei toimunud avalikku arutelu, et Aradippou omavalitsus küsis 

kahte keskkonnamõju hindamise uuringut alles tagantjärele, et eelneva keskkonnamõju 

hindamise uuringuteta litsentside andmist sai lubada ainult seaduselünk, et puudus 

lokaliseerimise strateegiline kava ning et ehitatud on rajatised, mis häirivad järjest rohkem 

avalikkust. Aruandes tehti kindlaks, et avalik arutelu piirnes peamiselt süsivesinike puurimise 

ja kasutamise võimalike rahanduslike ja poliitiliste eelistega, seda eriti rahanduskriisi lävel, 

samas ei saanud maagaasi puurimise keskkonnamõju sobival määral tähelepanu. Avalikku 

skeptitsismi suurendas otsus eirata ettevõtete esitatud litsentsitaotluste osas Larnaca 

arendusplaani ja loobuda ajamahukamast avaliku arutelu korrast. 

 

Seoses 2017. aasta sügisel alustatud põhipuurimisega mängib Aradippou rajatis olulist toetavat 

rolli näiteks kemikaalide hoiustamishoonete ja remonditööde puhul. 

 

Küprose riigikontrolör kirjeldas 2017. aasta teemakohases aruandes probleemi tausta ning 

Küprose ametiasutuste ja kahe ettevõtte suhtlust. Ta rõhutas ka fakti, et pädev asutus oli 

nõustunud rajatiste kasutuse muudatusega enne, kui ministrite nõukogu oli asutusele loa 

andnud. Ta oli eriti kriitiline ka rajatiste kasutusviisi muutmise, riigiabi ja asjaolu suhtes, et 

maa oli allrenditud turuhinnaga kolmandatele ettevõtetele ilma garantiita ja et riik saab algse 

rentimise eest õiglast hinda.  

3. Petitsioonid  

Number Pealkiri 

1540/2014 esitanud Küprose kodanik F. P. tööstussadama rajamise kohta Larnacas 

1541/2014 esitanud Küprose kodanik Polyvios Orthodoxou keskkonnakahju kohta 

Küprosel Larnacas 

1542/2014 esitanud Küprose kodanik Maria Theodorou Larnaca tööstussadama kohta 

1543/2014 esitanud Küprose kodanik Georgia Liopetriti Larnaca energiatööstussadama 

kohta 

1544/2014 esitanud Küprose kodanik Matheos Contarinis gaasi- ja naftatankerite 

sildumise kohta Larnaca linnas 

1644/2014 esitanud Küprose kodanik Marika Nikolaou jäätmete kohta Larnacas 

1662/2014 esitanud Küprose kodanik A. S. Larnaca kesklinna sadama muutmise kohta 

Küprosel rasketööstussadamaks kohalike elanikega konsulteerimata 

1665/2014 esitanud Küprose kodanik Georgios Stamatis toksiliste jäätmete ja kemikaalide 

kohta Larnacas Küprosel 

1666/2014 esitanud Küprose kodanik Georgios Nikolaou Küprosel asuva Larnaca linna 

kesklinna tööstussadama ehitamise tagajärjel ähvardava ohu kohta 
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1667/2014 esitanud Kreeka kodanik Eugenia Moyseos Küprosel asuva Larnaca sadama 

muutmise kohta tööstussadamaks 

1668/2014 esitanud Küprose kodanik Maria Voniati tööstussadama ehitamise kohta 

Larnacas Küprosel 

1829/2014 esitanud Küprose kodanik S. L. looduskeskkonna hävitamise kohta Larnacas 

1830/2014 esitanud Kreeka kodanik K. P. saastamisele lõpu tegemise kohta Larnacas 

0076-16 esitanud Küprose kodanik Maria Papadopoulou LarnacaActi nimel 

tööstussadama loomise kohta Küprosel Larnacas ning Euroopa õiguse 

väidetavate rikkumiste kohta 

0144-16 esitanud Küprose kodanik E. K. Larnaca, Aradippou, Krassase kodanike nimel 

tööstussadama loomise kohta Küprosel Larnacas ning Euroopa õiguse 

väidetavate rikkumiste kohta 

Ülaltoodud petitsioonide kokkuvõtted on saadaval selle dokumendi 1. lisas. 

Ülaltoodud petitsioonide esitajad protestivad Larnaca kesklinnas asuva sadama muutmist 

rasketööstussadamaks, mis toetab nafta ja gaasi puurimist ning kaevandamist Küprose 

majandusvööndis. Puurimistegevuse ajal transporditakse ja hoiustatakse sadamas puurimissegu 

ja muid suures koguses kemikaale, võetakse vastu ja saadetakse välja radioaktiivseid metalle ja 

osi ning saadetakse ohtlikke lõhkeaineid nafta ja gaasi puurimisplatvormidele. Petitsioonide 

esitajad märgivad samuti, et sadam asub piirkonnas, millele laieneb Seveso direktiiv, kuna 

nafta- ja gaasiettevõtted on püstitanud elamurajoonidesse rajatisi mitmesaja meetri raadiuses. 

Petitsioonide esitajad väljendavad ka vastuseisu otsusele paigutada suured laod Aradippou 

piirkonda (äärelinnas, vähem kui kilomeeter elamurajoonist), et ladustada suurtes kogustes 

lõhkeaineid ja kemikaale ning radioaktiivseid elemente sadamas paiknevatele ettevõtetele. 

Petitsioonide esitajad väljendavad hirmu, et elanike ja keskkonna tervist ja ohutust ohustab 

pinnase, õhu ja mere saastumine lekkivate kemikaalide ja radioaktiivsuse või võimalike 

õnnetusjuhtumite tagajärjel. Kaevatakse ka selle kohta, et linn muutub ilmselt vaiksest 

turismilinnast tööstuslinnaks. Toimunud on ka kodanike ägedaid proteste selle kohta, et 

ehitustööde puhul ei ole väidetavalt tehtud keskkonnamõju uuringut ning et kodanikke ELi 

õigusaktide kohaselt töödest ei teavitatud ja nendega ei konsulteeritud. Eespool nimetatud 

rajatistes tegutsevad ettevõtted on taotlenud Larnaca sadamas tegutsemise litsentside 

pikendamist ning teatavaks kõnealuseks tegevuseks vajalikud litsentsid on juba väljastatud.  

 

Aradippou osas väidavad petitsioonide esitajad, et nad said sündmustest teada alles pärast seda, 

kui projekti elluviimise otsus oli juba vastu võetud ja rajatised ehitatud, kuigi ühtki seadustega 

nõutud litsentsi polnud väljastatud ega keskkonnamõju hinnangut tehtud. Rikkudes Århusi 

konventsiooni ja asjakohaseid ELi õigusakte, polnud üldsusele teave nende omavalitsustes 

rakendatavate projektide kohta kergesti kättesaadav. Petitsioonide esitajad on seisukohal, et 

pole pakutud mõistlikku seletust selle kohta, miks jätkasid ametiasutused korraldustega, mille 

kohta pole korralikku riskihindamist tehtud ja mis ohustab kodanike hinnangul rahvatervist ja 

linna majandust, eriti kuna saadaval on sobivamaid ja loogilisemaid alternatiive. Petitsioonide 

esitajad väidavad, et neid on jäetud ilma nende õigusest osaleda otsustusprotsessis ning neid ei 

teavitata ka praegu sellest, mis nende naabruskonnas toimub. Eriti ollakse mures võimaliku 
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radioaktiivse kiirguse pärast mitte ainult üldsuse tervise, vaid ka toiduohutuse seisukohast, kuna 

rajatised ehitati toiduainetööstuse tehaste kõrvale. Nad on mures ka asjaolu tõttu, et torude ja 

muu materjali transport rajatiste juurde läbi Larnaca linna ja Aradippou peamistel maanteedel 

on mürarikas ja peamiselt elamurajoonina kasutatava piirkonna keskkonnale koormav. 

Petitsioonide esitajad on ka rõhutanud, et kuigi valitsus lubab potentsiaalselt ohtlikud rajatised 

piirkonnast eemaldada, on antud luba ja alustatud kahe uue rajatise ehitamist.  

Euroopa Komisjon on petitsioonide esitajatele vastuseks avaldanud neli teatist (vt 2. lisa). 

Euroopa Komisjon leidis, et olemasoleva teabe alusel ei ole sellel alust arvata, et ELi 

keskkonnaalaseid õigusakte ei ole ELi direktiivide riikliku õigusraamistikku kohaldamisel 

korrakohaselt kohaldatud. Peale selle hõlmavad Küprose õigusnormidesse üle võetud Seveso 

direktiivid teabele juurdepääsu, üksikute projektide üle otsustamisel avalikkuse osalemise ja 

õigusvahenditele juurdepääsu kohta olulisi sätteid, mis võimaldavad kodanikel nõuda otsuste, 

tegevuse või tegevusetuse vaidlustamise korral läbivaatamist haldus- või kohtulikus korras. 

Eespool toodut silmas pidades soovitab Euroopa Komisjon petitsioonide esitajatel otsida 

lahendust riiklikul tasandil, kuna riigi ametiasutustel on konkreetseid nõuete täitmata jätmise 

olukordi parem hinnata ja mureküsimuste põhjendatuse korral on neil ka probleemiga 

tegelemiseks vajalikud vahendid. Petitsioonide esitajatel soovitatakse oma õigusi kasutada 

riiklike menetluste ja õiguskaitsevahendite raames. Seetõttu ei võta Euroopa Komisjon nende 

petitsioonide alusel täiendavaid järelmeetmeid. 

4. Lühiülevaade toimunud kohtumistest 

 

Kolmapäev, 20. september 2017 

Kohtumine Larnaca linnapea Andreas Vyrasega 

Pärast Larnaca sadama küsimuse ajaloo ja tausta esitamist teavitas linnapea delegatsiooni, et 

tema büroo ei ole veel saanud Larnaca sadamaametilt vastust selle kohta, kas sadama 

tööstustegevuse jaoks on load juba antud või uuendatud, ja kui see on nii, siis millistel 

tingimustel. Ta märkis, et tema ja omavalitsuse volikogu on ametis olnud suhteliselt lühikest 

aega (külastuse ajal umbes kaheksa kuud) ega ole enam sama ametiasutus, kes keeldus 

2016. aastal ettevõtete litsentside uuendamisest.  

Linnapea andis delegatsioonile ülevaate hoiustamismahutite kohta, mis on tema hinnangul 

„suur mure“ ja „linna esimene probleem“, kuna need asuvad asustatud piirkonna vahetus 

läheduses. Linnapea selgitas, et umbes 60 % Larnaca elanikkonnast ohustab potentsiaalselt 

hoiustamismahutitega seotud õnnetus või radioaktiivne tolm, ning viitas ELi tööstusõnnetusi 

käsitlevate õigusaktide kohaldatavusele (Seveso direktiivid). Linnapea selgitas, et linna mitu 

ametiasutust on sisse seadnud hädaolukorras toimise plaanid ning et mahutite eemaldamist on 

oodatud alates 2000. aastast, kui keskvalitsusasutused esimese eemaldamisotsuse vastu võtsid.  

 

Linnapea teavitas delegatsiooni ka uue energiakeskuse (Küprose energiajaam) olemasolust, 

mille sadam (Vassilikoses) asub asustatud piirkondadest ohutus kauguses ja pakub 

hoiustamiseks ja tööstustegevuseks alternatiivset pinda. Linnapea kabineti teabe kohaselt pidi 

keskus avatama 2017. aasta märtsis, kuid edusamme ei ole tehtud ei Larnaca sadama 

tööstustegevuse ega ka hoiustamismahutite vallas. Linnavolikogu on hiljem algatanud 

õigusmenetluse. Selle ulatust ega etappi ei selgitatud, kuid linnapea märkis, et valitsus on 

pikendanud hoiustamismahutite omanikest ettevõtete litsentse (kaks aastat maagaasi 
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hoiustamiseks ja aasta naftahoiustamiseks). Linnapea selgitas ka, et eemaldamise järelevaataja 

ülesanded on antud erikomiteele, kuid tema hinnangul polnud selle ajani toimunud piisavaid 

edusamme.  

Linnapea ülevaate järel küsis delegatsiooni juht, kas linnapea arvates on omavalitsusasutuste ja 

valitsuse vahel toimunud piisav teabevahetus ja koostöö. Linnapea selgitas, et sadamaamet on 

valitsuse kontrolli all ja et selle ajani polnud Larnaca sadama tegevuse osas suhtluslõhet olnud.  

Kohtumine petitsioonide esitajatega Larnaca raekojas 

Delegatsioon kohtus rühma petitsioonide esitajatega, keda esindasid Maria Theodorou ja Eleni 

Kalli.  

Petitsioonide esitajad andsid ülevaate Larnaca sadama ja Aradippou hetkeolukorrast, rõhutades, 

et mõlemas asukohas olevad ettevõtete Schlumberger, Total ja ENI rajatised tegutsevad ikka 

veel vaatamata väidetavale tegevuse lõpetamisele ning valitsuse eemaldamis- ja/või 

teisaldamisotsusele. Petitsioonide esitajad vaidlustasid ka selle, et ametiasutused liigitaksid 

tegevust millegi muuna kui tööstustegevusena, ning viitasid hiljutistele vee- ja mürasaaste 

leidudele. Esitlust ilmestas slaidiseanss kodanike tehtud fotodega mõjutatud asukohtadest, 

tuues eriti esile väidetavalt visiidi ajal pidevalt toimuva ööpäevaringse tööstustegevuse Larnaca 

sadamas ning elamute vahetu läheduse.  

Petitsioonide esitajate arvamuse kohaselt on sadamaameti 2013. aasta otsus lubada 

tööstustegevust Larnaca sadamas vastuolus Larnaca kohaliku plaaniga ja see võeti vastu 

kodanikega eelnevalt konsulteerimata. Peale oma petitsioonides tõstatatud peamiste väidete 

kordasid petitsioonide esitajad oma muret, et valitsuse otsus Larnaca sadama ja Aradippou 

tööstusarenduse kohta ning gaasihoiustamismahutite eemaldamise edasilükkamine viitavad 

piirkonna edasise arengu strateegia ja läbipaistvuse olulisele puudujäägile. Petitsioonide 

esitajad väljendasid oma suurt eelistust Larnaca sadama ja seda ümbritseva piirkonna 

turismikesksele edasiarendusele, olles vastu tööstuskesksele arendusele. Kodanikud 

väljendasid ka oma rahulolematust sellega, kuidas valitsusasutused kodanikega sel teemal 

suhtlevad, ning oma uskumust, et nende eest varjatakse tõde. 

Neljapäev, 21. september 2017 

Kohtumine Larnaca sadama asedirektoriga ja ekskursioon sadamas  

Delegatsiooni tervitas sadama sissekäigu ees kodanike rühm, kes väljendasid suurt muret 

olukorra pärast, usaldamatust valitsuse tegevuse ja tegevusetuse vastu ning tungivat vajadust 

mahutid elamutest eemale viia. Seejärel kohtus delegatsioon Larnaca linnapea juuresolekul 

sadama asedirektori ja keskkonnahoiujuhiga. Vastuseks petitsioonide esitajate väitele, et pärast 

litsentside pikendamist jätkub sadamas tööstustegevus, teatasid sadamaameti esindajad, et 

Larnaca sadamas on viimased kaks kuud toimunud n-ö puhastustegevus, mis muu hulgas 

hõlmab vanametalli ringlussevõttu.  

Linnapea kabineti tõstatatud küsimuste osas, mis puudutasid litsentside pikendamist ja selle 

tingimusi, teatati delegatsioonile, et ettevõtetele Noble Energy ja Medserv Ltd antud litsentse 

pikendati samadel tingimustel nagu nende andmise ajal ning et need on mõeldud vaid 

hoiustamistegevuse lubamiseks.  
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Vastuseks petitsioonide esitajate väidetele müra- ja veereostuse kohta väitis 

keskkonnahoiuosakonna juhataja, et 2016. aasta uuringuga tehti kindlaks väga madal 

mürasaaste, mis on kergetööstusliku sadamategevuse jaoks tavapärane, ning et 2014. aastal 

tehtud viimane veeproov (kooskõlas Küprose õigusaktidega, mille kohaselt tehakse veeproove 

iga kolme aasta tagant) ei näidanud tööstusega seotud veereostust. Õhusaaste kohta teatas 

keskkonnahoiuosakonna juhataja, et saastetase on linnas kõrgem ning et sadama 

tööstustegevuse põhjustatud täiendavat õhusaastet pole täheldatud. Radioaktiivsuse taseme 

osas tegi Halliburtoni (üks sadamas tegutsemise loaga naftaettevõtetest) poolt 2014. aastal 

tööinspektsiooni osakonna järelevalve all läbi viidud uuring kindlaks, et radioaktiivsuse tase on 

väga madal. Delegatsiooni teavitati sellest, et vastused on antud kodanike kõigile asjakohastele 

päringutele.  

Limassoli sadama osas teavitati delegatsiooni sellest, et keskkonnamõju hindamist pole vaja 

teha kõnealuste tegevuste laadi tõttu. Käesoleval juhul rakendati enne litsentside andmist 

järelevalveprogrammid ja üldsust teavitati sellest nõuetekohaselt.  

Veel arendamisel oleva Vassilikose sadamaga seoses teavitasid sadamaameti esindajad 

delegatsiooni sellest, et seal oli peale veeldatud maagaasi terminali asukoha ette nähtud 

aktiivsem tööstustegevus. Delegatsioonile kinnitati aga, et kõik need tegevused vastavad ELi 

õiguse kohaselt rakendatavatele tavapärastele keskkonnaalastele piirangutele. 

Sadamas toimuva järgneva bussiekskursiooni ajal nägid delegatsiooni liikmed, et ettevõtted 

kasutasid vaid väikeseid büroohooneid ja hoiustamisrajatisi ning et sadamas viibis ainult üks 

laev, millel ei toiminud külastuse ajal mingit tegevust. Delegatsiooni liikmed olid tunnistajaks 

sellele, kui lähedal olid sadam ja mahutid elamutele (need asusid konkreetselt majadest ja 

korterelamutest üle tee) ja kui lähedal asusid mahutid sadamale, ning ka asjaolule, et mõni 

mahuti asus majade ja ettevõtete kõrval ning randadel ujujate kõrval.  

Kohtumine transpordi-, kommunikatsiooni- ja ehitustöödeministeeriumi alalise sekretäriga ja 

ministeeriumi teiste esindajatega 

Larnaca sadama osas teavitasid ministeeriumi esindajad delegatsiooni, et valitsuse eesmärk oli 

(lendamis- ja kruiisiskeemi osana) Larnaca arendamine peamiseks kruiisisadamaks ja edendada 

selle jahisadamat ning et valitsusel ei olnud mingit kavatsust piirkonda tööstussadamaks muuta. 

Selgitati üle, et sadamas praegu tegutsevate ettevõtete litsentsid on piiratud hoiustamiseks, 

peamist tööstussadamat arendatakse Vassilikosesse ning Limassol jääb Küprose peamiseks 

kaubasadamaks.  

Delegatsiooni teavitati sellest, et valitsuse plaan oli teisaldada kõik asjakohased 

tegevusvaldkonnad, sh gaasi hoiustamise mahutitega seotud tegevus, Vassilikosesse ning et 

praegune olukord ei ole vastuvõetav. Muu hulgas teavitati delegatsiooni ka sellest, et Larnaca 

sadama hoiustamistegevus hõlmab vaid ohutute materjalide käitlemist ning seetõttu polnud 

avalik arutelu enne litsentside pikendamist vajalik.  

Alaline sekretär väitis ka, et Küprose sadamaamet on rahastanud keskkonnamõju hindamise 

uurimist, mille käivitasid Larnaca omavalitsusasutused, ning et üldsust on sellest täielikult 

teavitatud. Ministeeriumi sõnul põhineb teatavate kodanike mulje, nagu Larnaca sadamas 

toimuks puurimissegu tootmine ja muu rasketööstustegevus, valedel oletustel ja 

mittemõistmisel. Ta väitis ka, et ainus sadama ruumi väljarentimise põhjus oli tööhõive 

suurendamine ja sadamas toimuva tegevuse vähenemise tasakaalustamine ning et 
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sadamategevuste jaoks pole litsentse vaja, kuna need pole ohtlikud. 

Ministeeriumi esindajad kinnitasid delegatsioonile, et tulevikus tehakse suuremaid jõupingutusi 

Larnaca linnapeaga koostöö tegemiseks ja suhtlemiseks. 

Kohtumine energeetika-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi esindajatega 

Delegatsioon kohtus ministeeriumi süsivesinike osakonna esindajatega, kes andsid taustteavet 

Larnaca sadama laiendamise põhjuste kohta ning algse otsuse kohta kergetööstustegevuse 

litsentside andmise kohta kaheks aastaks (2014–2016). Ministeeriumi sõnul oli sadamaameti 

otsuse tegemise ajal Limassoli sadam ülekoormatud, Larnaca sadam aga alakasutatud. 2016. 

aastast alates on Limassoli sadam olnud praegu Larnacas asuvate rajatiste üleviimise sihtkoht.  

Peale selle korraldati 2016. aastal pärast kodanike proteste Larnacas avalik arutelu, kus seda 

tausta selgitati ja vastati kodanike küsimustele. Ministeeriumi esindajad märkisid, et selle 

arutelu ajal selgus, et teatavad isikud on sadama tegevuse ja käideldavate materjalide (mis 

ministeeriumi sõnul olid suures osas ohutud, nt bentoniit) osas ekslikul arvamusel.  

Edasise teisaldamise osas tunnistasid ministeeriumi esindajad, et on olnud mitu edasilükkamist, 

kuna tegemist on keeruka plaaniga. Praegu rakendatakse üldplaani Vassilikose kohta, kus 

luuakse taristut ja jagatakse piirkondi enne Larnacas tegutsenud ettevõtetele; plaanidega on 

hästi edasijõutud, kuna esimene linnaplaneerimisluba on rajatiste teisaldamiseks antud. 

Aradippou osas mainisid nad, et valitsusasutused on ettevõtetele teinud erandeid tingimusel, et 

nad saavad kõik vajalikud litsentsid. Aradippou omavalitsus on pärast keskkonnamõju 

hindamise uurimist väljastanud ehituslube. Tulevaste nafta- ja maagaasiluureplaanide osas viidi 

visiidi ajal lõpule puurimine 11. sektoris. Määrati kolm uut sektorit, kusjuures praegune 

töövõtja puurib 2017. aasta sügisel uude sektorisse kaks puurauku ning Exxon Mobil puurib 

2018. aasta teises poolaastas 10. sektoris kaks uurimiskaevu. Halliburton (mis on Totali 

töövõtja) ja Schlumberger pakuvad Aradippous tugiteenuseid.  

Kohtumine siseministeeriumi esindajatega 

Delegatsioon kohtus linnaplaneerimisameti esindajatega, kes teatasid, et Larnaca sadama 

planeerimisparameetrid sisalduvad Larnaca linnaplaanis, mis ei luba sadamas tööstustegevust. 

Gaasihoiustamismahutite asukoha kohta selgitas ministeerium delegatsioonile, et ministri 

korraldusega sätestati nende mahutite tegevuse lõpetamine ja teisaldamine 2017. aasta 

veebruaris. Selle järgi on naftagaasi sisaldavate mahutite teisaldamise tähtaeg 2018. aasta märts 

ja vedelgaasi sisaldavate mahutite teisaldamise tähtaeg 2019. aasta märts. Mõlemat tüüpi 

mahutite teisaldamise sihtkoht on Vassilikos; ministeeriumi esindajate sõnul on aga ühe- või 

kaheaastane viivitus tõenäoline. 

Sadamast Oroklinini ulatuvalt alalt mahutite teisaldamise kohta on amet selle piirkonna jaoks 

ette valmistanud laiaulatuslikuma plaani, mis oli mahutite olemasolu tõttu vähe väljaarendatud. 

Plaani eesmärk on piirkonda arendada kvalitatiivse planeerimise kaudu, luues uusi maanteid, 

jalgrattateid, uue promenaadi, hallates veevooge, luues kesklinna mitmeotstarbelisi hooneid 

ning lähipiirkondadesse äri- ja eluhooneid. Ülaltoodud uuringu tegemiseks on palgatud firma 

ning juba on korraldatud avaliku arutelu üritusi. Uus plaan avaldatakse eeldatavasti 2017. aasta 

lõpus, samal ajal kui selle projekti jaoks peaks avaldatama keskkonnaosakonna juhendamise all 

tehtav keskkonnamõju hindamine. 
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Esindajad on seisukohal, et rajatiste sadamasse ehitamiseks polnud lube vaja, kuna taotluse oli 

esitanud transpordiministeerium, mitte eraettevõte. Sellegipoolest jälgiti kõiki tegevusi ja 

ametiasutuste arvamusi jagati nii, nagu taotluse oleks esitanud eraettevõte, seega pole seadust 

rikutud. Aradippou osas väljendasid esindajad pärast järgitud meetmete esitamist, et kodanike 

protestide põhjuseks on surve muuta Aradippou ainult elamurajooniks. 

Kohtumine põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonnaministeeriumi (keskkonnaosakond) 

esindajate ja keskkonnavolinikuga 

Esindajad palusid vabandust põllumajandusministri puudumise pärast, kes viibis tööasjus mujal 

ega saanud kohtumisest osa võtta. Delegatsiooni teavitati sellest, et Aradippou lisategevuste 

arendamise osas lubab Aradippou linnaplaan tööstuslikku kasutust ja tööstuspiirkonna 

funktsioone. Linnaplaaniga lubatud muud kasutused hõlmavad (abi-/teenindusseadmete) 

hoiustamist ja töökodasid või töötlusjaamu. Seaduse kohaselt pole vaja keskkonnaluba; 

sellegipoolest palus osakond tegevuse kõiki asjakohaseid keskkonnaandmeid, uuris ettevõtete 

antud teabe põhjal kõiki võimalikke ohte ning kehtestas väga ranged keskkonnaalased 

tingimused ja seire. Esindajad väitsid, et töös on kaks rajatist ning need vastavad neile 

kehtestatud kõigile tingimustele. Ministeerium teavitas delegatsiooni ka sellest, et üldsuse 

teavitamiseks korraldasid nende tehnilised eksperdid esitlusi, pakkusid seletusi ja kohtusid enne 

litsentside väljastamist kaks korda Aradippou linnanõukoguga.  

Delegatsiooni teavitati ka sellest, et Larnaca sadama puhul ei kuulunud sealne tegevus 

kohaldatava õiguse kohaselt tööstustegevuse alla, mistõttu ei olnud keskkonnamõju hindamine 

vajalik. Sellest hoolimata nõudis osakond oma heakskiidu andmiseks väga rangeid tingimusi ja 

kehtestas 2014. aastal sadama tegevusele hoolika seire. Elamute läheduse tõttu mõõtsid nad 

mürataset ja jälgisid töötunde. Kuna tööd pidid toimuma vaid 18 kuud, andsid nad heakskiidu, 

jälgisid platvormide mürataset ja jäätmekäitlust ning leidsid, et kõik vastab nõuetele. Pärast 

seda pole enam heakskiitu taotletud. Ministeerium on seisukohal, et Larnaca sadama tegevus ei 

kuulu Seveso direktiivide kohaldamisalasse, vastupidine kehtib aga Larnaca piirkonna kohta, 

kus asuvad gaasi hoiustamise mahutid – selle kohta teeb riskianalüüsi Küprose 

tööministeerium.  

Mahutite Vassilikosse teisaldamise osas teatati delegatsioonile, et ehitusloa saanud esimene 

ettevõte on juba mahutid püstitanud ja jätkab selle tegemist, et täita ka sinna ümberasuvate 

teiste ettevõtete vajadusi. Ümberasumist iseloomustati kui väga ajamahukat protsessi, mille 

jaoks on tegemisel tõsised ja ulatuslikud keskkonnauuringud ning mille jaoks on enne vaja 

ületada paljud bürokraatlikud takistused.  

Kohtumine riigikontrolöriga, Küprose Vabariigi Riigikontroll 

Riigikontrolör kinnitas Küprose valitsuse otsust, et Limassol jääb Küprose peamiseks 

kaubandussadamaks, ning esitas seda tõendina selle kinnituseks, et Larnaca sadam ei ole 

mõeldud tööstussadamaks – visiidi ajal koostati sätteid Limassolisse tööstusliku tegevuse 

lubamiseks.  

Delegatsioonile teatati, et mahutite teisaldamise osas on kerkinud kaudse mõjutamise poliitiline 

küsimus ning tegutsevad ettevõtted avaldavad riigiasutustele survet. Riigikontrolör esitas näite 

teatud materjalide, nimelt bituumeni hankimise kohta, mille osas valitseb turul 

monopolilähedane seisund. Riigikontrolöri büroo väitis, et püüab kaasata teisi ettevõtteid 

erasektori algatuse edendamiseks, mis oleks kooskõlastatud eemaldamisprotsessiga. 
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Litsentside väljastamise korra osas selgitas riigikontrolör, et Küprose seaduse järgi on olemas 

kahte liiki asjakohaseid lube: linnaplaneerimise ja maakasutuse planeerimise load ning 

ehitusload. Kui projekti arendab eraettevõte, on vaja ehitusluba, mille väljastab omavalitsus 

isegi juhul, kui ettevõte ehitab riigimaale. Peaprokuratuur vastutab lubade ja litsentside andmise 

korraga seotud seaduste tõlgendamise täpsustamise eest. Olemas on erandite tegemise kord, 

seda eriti rahvusvahelise tähtsusega projektide puhul ning kui nõutakse maa ja rajatiste kasutuse 

muutust.  

Küprose parlamendi külastus – transpordi- kommunikatsiooni- ja ehitustöödekomisjoni ning 

keskkonnakomisjoni ühiskohtumine 

Delegatsioon kohtus Küprose parlamendiliikmete ühisdelegatsiooniga, mis koosnes järgmistest 

liikmetest: keskkonnakomisjoni esimees Adamos Adamou, Annita Dimitriou (demokraatlik 

ühendus – DHSY) ja Evanthia Savva (AKEL), mõlemad eespool nimetatud komisjoni liikmed, 

ning transpordi- kommunikatsiooni- ja ehitustöödekomisjoni liikmed Christakis Giovannis 

(Küprose Töörahva Progressiivne Partei – Vasak – Uued Jõud – AKEL), Dimitris Dimitriou ja 

Charalambos Theopemptou (roheliste asepresident). Larnaca on peaaegu kõigi eespool 

nimetatud liikmete valimisringkond.  

Delegatsioonile teatati, et Larnaca sadama probleemi on arutatud mitmes 

parlamendikomisjonis. DHSY esindajad väljendasid oma erimeelsust petitsioonide 

pealkirjadega, kuna pole tehtud ühtegi riiklikku otsust Larnaca tööstussadamaks muutmise 

kohta. Sadam oli olemas juba 1974. aastal, kui toimus Türgi sissetung, ja seda ümbritsevaid 

piirkondi pakuti elamiseks mõnele saare põhjaosa pagulasele. Seetõttu ümbritsevad sadamat 

elamuhooned. DHSY esindajad olid arvamusel, et kaebused pärinesid vaid kodanike väikselt 

osalt. Larnaca töötusmäär oli pärast 2013. aastal toimunud pangahoiuste allahindlust väga 

kõrge, mistõttu otsustati piirkonna tööhõive elavdamiseks selliseid tegevusi sadamas (kus 

tegevus oli majanduskriisi tõttu juba oluliselt vähenenud) lubada. Nad rõhutasid ka, et Larnaca 

turismi- ja jahisadama arendamise hankemenetluselt saadi kolm pakkumist ning et töövõtja 

valitakse 2017. aasta lõpuks. Sadama põhjaosas asuvate naftamahutite teisaldamise kohta on 

aga otsus juba vastu võetud ja see rakendatakse, kuna selleks on olemas rahalised vahendid ja 

Euroopa Liit on teisaldamise heaks kiitnud. Gaasimahutite teisaldamine näib olevat pisut 

keerukam, kuna Küprose turg on väike ja teisaldamise kulu on sellega seotud ettevõtetele liiga 

suur. DHSY esindajate arvamuse kohaselt oleks kodanikud saanud osaleda ja neid oleks 

teavitanud sadamaplaanidest Larnaca arengukomisjon. Viimasena väljendasid nad oma 

seisukohta, et kodanike mure Larnaca sadama kohta ei ole põhjendatud, kuna valitsus on 

tühistamatult otsustanud mitte lubada sadamat kasutada nii, nagu seda tehti 2014. aastal, vaid 

lubada sadamas vaid hoiustamist.  

AKELi liikmed selgitasid, et Larnaca kodanikud tunnustavad piirkonnas tööhõive 

suurendamise vajadust, kuid ei arva, et inimelude ohtu seadmine on selle saavutamiseks õige 

vahend. Nende eesmärk on arendada turismi koos samaväärse kaubanduse arendamisega, kuid 

nad on arvamusel, et nende linn on juba ülekoormatud ja ohus mahutite, elektripaigaldiste, 

tööstuspiirkonna ja lennujaama tõttu. Nad on seisukohal, et valitsus ei ole ettevõtete Larnaca 

sadamast välja ja eemale teisaldamist tühistamatult otsustanud – otsus on kuni 2019. aastani 

edasi lükatud – ning ei ole teada, millal täpselt ettevõtted lahkuvad, millal mahutid teisaldatakse 

ja plaanid ellu viiakse. Aradippou rajatiste osas väitis Evanthia Savva (kes oli 2014. aastal 

Aradippou omavalitsuse volikogu liige, kui ehitusload kahele ettevõttele anti), et valitsus ja 

Aradippou linnapea teevad ühist hämarat koostööd, et kinnitada tehaste asukoht 
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elamupiirkondade lähedale. Selle tõestuseks rõhutas ta, et ettevõtted said load paari kuuga, 

kuigi menetlus võtab tavaliselt kaks kuni kolm aastat; ministrite nõukogu tegi erandi 

eraettevõtetele, kuigi neid tehakse tavaliselt riigiprojektide jaoks; Aradippou omavalitsus 

ajastas oma volikogu istungi ja andis ettevõtetele load varem, et kaks aastat hiljem, kui 

parlamendi pädev komisjon kokku kutsuti, seda esitada juba otsustatuna. 

Reede, 22. september 2017 

Aradippou omavalitsuse külastus ja ekskursioon  

Delegatsioon sõitis Aradippou omavalitsusse bussiga ja nendega oli kaasas Aradippou linnapea, 

kes jagas kommentaare peamiste külastatud paikade kohta. Need hõlmasid puurimisettevõtete 

(Halliburton ja Schlumberger) kahte tugirajatist, mis olid mõlemad suletud ning neis ei paistnud 

olevat inimesi. Mõlemad rajatised püstitati Aradippou äärelinnas asuvasse äriparki (endine 

Larnaca vabatsoon), mis asus parki elamupiirkondadest eraldava kiirtee lähedal. 

Delegatsioonile teatati, et need kaks rajatist ei olnud sel ajal ega ole kunagi olnud töös. Kulla 

rafineerimistehase ehitamine ei olnud veel lõppenud. 

Rajatiste kaugus elamusrajoonidest on erinev, kuna need rajoonid on asustatud alles hiljuti; töös 

oli mitu elamute ehitamise platsi. Keskmine kaugus oli aga umbes kilomeeter. 

Kohtumine Aradippou linnapea Evangelos Evangelidisega 

Delegatsiooni teavitati sellest, et lubade andmise korra osas on omavalitsus kohustatud järgima 

riigi arvamusavaldusi ja väljastama loa vastavalt nendele. Kui omavalitsus riigi positiivset 

arvamust ei järgi, on omavalitsusel tõendamiskohustus, ta peab esitama põhjendatud arvamuse 

ja võimalik, et kandma ka kahjuhüvitise kulud. Keskkonnamõju hindamisi teevad riigi-, mitte 

omavalitsusasutused.  

Linnapea kinnitas, et piirkonna maaomanikud sooviksid, et maad kasutataks vaid 

elamispinnana. Maakasutuse otsustab maaomanike nõukogu, kuid viimane sõna on 

linnaplaneerimise osakonnal. Kodanike protestide ja petitsioonide (protestivad kodanikud on 

väidetavalt pärit Larnacast, mitte Aradippoust) osas teavitati delegatsiooni sellest, et need 

toimusid kohe pärast omavalitsuse valimisi ning et „kogu probleemi puhul andis tooni kodanike 

väike vähemus“, kelle väited olid kohati „liialdatud“ ja protestide ulatust võimendas kohalik 

meedia.  

Viimaks anti delegatsioonile teada, et Larnaca kohalikku plaani vaadatakse üle iga seitsme aasta 

tagant ning viimane ülevaatus toimus 2013. aastal. Kodanikud teevad plaani muutmiseks 

ettepanekuid, omavalitsus vaatab need läbi ja avaldab arvamust ning linnaplaneerimise osakond 

teeb lõpliku otsuse. Kõige viimasel läbivaatamisel oli omavalitsus teinud ettepaneku rajatiste 

ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni tegemiseks, kuigi osakonna uuringud toetasid 

vaadet, et tööstuspiirkonna loomine ja tegevus on võimalik. 

Kohtumine haldus- ja inimõiguste kaitse volinikuga (ombudsman) 

Ombudsman teatas delegatsioonile, et kodanike põhikaebused on lahendatud ja vastuse saanud. 

Selle lahenduse tulemusena muudeti Larnaca arendusplaani.  

Aradippou osas on lisategevuste ja puurimissegutehase arendamine peatatud ning see viiakse 
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üle Vassilikosse. Aradippousse jääb vaid hoiustamistegevus; tulevikus ei toimu seal töötlemis- 

ega operatiivtegevust ega ka muid keskkonda kahjustavaid tegevusi. Ombudsmani büroo ei ole 

teema kohta uusi kaebusi saanud.  

Riigi- ja omavalitsusasutuste teabe levitamise ja kommunikatsioonilõhe osas tunnistab 

ombudsman puudujääke kõigil tasanditel, mis on olukorda teravdanud; büroo ei ole aga 

konkreetselt selle teema kohta kaebusi saanud. Ombudsman on seisukohal, et kodanikele jättis 

järgnevates menetlustes vale mulje asjaolu, et viidi läbi sadama rolli muutmise esialgne 

hindamine, kuid see hindamine vaadati hiljem üle ja sadama tööstuslikku kasutusse võtmine 

peatati. 

Kohtumine petitsioonide esitajatega Larnaca raekojas 

Teine kohtumine petitsioonide esitajatega hõlmas delegatsiooni ja kodanike vahelist 

teabevahetust delegatsiooni kohtumiste peamiste tulemuste kohta ning delegatsioonile lisateabe 

andmist teatud kodanike poolt.  

Petitsioonide esitajad kinnitasid, et Küprose ülemkohtus on käimas Larnaca ja Dromolaxia 

omavalitsuste algatatud kohtuasi. Petitsioonide esitajad viitasid ka saare 2018. aasta 

detailplaneeringu muutmisele (mis hõlmab muu hulgas ka Larnaca kohaliku plaani muutmist) 

ja väljendasid muret, et valitsus „kasutab maa sundvõõrandamist“ tööstuslikel eesmärkidel.  

Gaasi hoiustamise mahutite eemaldamise ja üleviimise osas tunnustasid petitsioonide esitajad, 

et on küll olemas ministri korraldus, kuid et juba 17 aastat on olnud korduvaid pikendusi ja 

viivitusi.  

Üleüldise suhtluse puudumise kohta väitsid petitsioonide esitajad, et see on olnud pidev 

probleem ning et valitsuse kõik tasandid ja eri ministeeriumid on korduvalt andnud vastukäivat 

ja/või eksitavat teavet. Mainiti ka, et teatud linnapead on isegi püüdnud tõestada, et protestivad 

kodanikud eksivad, on puudulike teadmistega või vaimselt ebastabiilsed. Petitsioonide esitajad 

kahtlevad, et ettevõtted kasutaksid sadamat vaid hoiustamiseks, ja isegi, kui nad seda teeksid, 

oleks seda väga raske tõestada, kuna vajalikke kontrolle teevad ainult üks-kaks kontrolöri. Nad 

viitasid ka sellele, et ettevõtjad otsivad viise, kuidas valitsuse otsustest, lubadest ja kodanike 

protestidest kõrvale hiilida, tehes näiteks häireid ja võimalik, et ka heiteid põhjustavaid tegevusi 

pigem sadamas viibivatel laevadel kui sadama maa-alal. 

5. Järeldused ja soovitused 

Külastuse jooksul selgitati esiteks välja, et kodanikud on rahulolematud keskvalitsusasutuste 

pikaaegse teabevahetuse puudumise tõttu Larnaca sadama ja Aradippou arengu ning gaasi 

hoiustamise mahutite kohta. Nii Larnaca omavalitsuse ja Küprose sadamaameti kui ka 

omavalitsuse ja Larnaca elanike vahelised pinged ja suhtluse vajakajäämine või isegi selle 

täielik puudumine olid ilmsed. Eelmainitut tõendab asjaolu, et Larnaca linnapea kuulis 

Larnaca sadamas hoiustamise litsentside pikendamisest alles petitsioonikomisjoni 

delegatsiooni kohtumisel Larnaca sadama ametiasutustega. Samal ajal tervitatakse 

keskvalitsusasutuste jõupingutusi nii kodanike kui ka omavalitsusasutustega 

ulatuslikuma dialoogi ja läbipaistvama suhtluse saavutamisel edasise linna- ja 

tööstusarengu valdkonnas. 

Kodanike poolt praegu tunnustatud keskkonnaõigused tulenevad rahvusvahelisel ja ELi 



 

PE612.114v01-00 16/21 CR\1136454ET.docx 

ET 

tasandil vastu võetud paljudest keskkonnapõhimõtetest ja -seadustest. 1992. aastal vastu võetud 

Rio deklaratsiooni põhimõttes 10 rõhutatakse, et „keskkonnaküsimusi on kõige parem 

lahendada kõikide huvigruppide ühisel osalemisel“. 1998. aastal rakendati seda põhimõtet 

Århusi konventsiooni1 allakirjutamisega, mis jõustus 2001. aastal ja mille Küpros ratifitseeris 

2003. aastal. Üldsuse õigus keskkonnaalasele teabele juurde pääseda, otsustusprotsessis 

osaleda ja õigusvahenditele ligi pääseda on Århusi konventsiooni kolm sammast ning 

konventsiooni osalisriikidel on kohustus neid õigusi tagada ja austada. Käesoleval juhul näib 

seda põhimõtet olevat rikutud ning selliste projektide (Larnaca sadam ja Aradippou) 

asjakohaste keskkonnamõju hindamiste puudumine näitab, et Küprose riiklikest seadustest on 

kas kõrvale hoitud või nende ülevõtmine ei vasta ELi õigusaktidele. 

Kodanike osalus, avalik arutelu ja vajaliku teabe pakkumine tulevaste arengukavade 

kohta õigeaegselt, st enne sekkumise/ehitustööde algust, ei ole mitte valitsustele kättesaamatu 

luksus, vaid nende kohustus ja ühtlasi ELi õigustiku osa. Usaldamatus valitsuse või kohaliku 

tasandi mis tahes otsuse vastu, isegi positiivsete otsuste vastu, mis kodanike opositsioonile 

Larnaca sadama kasutust tõestavad, näitab valitsuse ja kohalike asutuste suutmatust teavet 

õigesti käsitleda ning aitab tõenäoliselt kaasa piirkonnas ja Larnaca omavalitsusvolikogus 

olevate pingete süvendamisele.  

Teine tähelepanek oli valitsuse eri osakondade ja teenistuste vahelise kooskõla ja 

korraldusliku järelevalve ilmne puudumine tööstus- ja linnaarenduslubade andmisel ning 

sellest tulenev teatud tööstusrajatiste lähedus elamupiirkondadele, mis ei vasta tavaliselt 

kaasaegsetele maakasutuse planeerimise seadustele ega Seveso direktiividega kehtestatud ELi 

õigusaktidele; samal ajal olid hämmastavad eri keskvalitsusasutuste antud seletused 

otsustusprotsessiga seotud üksikute punktide kohta ja osutatud arenduste litsentside vajalikkuse 

kohta.  

Samuti sai kohtumistel ilmseks strateegilise planeerimise puudumine valitsuse tasandil 

sellise olulise teema kohta nagu nafta- ja gaasiluure, mida tõestas asjaolu, et lühiajalise kasu 

saamiseks eelistati Larnaca sadama tööstuslikku kasutamist, kuid see tööstustegevus viidi üle 

Limassolisse, samas kui tugiteenuste rajatised jäid Larnaca lähedale Aradippousse.  

Piirkonna arendamine ei peaks endas kätkema vaid finantskasu, vaid peaks samal ajal 

tagama ka keskkonna ja rahvatervise kaitse ning alati tuleb leida tasakaal nende kahe aspekti 

vahel. Praeguse olukorra asjaolud, kus sadam asub konkreetselt elamupiirkonnas, muudavad 

selle küsimuse veelgi olulisemaks. Samal ajal on Larnaca sadama juhtumi puhul eriti rõhutatud 

avaliku huvi olulisust arengu ja keskkonnakaitse vahendina. 

Delegatsiooni ja ametiasutuste vahel peetud aruteludel (kuigi need ei toimunud ministeeriumide 

tasandil) ja pärast sadamakülastust kinnitasid ametiasutused selgelt, et nad ei kavatse 

Larnaca sadama tööstuslikku kasutust jätkata ning et sadamat kasutatakse praegu ainult 

Küprose sadamaameti viidatud piiratud eesmärkidel (nt hoiustamine). Petitsioonide esitajad on 

aga jätkuvalt mures selle pärast, kas lahes toimub ikka veel ohtlik tegevus nagu minevikus, kas 

selle tegevuse jaoks on välja antud asjakohane litsents ja kas seda kontrollitakse piisavalt. 

Küprose sadamaamet pikendas litsentsi viimati 21. septembril 2017, saates Larnaca 

omavalitsusele selle kohta kirja, kusjuures samal kuupäeval kohtus petitsioonikomisjoni 

delegatsioon ka sadamaametiga. Petitsioonide esitajad on skeptilised, kas otsus sadamat vaid 

                                                 
1 Århusi konventsioon, mis käsitleb keskkonnainfo kättesaadavust ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 

osalemist ning neis asjus kohtu poole pöördumist. 
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hoiustamiseks kasutada on kindel, samuti ei ole selge, mida seal hoiustada kavatsetakse 

(Limassoli sadamas hoiustatakse kemikaale ning tahkeid ja vedelaid jäätmeid, mis viitab, et 

seda võidakse teha ka Larnaca sadamas) ja kui pikaks perioodiks pikendus anti.  

Aradippou piirkonna puhul näib, et teenuse osutamine on ilma eelnevat keskkonnamõju 

hindamist tegemata lubatud piirkonnas, kus pole selle jaoks vajalikku klassifikatsiooni. See 

näib olevat võimalik tänu juriidilise sahkerdamisele avaliku ja erasektori kaasamisel. Samuti 

tekitab muret kohalike asutuste tegelik võime toimuvat kontrollida. 

Kuigi Larnacast gaasi- ja naftamahutite (mis Seveso direktiivide kohaselt endast ilmset ohtu 

kujutavad) teisaldamise probleem ei olnud visiidi ajal uuritud petitsioonide peamine teema, sai 

selgeks nende teisaldamise vajadus ja kiireloomulisus, nagu ka ametiasutuste kohustus 

panna paika lõplik tähtaeg ja suhelda kodanikega selgelt. Lahendus – kuigi keeruline – näib 

olevat teisaldamine Vassilikosse. Delegatsioonile jäi ebaselgeks, kas see on lühi- või 

pikaajaline plaan, kui kiiresti seda rakendatakse ja kui kindel on selle rakendamine. 

Petitsioonikomisjon esitab eespool nimetatut arvesse võttes liikmesriigi pädevatele asutustele 

järgmised soovitused: 

1. märgib, et juhtudel, mil kavandatud tööstus- või linnaarendusprojektid võivad endast 

kujutada ohtu rahvatervisele või keskkonnale, on eriti oluline pidada tõelist ja 

ulatuslikku avalikku arutelu; rõhutab avaliku arutelu vajadust valitsuse otsuste 

paremaks ettevalmistamiseks; teeb selle eesmärgi nimel ettepaneku pidada ühine 

koosolek sadamaameti, asjakohaste ministeeriumide, ombudsmani, riigikontrolöri ja 

petitsioonide esitajate vahel; 

2. soovitab kodanike teadlikkuse tagamiseks kaasata linnanõukogu ja sellega avaliku 

arutelu käigus konsulteerida kõigi projektide puhul, mis sadamat oluliselt mõjutavad, 

kuigi sadama ametiasutused kuuluvad keskvalitsuse pädevusse; 

3. soovitab pädevatel asutustel kiirendada gaasihoiustamismahutite eemaldamist ja tuletab 

meelde, et eemaldamisotsused on ootel juba 17 aastat; kutsub pädevaid asutusi üles 

teatama kodanikele ja asjakohastele omavalitsusasutustele eemaldamisprotsessi 

lõpuleviimise täpse lõpptähtaja; 

4. palub pädevatel asutustel selgitada Larnaca sadama rajatiste litsentside hiljutiste 

uuendamiste tingimusi ja eriti lubatud tegevuse laadi; julgustab tungivalt tegelema 

tööinspektsiooni puudumise küsimusega, et selgitada välja, milliste kontrollimata või 

vajaliku loata ohtlike tegevustega Larnaca sadamas ja Aradippous tegeletakse; 

5. soovitab suurendada läbipaistvust ja avalikustada kodanikele rohkem teavet Larnaca 

sadama, Aradippou ja muude asjakohaste piirkondade tulevaste arengustrateegiate 

kohta, samuti suurendada läbipaistvust tegevuste ja materjalide liikide ning nende 

strateegiate ajavahemike kohta;  

6. kutsub valitsusasutusi üles osalema nafta- ja gaasiluuret käsitleva protsessi ja menetluse 

ametitevahelistel aruteludel, mis viiksid lõpuks asjakohase strateegilise kava loomiseni: 

märgib vajadust minna vahetu majandusliku tulu lühiajaliselt ja osaliselt lahenduselt üle 

Larnaca ranniku arendamise pikaajalise planeerimise kõikehõlmavale strateegiale, 

keskendudes kohalikule majandustegevusele ja turismile, mis on kooskõlas 
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keskkonnakaitse eeskirjadega; 

7. muretseb, et kehtivate seaduste kohaselt ei vajanud Larnaca sadamas ega ka Aradippous 

toimuvad tegevused sõltumatu keskkonnamõju hindamise tegemist, samas kui 

alternatiivseid lahendusi hõlmav uuring on norm; leiab, et keskkonnamõju hindamise 

direktiivi ülevõtvast seadusest on kas kõrvale hoitud või on see ise liiga nõrk ega vasta 

ELi direktiivi eesmärkidele; nõuab sel juhul tungivalt, et see õigusakt vaadataks 

nõuetekohase uuendamise ja täiendamise eesmärgil läbi; teeb ettepaneku teha selget 

vahet projektide avalike ja erahuvide vahel ning eri klassifikatsioonidega piirkondades 

lubatud ja keelatud tööstustegevuse konkreetsete liikide vahel; 

8. soovitab keskkonnamõju hindamise uuringute jaoks kasutusele võtta rangemad 

lepingute sõlmimise menetlused; märgib, et see on vajalik nii kodanike suurema 

usalduse tagamiseks keskkonnatundlikke küsimusi käsitlevate valitsuse otsuste 

tegemiste vastu kui ka potentsiaalsete huvikonfliktide vältimiseks, kui projekti või 

investeeringuga muul viisil seotud äri- või eraühingud rahastavad uuringut ennast või 

üksust, kellelt uuring telliti; 

9. rõhutab Seveso direktiividele vastamise olulisust, sealhulgas kodanikukaitse jaoks 

üksikasjalike kavade koostamine ja asjaomase elanikkonna nõuetekohane teavitamine 

evakueerimise korralduse kohta eriolukorras, seda eriti Larnacas, võttes arvesse elamute 

lähedust nii mahutitele kui ka sadamale ning sadamas tuvastatud teatud tegevusi; 

10. toetab keskkonnaküsimuste tähtsamale kohale seadmist Küprose poliitilises 

tegevuskavas; usub, et siiski on vaja täiendavalt muuta otsustamiskultuuri, et kõigepealt 

ei tehtaks otsuseid, et pärast leida seaduselünki avalikkuse teavitamise ja kaasamise 

eeskirjadest kõrvalehoidumiseks; leiab, et 2018. aasta üksikasjalik ülevaade saare 

maakasutuse planeerimise kohta on hea võimalus sellist lähenemisviisi muutust 

rakendada; 

11. tuletab meelde liikmesriikide kohustust austada 1995. aasta Barcelona konventsiooni, 

mis käsitleb Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitset, ning kõiki selle protokolle, 

eriti Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli; 

12. märgib Küprose ombudsmani ja Küprose riigikontrolöri aruannetes esitatud 

tähelepanekuid Larnaca sadama kasutuse ja Aradippou rajatiste projektidega seotud 

menetluste rikkumiste ning mõju kohta, mis neil arenguprojektidel on või võib olla 

kohalikele elanikele; kutsub valitsusasutusi üles arvestama eespool nimetatud 

aruannetes esitatud tähelepanekuid ja järgima neis esitatud soovitusi; 

13. pühendub kodanike üleskutsete jälgimisele seoses Larnaca sadama, Aradippou ja 

gaasihoiustamismahutite eemaldamise tulevaste arengusuundumustega, kui need ei ole 

teabekogumisvisiidi ajal riigi ametiasutuste esitatud plaanidega kooskõlas; tuletab 

eelneva taustal petitsioonide esitajatele meelde, et nad saavad Euroopa Parlamendile 

alati uusi teemakohaseid petitsioone esitada, kui objektiivsed põhjused seda õigustavad, 

ning petitsioonikomisjon uurib neid petitsioone ja võtab vajaduse korral meetmeid. 
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1. lisa. Kokkuvõte saadud petitsioonidest 

Petitsiooni nr 1540/2014 kokkuvõte 

Petitsioonis väljendatakse vastuseisu tööstussadama rajamisele Larnacas. Petitsiooni esitaja 

arvates on projekt Seveso direktiiviga vastuolus. 

Petitsiooni nr 1541/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja kaebab sadamas ja Larnaca ümbruskonnas tehtavate tööde pärast ning nõuab, 

et kõik nafta- ja gaasimahutid viidaks mujale, et nafta- ja gaasivarude uurimise hõlbustamiseks 

tehtav töö sadamas peatataks, et kohaldataks Århusi konventsiooni ning Seveso II ja 

III direktiivi eeskirju ning et iga projekti kohta koostataks kreeka keelde tõlgitav ja meedias 

avaldatav sõltumatu keskkonnamõju uuring. 

Petitsiooni nr 1542/2014 kokkuvõte  

Petitsioonis väljendatakse jõulist vastuseisu tööstussadama arendamise kohta Larnaca 

elamupiirkonnas, tuginedes asjaolule, et see tähendab ohtu elanike tervisele ja ohutusele ning 

kahjustab keskkonda. 

Petitsiooni nr 1543/2014 kokkuvõte  

Petitsioonis käsitletakse vastuseisu Küprose valitsuse otsusele rajada ilma elanikega 

konsulteerimata tööstussadam Larnaca energia kasutamiseks. Petitsioonis leitakse, et protsess 

on vastuolus nii Århusi konventsiooni kui ka ELi keskkonnamäärustega. Teema kohta on 

koostatud üksnes esialgne uuring, milles ei käsitleta mingil moel projekti mõju keskkonnale ja 

tervisele. 

Petitsiooni nr 1544/2014 kokkuvõte  

Petitsioonis avaldatakse vastuseisu gaasi ja naftat transportivate laevade sildumisele Larnaca 

linnas liivarandade ja elamupiirkondade lähedal. Valitsus on kehtestanud juba korralduse 

laevade mujale viimiseks, kuid seda korraldust ei järgita. Laevad kujutavad endast tõsist 

keskkonnaohtu ja on vastuolus Seveso direktiiviga. 

Petitsiooni nr 1644/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja nõuab väga lühikeses petitsioonis, et jäätmeid ei transporditaks Larnacasse. 

Petitsiooni nr 1662/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja protesteerib tööde tõttu, mida tehakse Larnaca kesklinna sadama 

rasketööstussadamaks muutmise eesmärgil. Ta kaebab, et on olemas kavad teha tööd 

puurimissegu tootmiseks, suurtes kogustes kemikaalide kasutamiseks ja ladustamiseks, 

radioaktiivsete metallide ja osade vastuvõtmiseks ja väljasaatmiseks ning ohtlike lõhkeainete 

saatmiseks nafta ja gaasi puurimisplatvormidele. Ta märgib samuti, et sadam asub piirkonnas, 

millele laieneb Seveso direktiiv, kuna nafta- ja gaasiettevõtted on püstitanud rajatisi mitmesaja 

meetri raadiuses, ja väljendab vastuseisu otsusele paigutada suured laod Aradippou piirkonda 

(äärelinnas, vähem kui kilomeeter elamurajoonist, 700 m lähimatest majadest), et ladustada 

suurtes kogustes lõhkeaineid ja kemikaale ning ladustada, kasutada ja vedada radioaktiivseid 
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elemente sadamas paiknevatele ettevõtetele. Ta väljendab hirmu, et elanike ja keskkonna tervist 

ja ohutust ohustab pinnase, õhu ja mere saastumine lekkivate kemikaalide ja radioaktiivsuse 

või võimalike õnnetusjuhtumite tagajärjel, ja kaebab, et linn muutub vaiksest turismilinnast 

tööstuslinnaks. Ta nõuab tööde peatamist ja mõju-uuringu läbiviimist linna ja ümbritseva 

piirkonna kohta. 

Petitsiooni nr 1665/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja nõuab väga lühikeses petitsioonis, et Larnacasse Küprosel ei lubataks 

toksilisi jäätmeid ja kemikaale. 

Petitsiooni nr 1666/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja märgib väga lühikeses petitsioonis, et tööstustegevus, eelkõige gaasi 

puurimisega seotud tegevus, on kesklinnas keelatud. Ta taunib seda, et mõnede üksikute 

inimeste ahnus ähvardab mürgitada Larnaca elanikud. 

Petitsiooni nr 1667/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja kaebab, et Küprose valitsus on alustanud Larnaca kesklinna sadama 

muutmist tööstussadamaks kohalike elanikega konsulteerimata ja neid teavitamata. Kavad 

hõlmavad tehase rajamist gaasi puurimiseks vajaliku puurimissegu tootmiseks ja lõhkeainete 

vedamist läbi kesklinna sadamasse. Petitsiooni esitaja märgib samuti, et ehitustööde kohta ei 

ole teostatud keskkonnamõju hinnangut. 

Petitsiooni nr 1668/2014 kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja on vastu tööstussadama ehitamisele Larnaca kesklinnas asuvasse 

elamurajooni majade lähedusse (vähem kui 100 meetri kaugusele), kuna see ohustab elanike ja 

keskkonna tervist ja ohutust. 

Petitsiooni nr 1829/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja, kes elab Larnacas, nõuab oma väga lühikeses avalduses lõpu tegemist 

looduskeskkonna hävitamisele, et inimesed saaksid vabalt elada puhtas keskkonnas. 

Petitsiooni nr 1830/2014 kokkuvõte 

Petitsiooni esitaja, kes elab Larnacas, nõuab oma väga lühikeses avalduses keskkonna 

saastamise lõpetamist. 

Petitsiooni nr 0144/2016 kokkuvõte  

Petitsiooni esitajas tekitab frustratsiooni asjaolu, et Euroopa Komisjon ei ole vastanud enam 

kui aasta tagasi esitatud Küprose valitsuse vastasele kaebusele, milles anti teada ühenduse 

õiguse rikkumistest, mis puudutavad keskkonnakaitset ja kodanike ohutust seoses rasketööstuse 

rajatistega Larnaca sadamas. Rajatiste puhul eirati täies ulatuses tervise, planeeringu, 

keskkonna, õiguse ning menetluste järgimisega seotud mureküsimusi. Tegemist on inimõiguste 

ja Århusi konventsiooni ilmselgete rikkumistega. Samuti on kodanikud algatanud kohaliku 

tasandi kohtumenetluse, mille tulemusi alles oodatakse. Praegu tundub, et olukord halveneb 

veelgi, kuna oht elanikele on suurenenud ning hiljuti loodi piirkonda kaks täiendavat tehast – 
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kulla rafineerimistehas ja bioenergiatehas. Kodanike arvates on need tõenduseks, et kohalik ja 

keskvalitsus püüavad muuta piirkonna seadusevastaselt rasketööstuspiirkonnaks. Petitsiooni 

esitaja toonitab, et tegutseda tuleb kiirelt, ning palub, et EL sekkuks viivitamatult. 

 


