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1. Wprowadzenie 

Celem misji informacyjnej Komisji Petycji na Cyprze w dniach 20–22 września 2017 r. było 

udzielenie odpowiedzi na szereg otrzymanych petycji zawierających zarzuty dotyczące 

szkodliwej działalności przemysłowej w miejscowościach Larnaka (konkretnie w porcie w 

Larnace) oraz Aradippou. Zarzuty te oraz ich związek z unijnymi przepisami zawartymi w 

dyrektywach Seveso zostały przedstawione w załączonych streszczeniach petycji1 oraz w 

komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca 2017 r.2.  

W skład delegacji Komisji Petycji, której przewodniczył Pál Csáky (PPE), weszli następujący 

posłowie: Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE), 

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL – członek ex officio) i Demetris Papadakis (S&D – członek 

ex-officio).  

W ramach wizyty delegacja odbyła spotkania ze składającymi petycje, władzami krajowymi 

Cypru (zarówno centralnymi, jak i miejskimi), cypryjskim parlamentem, Audytorem 

Generalnym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.  

Niniejsze sprawozdanie, które ma być odpowiedzią na obawy wyrażone w petycjach przez 

cypryjskich obywateli, zawiera opis okoliczności powstania sporu i streszczenie głównych 

ustaleń poczynionych przez delegację na podstawie spotkań z różnymi zainteresowanymi 

stronami. Sprawozdanie kończy się zaleceniami sformułowanymi na podstawie tych ustaleń.  

2. Informacje ogólne  

a. Port w Larnace 

Port w Larnace jest położony zaledwie sześć kilometrów od międzynarodowego portu 

lotniczego Larnaka i w pobliżu Finikoudes, najpopularniejszej wśród mieszkańców i turystów, 

a zarazem największej plaży kąpielowej. Zajmuje on stosunkowo mały obszar w centrum 

miasta i jest otoczony dzielnicami mieszkaniowymi. Jest to drugi co do wielkości port na 

Cyprze. Jego budowę zakończono w czerwcu 1973 r., a pod koniec tego samego roku port 

rozpoczął działalność. 

Zajmuje on powierzchnię 445 000 metrów kwadratowych i jest obecnie portem 

wielofunkcyjnym, obsługującym wszelkiego rodzaju przesyłki towarów luzem (pasza, zboże, 

gips), ładunki konwencjonalne (drewno, żelazo, nawozy, samochody) oraz produkty naftowe. 

W ostatnich latach korzystają z niego statki wycieczkowe i pasażerskie, a także statki handlowe; 

na południowym krańcu portu zbudowano również przystań jachtową. Z tego powodu 

poszukiwany jest inwestor strategiczny w celu zapewnienia równomiernego rozwoju portu i 

obiektów przystani. W tym celu zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert. 

Port przylega również do instalacji ropy naftowej i gazu skroplonego, które wchodzą w zakres 

unijnych dyrektyw Seveso3 (dotyczących np. procedur reagowania na poważne awarie 

związane z substancjami niebezpiecznymi). Instalacje te, rozciągające się na 

kilkukilometrowym odcinku na północ od portu, obejmują zbiorniki gazu i ropy naftowej 

                                                 
1 Załącznik 1 do niniejszego dokumentu roboczego. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Dyrektywy Seveso: Seveso I (dyrektywa 82/501/EWG), Seveso II (dyrektywa 96/82/WE), Seveso III 

(dyrektywa 2012/18/UE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie okolicznych domów i firm. Rządowe plany 

przeniesienia tych instalacji w miejsce z dala od przedmieść Larnaki zostały już opracowane 

przed kilkudziesięcioma latami, jednak nie zostały jeszcze zrealizowane. Obywatele wyrażali 

obawy i organizowali protesty, domagając się natychmiastowego przeniesienia instalacji. 

Problemu tego nie można oddzielić od kwestii poruszonych w petycjach, o czym mowa poniżej, 

ponieważ uznano, że istnieje potrzeba zapewnienia zintegrowanego rozwiązania, odnoszącego 

się zarówno do sprawy przeniesienia instalacji, jak i innych kwestii przedstawionych przez 

składających petycje. Faktycznie kwestie dotyczące portu pojawiły się w kontekście problemu 

dotyczącego instalacji. Mimo że petycje zawierają jedynie krótkie odniesienia do instalacji, te 

dwa problemy są ze sobą ściśle powiązane.  

Działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów trwa na Cyprze od 2013 r. 

W wyniku dwóch rund wydawania pozwoleń przedsiębiorstwa naftowe uzyskały prawo do 

wykonywania odwiertów poszukiwawczych w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej 

(WSE). Praw do prowadzenia poszukiwań udzielono na okres trzech lat trzem 

przedsiębiorstwom: ENI (Włochy), Noble Energy (USA) i Total (Francja). Spółka MedServ 

Ltd, z siedzibą na Cyprze, zapewnia na potrzeby tych działań usługi wsparcia i wiedzę 

specjalistyczną w zakresie wykonywania odwiertów w poszukiwaniu gazu ziemnego. Uzyskała 

ona od Zarządu Portów Cypryjskich trzyletnie pozwolenie na działalność w tym zakresie.  

W czerwcu 2014 r. zainstalowano – do użytku przez przedsiębiorstwa zajmujące się 

wydobyciem węglowodorów prowadzące działalność w cypryjskiej WSE, w szczególności 

ENI Cyprus Ltd. – dwie jednostki przemysłowe składające się z zakładu produkcji płuczki 

wiertniczej (zajmującego się produkcją i magazynowaniem płuczki, która jest później 

transportowana do odwiertów) oraz magazynu produktów chemicznych (do magazynowania 

mokrych i suchych produktów chemicznych). Oba te obiekty znajdują się w odległości 

zaledwie 125 metrów od najbliższych domów. ENI Cyprus Ltd powierzyła zarządzanie 

zakładem produkcji płuczki spółce Halliburton Mediterranean Company Ltd, zaś zarządzanie 

magazynem produktów chemicznych spółce Medserv Cyprus Ltd, która wzięła na siebie 

również odpowiedzialność za ogólne prowadzenie bazy.  

Miejscowi mieszkańcy ostro sprzeciwiali się budowie i działalności tych obiektów, protestując 

na wiecach, składając petycje w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego i wnosząc skargi 

do Komisji Europejskiej, a także wnosząc do sądów lokalnych pozwy przeciwko rządowi 

Cypru (postępowania w toku). Pojawiła się opozycja w Radzie Miasta, skupiająca też dużą 

część lokalnej ludności głównie ze względu na położenie bazy logistycznej w centrum Larnaki, 

w pobliżu dzielnic mieszkaniowych i popularnych atrakcji, a jednocześnie na obszarze, na 

którym od wielu lat wspierany jest rozwój handlu i turystyki, a także ze względu na fakt, że nie 

odbyły się wcześniej żadne konsultacje publiczne dotyczące działalności portu ani nie 

udzielono żadnych informacji na temat wpływu planowanej działalności na zdrowie i 

środowisko. W lipcu 2014 r. zorganizowano publiczne spotkanie w obecności urzędników 

państwowych i przedstawicieli przedsiębiorstw w celu poinformowania zainteresowanych 

stron i złagodzenia protestów. Spotkanie to odbyło się w następstwie wspólnej reakcji 

mieszańców i już po rozpoczęciu budowy instalacji. 

Zdaniem ówczesnego burmistrza Larnaki nie skonsultowano się z miastem Larnaka przed 

udzieleniem pozwoleń na eksploatację tych obiektów ze względu na fakt, że właścicielem portu 

w Larnace, podlegającego gminie Larnaka, jest Zarząd Portów Cypryjskich. Pozwolenia 

zostały udzielone bezpośrednio przez rząd, a miasto i opinia publiczna dowiedziały się o nich 
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już po rozpoczęciu budowy, a właściwie na krótko przed jej zakończeniem. Dopiero po 

rozpoczęciu budowy miasto zleciło badanie skutków środowiskowych i społeczno-

gospodarczych wykorzystania portu jako bazy logistycznej do celów działalności 

poszukiwawczej i wiertniczej na morzu. Mimo to zwrócono się do miasta z wnioskiem o 

przedłużenie wspomnianych wyżej tymczasowych pozwoleń na działalność, które wygasały w 

sierpniu 2016 r. Po długich dyskusjach w Radzie Miasta odmówiono wtedy przedłużenia 

pozwoleń. Odmowę uzasadniono tym, że przedmiotowa działalność stwarzała potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia ze względu na bliskość dzielnic mieszkaniowych i plaż, że była ona 

niezgodna z planami zagospodarowania miejskiego dla tego obszaru oraz że położenie 

obiektów należących do przedsiębiorstw było niezgodne z planami przyszłego 

zagospodarowania przestrzennego miasta.  

Mimo to Zarząd Portów Cypryjskich przedłużył później pozwolenia Medserv Cyprus i Noble 

Energy do sierpnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwa te mogą wykorzystać tereny 

portowe wyłącznie do magazynowania i działalności biurowej.  

Znajdujące się w porcie w Larnace instalacje do wytwarzania węglowodorów zostały już 

rozebrane przed misją informacyjną. Działający w porcie koncern ENI już w 2015 r. ogłosił 

zamiar przeniesienia swojej działalności do portu w Limassol. Uczynił to i zakończyła się 

wszelka działalność związana z produkcją węglowodorów w porcie w Larnace, co było 

głównym powodem sporu. Jednak bez względu na to, że najwyraźniej wszystkie 

przedsiębiorstwa przeniosły swoją działalność do portu w Limassol, składający petycje wyrazili 

zaniepokojenie rozpoczęciem działań w głównych punktach odwiertów zaplanowanych na 

jesień 2017 r., obawiając się powtórki tego, co się stało w 2014 r., gdy ani władze miejskie, ani 

opinia publiczna nie miały nic do powiedzenia przy udzielaniu przedsiębiorstwom pozwoleń 

bezpośrednio przez rząd. Również podczas misji informacyjnej Komisji Petycji zgłaszane były 

skargi na hałas generowany przez statki w porcie uczestniczące w działalności wydobywczej 

oraz na pochodzące z nich zanieczyszczenia, a także powtarzały się skargi na nocną działalność 

w porcie.  

W lipcu 2017 r. umowa z Medserv Cyprus została przedłużona. Spółka ogłosiła, że ENI Cyprus 

Ltd przedłużyła umowę o świadczenie usług wsparcia bazy operacyjnej na Cyprze na kolejne 

dwa lata. Przedłużona umowa przewiduje zapewnienie odpowiednich obiektów i usług w 

porcie w Limassol, jednak z utrzymaniem obiektów bazy znajdującej się w porcie w Larnace. 

Spółka Multimarine Services Ltd., również zapewniająca wsparcie działalności wiertniczej, 

nadal posiada obiekty w porcie w Larnace, chociaż mają one zostać zbyte w niedalekiej 

przyszłości. Spółka ta poinformowała również, że z powodu chłodu i niesprzyjającej pogody 

budynek został udostępniony pracownikom na odpoczynek oraz przerwę na kawę i obiad.  

W swoim sprawozdaniu z 2015 r. w sprawie projektu portu w Larnace cypryjska Rzecznik Praw 

Obywatelskich wskazała liczne niedociągnięcia w procesie podejmowania decyzji, w tym:  

1. brak planowania strategicznego w celu zrównoważenia korzyści i wad projektu; 

2. niewystarczające konsultacje publiczne, które ograniczyły się do rozważenia skutków 

gospodarczych, bez uwzględnienia skutków środowiskowych i społecznych pomimo 

dużej skali projektu, oraz nie zapewniły obywatelom możliwości bycia wysłuchanym, 

co stanowiło naruszenie konwencji z Aarhus;  

3. uzasadnione zastrzeżenia obywateli dotyczące działań, które powodują duży hałas i 
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degradację środowiska oraz mogą być związane z promieniotwórczością, w niewielkiej 

odległości od dzielnic mieszkaniowych;  

4. brak pozwoleń na prowadzenie takiej działalności pomimo jej szczególnego charakteru 

oraz wykluczenie możliwości przeprowadzenia konsultacji publicznych, co w 

konsekwencji doprowadziło do tego, że „organy publiczne przeprowadziły w pośpiechu 

niejasną i wspólną procedurę w celu zatwierdzenia projektu rozwoju portu w Larnace 

bez względu na jego specyfikę”. 

W sprawozdaniu cypryjskiego Audytora Generalnego z 2015 r. stwierdzono, że jakkolwiek 

właściwe ministerstwa, departamenty lub służby powinny zasięgnąć opinii dyrektora 

Departamentu Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa jako odpowiedzialnego organu ds. 

zagospodarowania przestrzennego, to jednak w sprawach dotyczących specjalnych projektów 

rządowych, w przypadku których odstępstwa od przepisów określonych przez organ ds. 

zagospodarowania przestrzennego mogą być uzasadnione interesem publicznym, przede 

wszystkim z myślą o zagwarantowaniu realizacji projektów o znaczeniu krajowym lub 

regionalnym oraz niezakłóconej realizacji rządowej polityki rozwoju, uprawnienia decyzyjne 

należą do Rady Ministrów. Ze sprawozdania Audytora Generalnego wynika zatem, że każda 

wymieniona budowa była niezgodna z prawem. Jednocześnie Audytor Generalny uznał za 

nieprawidłowe stanowisko ministra spraw wewnętrznych wyrażone w piśmie do gminy 

Larnaka, zgodnie z którym pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku takiego 

projektu. 

b. Instalacje w Aradippou 

W miejscowości Aradippou (graniczącej z Larnaką) zbudowano dwie fabryki na potrzeby 

działalności przedsiębiorstw Halliburton i Schlumberger. Fakt ten ma znaczenie dla sprawy 

dotyczącej portu w Larnace, ponieważ duże obiekty obydwu przedsiębiorstw zbudowano w 

celu zapewnienia wsparcia logistycznego prac związanych z odwiertami w poszukiwaniu gazu 

ziemnego (takich jak przetwarzanie substancji chemicznych dla portu w Larnace lub w 

Limassol i czyszczenie świdrów). Halliburton będzie zajmować się wierceniem, 

cementowaniem i ukończeniem odwiertów ENI, podczas gdy Schlumberger wykona 

profilowanie i przeprowadzi testy. Obiekty te znajdują się w odległości 7,5 km od portu w 

Larnace i około jednego kilometra od dzielnic mieszkaniowych.  

 

Instalacje zostały zbudowane w latach 2007–2008 na gruntach państwowych (tereny byłego 

wolnego obszaru celnego w Larnace) wydzierżawionych dwóm innym przedsiębiorstwom 

(prowadzącym inną działalność, np. budowę paneli słonecznych) po bardzo niskiej cenie za 

metr kwadratowy, co kwalifikowało się jako pomoc państwa na rzecz tych przedsiębiorstw. Po 

przedłużeniu umów dzierżawy na dodatkowy okres pięciu lat i zbudowaniu instalacji pierwotni 

kontrahenci poddzierżawili obiekty odpowiednio przedsiębiorstwom Halliburton i 

Schlumberger. Obiekty zostały oddane w poddzierżawę po cenach rynkowych, tj. znacznie 

wyższych od cen płaconych państwu cypryjskiemu przez dwóch pierwotnych kontrahentów. 

Obecni dzierżawcy poinformowali właściwe ministerstwo o zamiarze wykorzystania tych 

obiektów do celów świadczenia usług wsparcia działalności wiertniczej i przetwarzania 

produktów wiertniczych. 

 

Instalacje zlokalizowano na obszarze, który nie był sklasyfikowany jako strefa przemysłu 

ciężkiego: należą one do kategorii A (zakłady przemysłu ciężkiego), podczas gdy miejscowy 
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plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aradippou przewiduje tylko instalacje 

kategorii B (zakłady przemysłu lekkiego). Właściwe organy państwa wyraziły zastrzeżenia co 

do tego faktu, gdy obydwa przedsiębiorstwa powiadomiły o swoim zamiarze cypryjski rząd, 

oraz przekazały podjęcie decyzji zatwierdzającej ten projekt Radzie Ministrów, która 

zatwierdziła odstępstwo w 2014 r. Następnie organy państwowe zaakceptowały zgłoszenie 

otrzymane od przedsiębiorstw, a ostatecznego pozwolenia na budowę udzieliły władze miasta 

Aradippou w 2014 r. po ożywionej dyskusji w Radzie Miasta. Po pewnym czasie zostały 

przeprowadzone oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie których przewidywano 

umiarkowane oddziaływanie działalności na środowisko i zalecono podjęcie określonych 

środków. 

 

Mimo że ówczesne projekty związane z przedsiębiorstwami Schlumberger i Halliburton nie 

były objęte przepisami z lat 2005–2014 dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko, 

zorganizowano szereg spotkań mających na celu ocenę wniosków projektowych. W 

spotkaniach tych uczestniczyli urzędnicy z zaproszonych zainteresowanych departamentów i 

organów samorządowych, w tym z gmin Aradippou i Dromolaxia. Ponadto Departament 

Ochrony Środowiska zgłosił na piśmie szereg problemów w fazie budowy i eksploatacji. 

Jednak nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ 

Departament Ochrony Środowiska uznał, że nie było prawnego wymogu przeprowadzania 

takiej oceny, a podjęte już działania były wystarczające. Faktycznie specyfikacje środowiskowe 

sporządzone przez odpowiedzialne jednostki rządowe zostały należycie uwzględnione przez te 

przedsiębiorstwa w planach budowy. Zdaniem Departamentu Ochrony Środowiska do tej pory 

nie wystąpiły żadne problemy środowiskowe. Jak potwierdził przedstawiciel Halliburton 

podczas dyskusji na ten temat w cypryjskiej parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska w 

dniu 10 września 2014 r., nie uzyskano żadnych pozwoleń na budowę. 

 

Cypryjska Rzecznik Praw Obywatelskich wydała sprawozdanie w tej sprawie, wyraźnie 

wskazując w nim, że działalność sektora wydobycia węglowodorów, w tym działalność 

bezpośrednio związana z usługami wsparcia w zakresie poszukiwania węglowodorów, 

weryfikacji i prowadzenia odwiertów, była do niedawna nieznana na Cyprze. Zaangażowane 

departamenty administracyjne wydawały się nieprzygotowane do podjęcia jakichkolwiek 

środków zmierzających do uregulowania wymagających tego działań. W swojej ocenie 

Rzecznik Praw Obywatelskich uznała obawy społeczne za uzasadnione, biorąc pod uwagę 

charakter działań niezbędnych dla procesu wydobycia gazu ziemnego (np. poszukiwanie, 

prowadzenie odwiertów, szczelinowanie, instalacja lądowych instalacji wydobywczych i 

morskich platform, zbiorników magazynowych, stacji kompresorowych, infrastruktury 

gazociągowej, zbiorników zrzutowych, magazynowanie i transport węglowodorów, przeróbka 

poprzedzająca sprzedaż), w szczególności w odniesieniu do możliwego wpływu 

środowiskowego na faunę i florę oraz zdrowie ludzi.  

 

Ponadto w sprawozdaniu potwierdzono, że nie odbyły się żadne konsultacje publiczne, że 

miasto Aradippou zażądało przeprowadzenia dwóch ocen oddziaływania na środowisko 

dopiero po wydaniu pozwolenia, że musiała istnieć luka prawna umożliwiająca wydanie 

pozwoleń bez uprzednich ocen oddziaływania na środowisko, że nie było żadnego 

strategicznego planu lokalizacji oraz że istnieją obiekty, które powodują zwiększenie 

uciążliwości dla mieszkańców. W sprawozdaniu stwierdzono, że debata publiczna ograniczyła 

się głównie do kwestii potencjalnych finansowych i politycznych korzyści, jakie kraj może 

odnieść z wydobycia i eksploatacji węglowodorów, w szczególności w następstwie kryzysu 

finansowego, ale nie poświęcono w niej odpowiedniej uwagi kwestii wpływu na środowisko 
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odwiertów w poszukiwaniu gazu ziemnego. Zastrzeżenia obywateli zwiększyły się, gdy została 

podjęta decyzja o pominięciu planu rozwoju Larnaki przy rozpatrywaniu wniosków o 

pozwolenie złożonych przez obydwa przedsiębiorstwa, z czym wiązała się rezygnacja z 

bardziej czasochłonnej procedury konsultacji publicznych. 

 

W związku z rozpoczęciem głównego wiercenia jesienią 2017 r. instalacja w Aradippou będzie 

odgrywać ważną funkcję wsparcia, np. zapewniając obiekty do magazynowania substancji 

chemicznych, warsztaty napraw itp. 

 

W dotyczącym tej sprawy sprawozdaniu cypryjskiego Audytora Generalnego z 2017 r. opisano 

kontekst problemu i kontakty cypryjskich władz z obydwoma przedsiębiorstwami. Podkreślono 

również fakt, że właściwy organ wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia obiektów jeszcze 

przed wydaniem pozwolenia przez Radę Ministrów. Odniesiono się szczególnie krytycznie do 

zmiany przeznaczenia obiektów, pomocy państwa oraz faktu, że teren został poddzierżawiony 

po cenach rynkowych przedsiębiorstwom trzecim bez gwarancji uzyskania przez państwo 

uczciwej ceny w ramach pierwotnej dzierżawy.  

3. Petycje  

Numer Tytuł 

1540-

14 

którą złożyła F. P. (Cypr), w sprawie utworzenia portu przemysłowego w 

Larnace 

1541-

14 

którą złożył Polyvios Orthodoxou (Cypr), w sprawie szkód środowiskowych w 

Larnace na Cyprze 

1542-

14 

którą złożyła Maria Theodorou (Cypr), w sprawie portu przemysłowego w 

Larnace 

1543-

14 

którą złożyła Georgia Liopetriti (Cypr), w sprawie przemysłowego portu 

energetycznego w Larnace 

1544-

14 

którą złożył Matheos Contarinis (Cypr), w sprawie cumowania zbiornikowców u 

wybrzeży miasta Larnaka 

1644-

14 

którą złożyła Marika Nikolaou (Cypr), o odpadach w Larnace 

1662-

14 

którą złożył A. S. (Cypr), w sprawie przekształcenia śródmiejskiego portu w 

Larnace na Cyprze w ruchliwy port przemysłowy bez konsultacji z lokalnymi 

mieszkańcami 

1665-

14 

którą złożył Georgios Stamatis (Cypr), w sprawie toksycznych odpadów i 

substancji chemicznych w Larnace na Cyprze 

1666-

14 

którą złożył Georgios Nikolaou (Cypr), w sprawie zagrożenia dla miasta Larnaki 

na Cyprze w związku z budową portu przemysłowego w centrum miasta 

1667-

14 

którą złożyła Eugenia Moyseos (Grecja), w sprawie przebudowy portu w 

Larnace na Cyprze w port przemysłowy 

1668-

14 

którą złożyła Maria Voniati (Cypr), w sprawie budowy portu przemysłowego w 

Larnace na Cyprze 
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1829-

14 

którą złożył S. L. (Cypr), w sprawie niszczenia środowiska naturalnego w 

Larnace 

1830-

14 

którą złożyła K. P. (Grecja), w sprawie zaprzestania zanieczyszczania 

środowiska w Larnace 

0076-

16 

którą złożyła Maria Papadopoulou (Cypr), w imieniu LarnacaAct, w sprawie 

budowy portu przemysłowego w Larnace na Cyprze i domniemanych naruszeń 

europejskiego prawa 

0144-

16 

którą złożyła E.K. (Cypr), w imieniu mieszkańców Larnaki, Aradippou i 

Krassas, w sprawie utworzenia portu przemysłowego w Larnace na Cyprze oraz 

domniemanych naruszeń prawa europejskiego 

Załącznik 1 do niniejszego dokumentu zawiera streszczenia wyżej wymienionych petycji. 

Składający petycję protestują przeciwko przekształceniu śródmiejskiego portu w Larnace w 

port dla przemysłu ciężkiego w celu ułatwienia prowadzenia wierceń poszukiwawczych i 

wydobycia ropy naftowej i gazu w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Podczas 

działalności wiertniczej w porcie odbywa się transport i magazynowanie płuczki wiertniczej i 

dużych ilości substancji chemicznych, rzekomo wysyłane i przyjmowane są promieniotwórcze 

metale i części oraz wysyłane są niebezpieczne materiały wybuchowe na platformy wiertnicze 

ropy naftowej i gazu. Składający petycje zauważają, że port położony jest na terenie objętym 

dyrektywą Seveso, ponieważ spółki zajmujące się wydobyciem ropy i gazu wzniosły obiekty 

w odległości kilkuset metrów od dzielnic mieszkaniowych. Wyrażają również sprzeciw wobec 

decyzji o zlokalizowaniu na obszarze Aradippou (na obrzeżach miejscowości, mniej niż 

kilometr od dzielnic mieszkaniowych) dużego magazynu w celu przechowywania znacznych 

ilości materiałów wybuchowych i substancji chemicznych oraz elementów 

promieniotwórczych dla spółek działających w porcie. Składający petycję wyrażają obawę, że 

zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody morskiej wskutek wycieków substancji 

chemicznych, radioaktywności lub potencjalnych wypadków spowoduje zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla środowiska. Skargi dotyczą również 

postrzeganej zmiany charakteru miasta z cichej miejscowości turystycznej w miejscowość 

przemysłową. Doszło do silnych protestów obywateli w związku z domniemaniem, że nie 

przeprowadzono ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do prac oraz że obywatele 

nie zostali poinformowani i że nie skonsultowano się z nimi, co jest wymagane zgodnie 

przepisami UE. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wyżej wymienionych obiektach 

zwróciły się z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia na działania w porcie w Larnace; 

wcześniej zostały już wydane pozwolenia dotyczące prowadzenia niektórych z tych działań. 

 

Jeśli chodzi o Aradippou, składający petycję twierdzą, że o wydarzeniach dowiedzieli się 

dopiero wówczas, gdy podjęta została decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu, a obiekty 

zostały już zbudowane, chociaż nie zostało wcześniej wydane żadne wymagane prawem 

pozwolenie ani nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Obywatelom 

nie zapewniono łatwego dostępu do informacji na temat projektów w ich miastach, zatem nie 

zostały spełnione wymogi określone w konwencji z Aarhus i w odpowiednich przepisach UE. 

Składający petycje są zdania, że nie przedstawiono żadnego racjonalnego uzasadnienia, 

dlaczego władze postanowiły przystąpić do realizacji ustaleń dotyczących instalacji, w 

odniesieniu do których nie przeprowadzono odpowiedniej oceny ryzyka i które zdaniem 

obywateli będą zagrożeniem dla zdrowia publicznego i gospodarki miasta, zwłaszcza w 
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sytuacji, gdy dostępne są bardziej odpowiednie i logiczne alternatywy. Składający petycję 

twierdzą, że zostali pozbawieni prawa do udziału w procesach podejmowania decyzji i w 

dalszym ciągu nie są informowani o tym, co się dzieje w ich sąsiedztwie. Szczególny niepokój 

wzbudzają potencjalne emisje promieniotwórcze, zarówno ze względu na zdrowie publiczne, 

jak i bezpieczeństwo żywności, ponieważ instalacje zostały wybudowane obok zakładów 

spożywczych. Składający petycję są również zaniepokojeni faktem, że przewożenie na teren 

instalacji rur i innych materiałów przez Larnakę i głównymi drogami Aradippou będzie 

powodować hałas i będzie uciążliwe dla środowiska na obszarze, na którym przeważają osiedla 

mieszkalne. Zwrócili również uwagę, że pomimo obietnicy rządu, że potencjalnie 

niebezpieczne instalacje znajdujące się na tym obszarze zostaną usunięte, zatwierdzono i 

rozpoczęto budowę kolejnych dwóch instalacji.  

W odpowiedzi na petycje Komisja wydała cztery komunikaty (zob. załącznik 2). Komisja 

stwierdziła, że na podstawie dostępnych informacji nie znajduje powodów, aby przypuszczać, 

że unijne prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska nie jest właściwie stosowane w 

ramach obowiązujących unijnych dyrektyw. Co więcej, dyrektywy Seveso, które zostały 

transponowane do krajowego prawa Cypru, zawierają ważne przepisy dotyczące dostępu do 

informacji, udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących projektów indywidualnych oraz 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co umożliwia obywatelom wniesienie odwołania 

administracyjnego lub sądowego w celu zakwestionowania pewnych decyzji, działań i 

zaniechań. W związku z powyższym Komisja zachęca składających petycje do poszukiwania 

rozwiązania na szczeblu krajowym, gdyż władze krajowe są lepiej usytuowane i wyposażone 

do oceniania konkretnych przypadków niezgodności z przepisami oraz dysponują 

odpowiednimi środkami do rozwiązania problemu, jeśli zgłaszane obawy zostaną uznane za 

uzasadnione. Zachęca się składających petycję do korzystania z praw przysługujących im w 

ramach procedur krajowych oraz z środków dochodzenia roszczeń. Komisja nie nada tym 

petycjom dalszego biegu. 

4. Podsumowanie spotkań 

 

Środa, 20 września 2017 r. 

Spotkanie z burmistrzem Larnaki Andreasem Vyrasem 

Po przedstawieniu historii i tła sprawy portu w Larnace burmistrz poinformował delegację, że 

jego biuro nie otrzymało jeszcze od Zarządu Portu w Larnace odpowiedzi wyjaśniającej, czy 

zostały wydane lub przedłużone pozwolenia na działalność przemysłową w porcie, a jeśli tak, 

to na jakich warunkach. Zauważył, że kadencja Rady Miasta rozpoczęła się stosunkowo 

niedawno (w chwili wizyty trwała od około ośmiu miesięcy), w związku z czym nie są to te 

same władze, które odmówiły przedłużenia przedsiębiorstwom pozwoleń w 2016 r.  

Burmistrz poinformował delegację o utrzymującym się problemie ze zbiornikami 

magazynowymi, który opisał jako „poważny problem” i „sprawę numer jeden dla miasta”, 

biorąc pod uwagę ich małą odległość of obszarów mieszkalnych. Powiedział, że około 60 % 

mieszkańców Larnaki było potencjalnie narażonych na skutki wypadku lub opadu związanego 

ze zbiornikami magazynowymi, oraz wspomniał o zastosowaniu przepisów UE dotyczących 

awarii przemysłowych (dyrektyw Seveso). Wyjaśnił, że liczne władze miasta miały plany 

operacyjno-ratownicze i że od 2000 r. oczekiwane jest usunięcie zbiorników, kiedy to instytucje 

administracji centralnej wydały pierwszą decyzję w sprawie ich usunięcia.  
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Burmistrz poinformował również delegację o istnieniu nowego centrum energetycznego 

znanego jako „Cypryjska Stacja Energetyczna” z portem (w Vassilikos), które znajduje się w 

bezpiecznej odległości od obszarów mieszkalnych i może być alternatywnym miejscem dla 

magazynowania i prowadzenia działalności przemysłowej. Z informacji otrzymanych przez 

biuro burmistrza wynika, że otwarcie centrum zaplanowano na marzec 2017 r., ale nie 

poczyniono żadnych postępów w odniesieniu do działalności przemysłowej w porcie w Larnace 

lub zbiorników magazynowych. Rada Miasta następnie wszczęła postępowanie sądowe. 

Szczegóły dotyczące zakresu i etapu postępowania nie zostały omówione, ale burmistrz 

zauważył, że rząd przedłużył pozwolenia przedsiębiorstwom, do których należą zbiorniki 

magazynowe (na okres dwóch lat na magazynowanie gazu ziemnego oraz na okres jednego 

roku na magazynowanie ropy naftowej). Burmistrz wyjaśnił także, że specjalnej komisji 

powierzono nadzór nad usuwaniem, ale jego zdaniem postępy poczynione do tej pory są 

niewystarczające.  

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez burmistrza przewodniczący delegacji 

zapytał, czy zdaniem burmistrza w sprawie tej przekazano wystarczające informacje i czy 

współpraca między rządem a władzami miasta była wystarczająca. Burmistrz wyjaśnił, że 

Zarząd Portu podlega rządowi i że zdarzały się braki w zakresie komunikacji, w szczególności 

pod względem otrzymanych informacji na temat działalności w porcie w Larnace.  

Spotkanie ze składającymi petycje, ratusz miasta Larnaka 

Delegacja spotkała się z grupą składających petycje, reprezentowaną przez Marię Theodorou i 

Eleni Kalli.  

Składający petycje przedstawili prezentację na temat obecnej sytuacji w porcie w Larnace oraz 

w Aradippou, podkreślając, że obiekty należące do przedsiębiorstw Schlumberger, Total i ENI 

w obydwu miejscach nadal działają, pomimo rzekomego zaprzestania działalności i wydania 

przez rząd decyzji w sprawie usunięcia lub przeniesienia. Składający petycje zakwestionowali 

zaklasyfikowanie tej działalności przez rząd jako jakiejkolwiek innej niż przemysłowa, i 

odwołali się do niedawnych ustaleń wskazujących na zanieczyszczenie wody i 

zanieczyszczenie hałasem. Prezentacji towarzyszył pokaz zdjęć zrobionych przez obywateli w 

narażonych miejscach, ukazujących w szczególności rzekomo nieprzerwaną całodobową 

działalność przemysłową w porcie w Larnace w czasie wizyty, a także położenie w pobliżu 

domów mieszkalnych.  

Zdaniem składających petycje decyzja Zarządu Portu z sierpnia 2013 r. o zezwoleniu na 

prowadzenie działalności przemysłowej w porcie w Larnace była sprzeczna z planem 

miejscowym Larnaki i została podjęta bez uprzednich konsultacji z obywatelami. Składający 

petycje – oprócz tego, że przypomnieli główne zarzuty wysunięte w petycjach – ponownie 

wyrazili swoje zastrzeżenia, że decyzje rządu dotyczące rozwoju przemysłowego w porcie w 

Larnace i w Aradippou, a także opóźnienie usunięcia zbiorników gazu wskazują na poważny 

brak strategii i przejrzystości w odniesieniu do przyszłego rozwoju tych miast. Podkreślili, że 

zdecydowanie preferują ukierunkowanie na rozwój turystyczny portu w Larnace i obszarów 

wokół niego, a nie na rozwój przemysłowy. Obywatele wspomnieli również o niezadowoleniu, 

jaki ponownie budzi w nich sposób komunikowania się organów rządowych z obywatelami w 

tej sprawie, oraz wyrazili przekonanie, że są wprowadzani w błąd. 

Czwartek, 21 września 2017 r. 
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Spotkanie z zastępcą dyrektora portu w Larnace i wycieczka po porcie  

Delegacja została powitana przy wejściu do portu przez grupę obywateli, którzy ponownie 

wyrazili swoje poważne obawy dotyczące sytuacji i brak zaufania do działań i braku działań ze 

strony rządu oraz zwrócili uwagę na pilną potrzebę usunięcia zbiorników z sąsiedztwa domów. 

Następnie delegacja odbyła spotkanie z zastępcą dyrektora portu i kierownikiem ds. ochrony 

środowiska, w obecności burmistrza Larnaki. Jeśli chodzi o port w Larnace, w odpowiedzi na 

stwierdzenie przez składających petycje, że działalność przemysłowa była kontynuowana po 

przedłużeniu pozwoleń, przedstawiciele Zarządu Portu poinformowali, że od dwóch miesięcy 

trwa „oczyszczanie” portu, obejmujące m.in. recykling złomu.  

Jeśli chodzi o zgłoszone przez biuro burmistrza pytania dotyczące przedłużenia pozwoleń i ich 

warunków, delegacja została poinformowana, że pozwolenia wydane na rzecz Noble Energy i 

Medserv Ltd zostały przedłużone na takich samych warunkach jak pierwotne pozwolenia oraz 

uprawniały wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie magazynowania.  

W odpowiedzi na zarzuty składających petycje dotyczące zanieczyszczenia wody i 

zanieczyszczenia hałasem, kierownik ds. ochrony środowiska stwierdził, że w badaniu z 2016 

r. stwierdzono bardzo małe zanieczyszczenie hałasem, typowe dla portowej działalności 

przemysłu lekkiego, oraz że ostatnia analiza próbek wody, przeprowadzona w 2014 r., nie 

wykazała żadnych śladów przemysłowych zanieczyszczeń wody (zgodnie z cypryjskimi 

przepisami stanowiącymi, że badania wody należy przeprowadzać co trzy lata). Jeśli chodzi o 

zanieczyszczenie powietrza, kierownik ds. ochrony środowiska powiedział, że poziomy były 

wyższe niż w mieście i że nie zarejestrowano żadnych dodatkowych zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z działalności przemysłowej w porcie. Jeśli chodzi o poziom 

promieniotwórczości, badanie przeprowadzone w 2014 r. przez Halliburton (jedno z 

przedsiębiorstw paliwowych posiadających pozwolenie na działalność w porcie) i nadzorowane 

przez rządowy Departament Inspekcji Pracy wykazało bardzo niskie poziomy promieniowania. 

Delegacja została poinformowana, że udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania obywateli 

związane z tą sprawą.  

Jeśli chodzi o port w Limassol, delegacja została poinformowana, że ocena oddziaływania na 

środowisko nie była konieczna, zważywszy na rodzaj przedmiotowej działalności. W 

omawianym przypadku programy nadzoru zostały przeprowadzone przed przyznaniem 

pozwoleń, a stosowne informacje zostały przekazane do publicznej wiadomości.  

Jeśli chodzi o port Vassilikos, który jest w trakcie rozbudowy, przedstawiciele Zarządu Portu 

poinformowali delegację, że zgodnie z planami w porcie powstanie terminal LNG, a oprócz 

tego będzie w nim prowadzona większa działalność przemysłowa. Jednak zapewniono 

delegację, że w każdej tego rodzaju działalności będą przestrzegane progi środowiskowe 

mające zastosowanie na mocy przepisów UE. 

Następnie odbył się objazd portu autobusem, podczas którego członkowie delegacji widzieli 

małe obiekty biurowe i place do składowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oraz 

tylko jeden zacumowany statek, na którym w chwili wizyty nie prowadzono żadnych prac. 

Członkowie widzieli, że port i zbiorniki znajdują się w sąsiedztwie domów i bloków 

mieszkalnych (dosłownie pod drugiej stronie ulicy), że zbiorniki znajdują się w sąsiedztwie 

portu, a także zauważyli, że niektóre zbiorniki znajdują się obok budynków mieszkalnych i firm 

oraz na plażach, w pobliżu pływających ludzi.  
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Spotkanie ze stałym sekretarzem w Ministerstwie Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych 

oraz innymi przedstawicielami Ministerstwa 

Jeśli chodzi o port w Larnace, przedstawiciele Ministerstwa poinformowali delegację, że celem 

rządu było przekształcenie portu w Larnace w „główny port wycieczkowy” (w ramach 

programu „fly & cruise”) oraz wypromowanie jego przystani, jak również że rząd nie miał 

zamiaru przekształcenia tego obszaru w port przemysłowy. Powtórzono, że pozwolenia 

przyznane przedsiębiorstwom prowadzącym obecnie działalność w porcie uprawniały 

wyłącznie do magazynowania, podczas gdy główny port przemysłowy ma powstać w 

Vassilikos, zaś Limassol ma pozostać głównym portem handlowym Cypru.  

Delegacja została poinformowana, że rządowy plan zakładał przeniesienie całej przedmiotowej 

działalności, w tym zbiorników gazu, do Vassilikos i że aktualna sytuacja nie jest możliwa do 

zaakceptowania. Przy okazji poinformowano również delegację, że działalność w zakresie 

magazynowania w porcie w Larnace obejmowała głównie materiały inne niż niebezpieczne i 

że z tego powodu nie było konieczności przeprowadzenia konsultacji publicznych przed 

przyznaniem lub przedłużeniem pozwoleń.  

Stały sekretarz stwierdził również, że Zarząd Portów Cypryjskich sfinansował ocenę 

oddziaływania na środowisko zleconą przez władze miejskie Larnaki i że obywatele zostali w 

pełni poinformowani o niej. Według Ministerstwa przekonanie niektórych obywateli, że w 

porcie w Larnace produkowana jest płuczka i odbywa się w nim inna działalność przemysłu 

ciężkiego wynikało z braku zrozumienia i błędnych założeń. Stwierdził on również, że teren 

portu został wynajęty wyłącznie w celu zwiększenia zatrudnienia i przeciwdziałania redukcji 

działalności, która groziła portowi, oraz że nie były wymagane żadne pozwolenia na 

prowadzenie działalności w porcie, ponieważ nie była ona szkodliwa. 

Przedstawiciele Ministerstwa zapewnili delegację, że w przyszłości zostaną zwiększone 

wysiłki w celu wzmocnienia współpracy i poprawy komunikacji z burmistrzem Larnaki. 

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki 

Delegacja spotkała się z przedstawicielami Departamentu ds. Węglowodorów w Ministerstwie, 

którzy przedstawili dodatkowe informacje na temat powodów rozbudowy portu w Larnace oraz 

początkowej decyzji w sprawie przyznania pozwoleń na prowadzenie w porcie działalności 

przemysłu lekkiego na okres dwóch lat (2014–2016). Według Ministerstwa w chwili wydania 

decyzji przez Zarząd Portu, port w Limassol był przepełniony, podczas gdy port w Larnace nie 

był w pełni wykorzystywany. Od 2016 r. Limassol jest wyznaczonym portem transferu dla 

obiektów znajdujących się obecnie w Larnace.  

Ponadto w 2016 r., w następstwie protestów obywateli zorganizowano w Larnace publiczne 

spotkanie, na którym wyjaśniono to obywatelom i odpowiedziano na ich pytania. 

Przedstawiciele Ministerstwa zauważyli, że w trakcie dyskusji okazało się, że wśród niektórych 

obywateli panowało błędne przekonanie o charakterze działalności portowej i obsługiwanych 

w nim materiałach, które zdaniem Ministerstwa były w większości materiałami innymi niż 

niebezpieczne (np. bentonit).  

Jeśli chodzi o plan przeniesienia obiektów, przedstawiciele Ministerstwa przyznali, że jego 

realizację wielokrotnie odraczano, ponieważ jest on skomplikowany. Obecnie realizowany jest 

plan generalny dla Vassilikos, w ramach którego tworzona jest infrastruktura i wydzielono 
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tereny dla przedsiębiorstw działających wcześniej w Larnace. Plany te są w dość 

zaawansowanym stadium, ponieważ zostało już wydane pierwsze zaświadczenie o zgodności 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przeniesienia 

obiektów. 

Jeśli chodzi o Aradippou, wspomnieli oni, że organy rządowe przyznały przedsiębiorstwom 

odstępstwa pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Władze miasta 

Aradippou wydały pozwolenia na budowę po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 

środowisko. Jeśli chodzi o przyszłe plany poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w 

chwili wizyty wiercenia w bloku 11 były już zakończone. Mają zostać udzielone pozwolenia 

dla kolejnych trzech bloków, natomiast obecny wykonawca wykona dwa odwierty w nowym 

bloku jesienią 2017 r., a Exxon Mobil (w bloku 10) dwa odwierty poszukiwawcze w drugiej 

połowie 2018 r. Halliburton (wykonawca na rzecz Total) i Schlumberger będą zapewniać usługi 

wsparcia w Aradippou.  

Posiedzenie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Delegacja spotkała się z przedstawicielami Departamentu Planowania Przestrzennego, którzy 

poinformowali ją, że parametry planu zagospodarowania dla portu w Larnace są zawarte w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Larnaka, który nie zezwala na 

prowadzenie działalności przemysłowej w porcie. Jeśli chodzi o lokalizację zbiorników gazu, 

Ministerstwo poinformowało delegację, że dekret ministerialny nakazywał zakończenie 

magazynowania i usunięcie tych zbiorników w lutym 2017 r. W konsekwencji termin 

przeniesienia zbiorników gazu ziemnego i zbiorników LPG ustalono odpowiednio na marzec 

2018 r. i marzec 2019 r. Zbiorniki te mają zostać przeniesione do Vassilikos, przy czym według 

przedstawicieli Ministerstwa może to nastąpić z rocznym lub dwuletnim opóźnieniem. 

Jeśli chodzi o przeniesienie zbiorników z obszaru ciągnącego się od portu do miejscowości 

Oroklini, Departament przygotowuje szerszy plan dla tego obszaru, który jest słabo rozwinięty 

z powodu obecności zbiorników. Plan ma na celu podniesienie jakości tego obszaru dzięki 

jakościowemu planowaniu przestrzeni, z uwzględnieniem nowych dróg, ścieżek rowerowych, 

promenady, zagospodarowanych strumieni, wielofunkcyjnych budynków w centralnych 

miejscach oraz przedsiębiorstw i budynków mieszkalnych w sąsiedztwie. Została wynajęta 

firma, której zlecono przygotowanie szczegółowej analizy i zostały już przeprowadzone 

konsultacje publiczne. Nowy plan miał zostać opublikowany do końca 2017 r., czyli w terminie 

publikacji oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu zgodnie z wytycznymi 

Departamentu Ochrony Środowiska. 

Zdaniem przedstawicieli nie były wymagane pozwolenia na budowę instalacji w porcie, 

ponieważ wniosek został złożony przez Ministerstwo Transportu, a nie przez przedsiębiorstwo 

prywatne. Niemniej jednak wszystkie procedury były przestrzegane, a organy wydały opinie, 

traktując ten wniosek jak wniosek złożony przez przedsiębiorstwo prywatne, tak więc nie 

doszło do naruszenia prawa. Odnosząc się na zakończenie do Aradippou, po omówieniu 

przeprowadzonej procedury przedstawiciele Ministerstwa wyrazili pogląd, że wywierane są 

naciski, aby przekształcić Aradippou w obszar wyłącznie mieszkalny, i to jest powodem 

protestów obywateli. 

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Środowiska (Departament Ochrony Środowiska) oraz z komisarzem ds. środowiska 
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Na początku przedstawiciele przeprosili za nieobecność ministra rolnictwa, który z powodu 

spraw służbowych nie mógł wziąć udziału w spotkaniu. Jeśli chodzi o rozwój działalności 

pomocniczej w Aradippou, delegacja została poinformowana, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Aradippou dopuszcza wykorzystanie do celów 

przemysłowych i funkcje strefy przemysłowej. Plan dopuszcza również przeznaczenie do 

innych celów, takich jak magazynowanie (sprzętu dodatkowego/pomocniczego) i warsztaty / 

stacje przerobu. Zgodnie z prawem nie była wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, niemniej Departament zwrócił się o wszystkie dane środowiskowe 

związane z działalnością przedsiębiorstw, jak również o przeanalizowanie wszystkich 

potencjalnych zagrożeń na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwa, a 

następnie narzucił bardzo rygorystyczne warunki w zakresie ochrony środowiska i bardzo 

ścisły monitoring środowiska. Przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że obydwa obiekty 

funkcjonują i spełniają wszystkie określone dla nich warunki. Ministerstwo poinformowało 

również delegację, że jeśli chodzi o informowanie opinii publicznej, jego eksperci techniczni 

przeprowadzili prezentacje, przedstawili wyjaśnienia i dwukrotnie spotkali się z Radą Miasta 

Aradippou przed wydaniem pozwoleń.  

Jeśli chodzi o port w Larnace, delegacja została poinformowana, że podjęta działalność nie była 

objęta definicją działalności przemysłowej na mocy obowiązujących przepisów, w związku z 

czym nie była wymagana ocena oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak Departament 

wymagał spełnienia bardzo rygorystycznych warunków i narzucił bardzo ścisły monitoring 

działalności w porcie w 2014 r. w związku z udzieleniem zgody. Ze względu na położenie 

obiektów blisko obszarów mieszkalnych dokonywano pomiarów hałasu i monitorowano 

godziny pracy. Ponieważ działalność miała być prowadzona tylko przez 18 miesięcy, 

Departament udzielił zgody, a prowadzone przez niego później monitorowanie poziomu hałasu 

i gospodarowania odpadami na platformach wykazało pełną zgodność z przepisami. Od tamtej 

pory nie były składane kolejne wnioski o zgodę. Ponadto zdaniem Ministerstwa żadne z działań 

prowadzonych w porcie w Larnace nie jest objęte zakresem dyrektyw Seveso w odróżnieniu 

od obszaru Larnaki, na którym znajdują się zbiorniki gazu – przeprowadzana jest obecnie 

analiza zagrożeń w ramach kompetencji cypryjskiego Ministerstwa Pracy.  

Jeśli chodzi o przeniesienie zbiorników do Vassiliko, delegacja została poinformowana, że 

pierwsze przedsiębiorstwo, które uzyskało pozwolenie na budowę, postawiło już zbiorniki i 

wznosi kolejne w celu zaspokojenia początkowego zapotrzebowania pozostałych 

przedsiębiorstw, które przeniosą się tam. Przenosiny te określono jako „bardzo czasochłonny 

proces”, w odniesieniu do którego prowadzone są poważne i rozległe oceny oddziaływania na 

środowisko i który wymaga uprzedniego usunięcia utrudniających go biurokratycznych 

przeszkód.  

Spotkanie z Audytorem Generalnym, Izba Kontroli Republiki Cypru 

Audytor Generalny potwierdził zobowiązanie cypryjskiego rządu do utrzymania portu w 

Limassol jako głównego portu handlowego na Cyprze, co świadczy o tym, że port w Larnace 

nie ma być portem przemysłowym – w tym czasie ustanowiono przepisy umożliwiające 

przemysłowe wykorzystanie portu w Limassol.  

Jeśli chodzi o przeniesienie zbiorników gazu, delegacja została poinformowana, że występuje 

polityczna kwestia pośredniego oddziaływania i presji wywieranej na rząd przez 

przedsiębiorstwa prowadzące tam działalność. Audytor Generalny podał przykład dostaw 
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niektórych materiałów, mianowicie bitumu, w przypadku którego na rynku istnieje quasi-

monopol. Urząd Audytora Generalnego poinformował, że stara się zaangażować inne 

przedsiębiorstwa w celu wsparcia inicjatyw sektora prywatnego towarzyszących procesowi 

usuwania. 

Jeśli chodzi o procedury przyznawania pozwoleń, Audytor Generalny wyjaśnił, że zgodnie z 

cypryjskim prawem istnieją dwa rodzaje stosownych pozwoleń: zaświadczenie o zgodności z 

miejskim planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę. Jeśli projekt 

jest realizowany przez przedsiębiorstwo prywatne, wymagane jest pozwolenie na budowę, 

wydawane przez gminę, nawet jeśli przedsiębiorstwo planuje budowę na działce będącej 

własnością państwa. Prokuratura Krajowa jest odpowiedzialna za wyjaśnienie interpretacji 

przepisów w zakresie procedur przyznawania pozwoleń i koncesji. Przewidziana jest procedura 

odstępstwa, która jest stosowana w szczególności w odniesieniu do projektów o znaczeniu 

krajowym oraz w przypadku, gdy konieczna będzie zmiana sposobu użytkowania gruntu i 

obiektów.  

Wizyta w cypryjskim parlamencie – wspólne spotkanie Komisji Transportu, Komunikacji i 

Robót Publicznych oraz Komisji Środowiska 

Delegacja spotkała się ze wspólną delegacją członków cypryjskiego parlamentu, w której skład 

wchodzili przewodniczący Komisji Środowiska dr Adamos Adamou i członkinie Komisji 

Annita Dimitriou (Zgromadzenie Demokratyczne – DHSY) i Evanthia Savva (Postępowa 

Partia Ludzi Pracy – AKEL) oraz członkowie Komisji Transportu, Komunikacji i Robót 

Publicznych Christakis Giovannis (Postępowa Partia Ludzi Pracy – Lewica – Nowa Siła – 

AKEL), Dimitris Dimitriou i Charalambos Theopemptou (wiceprzewodniczący, Partia 

Zielonych). Larnaka jest okręgiem wyborczym prawie wszystkich wymienionych członków.  

Delegacja została poinformowana, że problem portu w Larnace był omawiany w kilku 

komisjach parlamentarnych. Przedstawiciele DHSY wyrazili sprzeciw co do tytułów petycji, 

ponieważ nie było żadnej decyzji rządu w sprawie przekształcenia Larnaki w port 

przemysłowy. Port istniał już w 1974 r., gdy miała miejsce inwazja turecka na Cypr, a tereny 

wokół portu zaoferowano jako obszary mieszkalne dla niektórych uchodźców z północnej 

części wyspy. Zatem technicznie rzecz biorąc, wokół portu były domy. Przedstawiciele DHSY 

wyrazili opinię, że skargi pochodziły tylko od niewielkiej grupy obywateli. Stopa bezrobocia 

w Larnace po przeprowadzonej w 2013 r. redukcji wartości depozytów bankowych była bardzo 

wysoka, dlatego postanowiono zezwolić na tego rodzaju działalność w porcie (który już 

wcześniej odnotował bardzo duży spadek aktywności z powodu kryzysu gospodarczego) w celu 

zwiększenia zatrudnienia w tym regionie. Zwrócili również uwagę, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na rozwój portu turystycznego i przystani w Larnace zostały złożone 

trzy oferty oraz że wykonawca miał zostać wyłoniony do końca 2017 r. Jeśli chodzi 

przeniesienie zbiorników ropy w północnej części portu, decyzja została już podjęta i zostanie 

wykonana, ponieważ dostępne są środki i Unia Europejska zatwierdziła to przeniesienie. 

Wydaje się, że przeniesienie zbiorników gazu jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ 

cypryjski rynek jest mały i koszt przeniesienia jest zbyt wysoki dla zaangażowanych 

przedsiębiorstw. W opinii przedstawicieli DHSY obywatele mogli angażować się i mogli 

zostać poinformowani o planach rozwoju portu za pośrednictwem Komisji Rozwoju Larnaki. 

Uważają oni, że obawy obywateli dotyczące portu w Larnace są nieuzasadnione, ponieważ rząd 

nieodwołalnie postanowił nie dopuścić do użytkowania portu w taki sposób jak w 2014 r. i 

wyda pozwolenie wyłącznie na magazynowanie w porcie.  
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Członkowie AKEL powiedzieli, że obywatele Larnaki uznają potrzebę zwiększenia 

zatrudnienia w tym regionie, uważają jednak, że niewłaściwe jest dążenie do osiągnięcia tego 

celu z narażeniem ludzkiego życia. Ich celem jest rozwój turystyki oraz spójny z nim rozwój 

handlu, uważają jednak, że ich miasto jest już obciążone i zagrożone z powodu zbiorników, 

instalacji elektrycznych, strefy przemysłowej i lotniska. Ich zdaniem rząd nie podjął 

nieodwołalnej decyzji o przeniesieniu obiektów przedsiębiorstw poza port w Larnace – decyzja 

została odroczona do 2019 r. – podczas gdy jednocześnie nie wiadomo dokładnie, kiedy 

przedsiębiorstwa opuszczą port, kiedy zbiorniki zostaną przeniesione i kiedy plany zostaną 

zrealizowane. Jeśli chodzi o instalacje w Aradippou, Evanthia Savva, która była członkiem 

Rady Miasta Aradippou w czasie, gdy wydawane były pozwolenia na budowę obydwu 

przedsiębiorstwom w 2014 r., stwierdziła, że rząd i burmistrz Aradippou wspólnie i w niejasny 

sposób dążyli do wyboru lokalizacji zakładów w pobliżu dzielnic mieszkaniowych. Na dowód 

tego podkreśliła, że przedsiębiorstwa uzyskały pozwolenia w ciągu kilku miesięcy, podczas 

gdy procedura zazwyczaj trwa od dwóch do trzech lat. Rada Ministrów przyznała odstępstwo 

przedsiębiorstwom prywatnym, podczas gdy są one zasadniczo przyznawane wyłącznie 

projektom państwowym. I wreszcie, odbyło się posiedzenie Rady Miasta Aradippou, która 

przyznała pozwolenia przedsiębiorstwom wcześniej, tak aby przedstawić fakty dokonane na 

posiedzeniu właściwej komisji parlamentarnej zwołanym dwa dni później. 

Piątek, 22 września 2017 r. 

Wizyta i objazd po mieście Aradippou  

Delegacja uczestniczyła w objeździe autobusem po Aradippou w towarzystwie burmistrza 

Aradippou, który opowiadał o najważniejszych odwiedzanych miejscach, w tym o dwóch 

obiektach pomocniczych dla przedsiębiorstw wykonujących wiercenia (Halliburton i 

Schlumberger), które zostały zamknięte, i nie wydaje się, aby były przez kogoś zajmowane. 

Obydwa obiekty powstały w parku biznesowym (tereny byłego wolnego obszaru celnego w 

Larnace) na przedmieściach Aradippou, w pobliżu autostrady oddzielającej park od dzielnic 

mieszkaniowych. Delegacja została poinformowana, że instalacje te nie są i nigdy nie były w 

eksploatacji. Budowa rafinerii złota nie została jeszcze zakończona. 

Obiekty są położone w różnych odległościach od dzielnic mieszkaniowych, ponieważ dopiero 

niedawno zostały one zasiedlone. Prace przy budowie kilku domów mieszkalnych są jeszcze w 

toku. Niemniej bezpośrednia odległość wynosi średnio około jednego kilometra. 

Spotkanie z burmistrzem Aradippou Evangelosem Evangelidisem 

Jeśli chodzi o procedurę wydawania pozwoleń, delegacja została poinformowana, że gmina ma 

obowiązek stosowania się do opinii wydawanych przez rząd i wydawania pozwoleń zgodnie z 

nimi. Jeśli decyzja gminy odbiega od pozytywnej opinii rządu, spoczywa na niej ciężar dowodu 

i ma ona obowiązek przedstawienia uzasadnionej opinii i wykonania ewentualnych płatności z 

tytułu rekompensaty. Przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko nie zajmują się 

organy gminy, ale organy państwa.  

Burmistrz potwierdził, że właściciele gruntów na tym obszarze chcieliby, aby był on 

przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne. O przeznaczeniu gruntów decyduje rada 

właścicieli gruntów, podczas gdy ostateczną decyzję podejmuje Departament Planowania 

Przestrzennego. Jeśli chodzi o czas, w jakim odbywały się protesty obywateli i składane były 

petycje (protestujący rzekomo nie pochodzili z Aradippou, ale z Larnaki), delegacja została 
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poinformowana, że większość z nich miała miejsce na bezpośrednio przed wyborami 

lokalnymi, że „cały problem został zdominowany przez opinie niewielkiej grupy obywateli”, 

których zarzuty były czasami „przesadzone”, oraz że skala protestów została wyolbrzymiona 

za pośrednictwem mediów społecznościowych.  

Na zakończenie delegacja została poinformowana, że co siedem lat plan miejscowy Larnaki 

jest poddawany przeglądowi, a ostatni przegląd miał miejsce w 2013 r. Obywatele proponują 

zmiany w planie, weryfikowane następnie przez władze miasta, które wydają opinię, zaś 

ostateczną decyzję podejmuje Departament Planowania Przestrzennego. Podczas ostatniego 

przeglądu miasto zaproponowało stworzenie strefy buforowej między instalacjami a 

dzielnicami mieszkaniowymi, mimo że analizy przeprowadzone przez Departament 

potwierdziły możliwość powstania i funkcjonowania strefy przemysłowej. 

Spotkanie z komisarz ds. administracji i ochrony praw człowieka (Rzecznik Praw 

Obywatelskich) 

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowała delegację, że najważniejsze skargi obywateli 

zostały rozstrzygnięte i obywatele otrzymali odpowiedź. Rozstrzygnięcia doprowadziły 

ostatecznie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Larnaki.  

Jeśli chodzi o Aradippou, wstrzymano rozwój działalności pomocniczej i zakładu produkcji 

płuczki, które zostaną przeniesione do Vassiliko. W Aradippou będzie kontynuowana tylko 

działalność w zakresie magazynowania, a w przyszłości nie będą tam prowadzone żadne 

działania przetwórcze ani operacyjne, ani też żadne inne działania potencjalnie szkodliwe dla 

środowiska. Biuro Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymało żadnych nowych skarg w tej 

sprawie.  

Jeśli chodzi o kwestie rozpowszechniania informacji przez organy państwowe i lokalne oraz 

braków w zakresie komunikacji między nimi, Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje, że istnieją 

niedociągnięcia na każdym szczeblu, które pogarszają sytuację. Jednakże Biuro Rzecznik nie 

otrzymało żadnych skarg w tej konkretnej sprawie. Jeśli chodzi o kwestię przyczyn takich 

nieprawidłowości w przeprowadzonych procedurach, które stworzyły mylne wrażenie wśród 

obywateli, zdaniem rzecznik została przeprowadzona wstępna ocena potencjalnej roli portu, 

przy czym później została ona zmieniona i proces uprzemysłowienia portu został wstrzymany. 

Spotkanie ze składającymi petycje, ratusz miasta Larnaka 

Na drugim spotkaniu ze składającymi petycje członkowie delegacji rozmawiali z obywatelami 

na temat głównych rezultatów spotkań delegacji oraz uzyskali dodatkowe informacje od 

niektórych obywateli.  

Składający petycje potwierdzili, że toczy się postępowanie przed Sądem Najwyższym Cypru 

w sprawie wytoczonej przez gminy Larnaka i Dromolaxia. Zwrócili również uwagę na 

wyznaczony na 2018 r. ponowny podział wyspy na strefy (obejmujący m.in. przegląd planu 

miejscowego Larnaki) oraz wyrazili obawy, że rząd „przeprowadzi zajęcie gruntów” na cele 

przemysłowe.  

Jeśli chodzi o usunięcie i przeniesienie zbiorników gazu, składający petycje potwierdzili, że 

wydany został dekret ministerialny, zwracając jednak uwagę na powtarzające się przedłużenia 

i opóźnienia, trwające nawet 17 lat.  
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Jeśli chodzi o ogólną kwestię braku komunikacji, składający petycje twierdzili, że jest to ciągły 

problem i że wielokrotnie przekazywane były sprzeczne lub mylące informacje na wszystkich 

szczeblach rządu i przez różne ministerstwa. Wspomniano również, że niektórzy burmistrzowie 

próbują nawet udowodnić, że protestujący obywatele są w błędzie, przejawiają ignorancję lub 

są niezrównoważeni psychicznie. Składający petycje nie wierzą, że port będzie 

wykorzystywany przez przedsiębiorstwa tylko do magazynowania, a nawet gdyby tak było, 

byłoby to bardzo trudno zweryfikować, ponieważ jest tylko jeden lub dwóch inspektorów 

przeprowadzających niezbędne kontrole. Wspomnieli również o przedsiębiorstwach 

próbujących obejść wymogi związane z decyzjami rządowymi i pozwoleniami oraz unikać 

protestów obywateli, na przykład prowadząc działalność, która zakłóca spokój i może 

powodować emisje, na statkach zacumowanych w porcie zamiast na terenach portowych. 

5. Wnioski i zalecenia 

Podczas wizyty na wyspie przede wszystkim zwrócono uwagę na niezadowolenie obywateli z 

powodu przedłużających się opóźnień w przekazywaniu informacji przez instytucje 

administracji centralnej na temat zmian w porcie w Larnace i w Aradippou oraz na temat 

sytuacji dotyczącej zbiorników gazu. Widoczne były napięcia i zakłócenia w komunikacji 

lub całkowity jej brak zarówno pomiędzy władzami miejskimi Larnaki a Zarządem 

Portów Cypryjskich, jak i pomiędzy miastem a mieszkańcami Larnaki. Problemów na linii 

władze miejskie – Zarząd Protów dowodzi fakt, że burmistrz Larnaki dowiedział się o 

przedłużeniu pozwoleń na magazynowanie w porcie w Larnace dopiero na spotkaniu delegacji 

Komisji Petycji z władzami portu. Jednocześnie z zadowoleniem przyjmuje się podjęte przez 

instytucje administracji centralnej zobowiązanie do zaangażowania się w bardziej 

intensywny dialog i bardziej przejrzystą komunikację zarówno z obywatelami, jak i z 

władzami miejskimi w zakresie rozwoju miast i przemysłu. 

Przysługujące dziś obywatelom prawa z zakresu ochrony środowiska wynikają z wielu zasad i 

przepisów ochrony środowiska przyjętych na szczeblu międzynarodowym i unijnym. W 

zasadzie 10 deklaracji z Rio z 1992 r. podkreśla się, że „zagadnienia środowiskowe są (...) 

najlepiej rozwiązywane przy udziale wszystkich zainteresowanych obywateli”. W 1998 r. 

zasada ta zaczęła być stosowana wraz z podpisaniem konwencji z Aarhus1, która weszła w 

życie w 2001 r. i została ratyfikowana przez Cypr w 2003 r. Prawa obywateli do dostępu do 

informacji dotyczących środowiska, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości stanowią trzy filary konwencji z Aarhus, a państwa strony konwencji 

są zobowiązane do zagwarantowania i przestrzegania tych praw. Wydaje się, że w niniejszej 

sprawie zasada ta została naruszona, a brak odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko 

dla projektów (port w Larnace i Aradippou) sugeruje, że albo doszło do obejścia cypryjskich 

przepisów krajowych, albo zasada ta została transponowana niezgodnie z przepisami UE. 

Uczestnictwo obywateli, konsultacje publiczne i przekazywanie niezbędnych informacji 

na temat przyszłych planów rozwoju w odpowiednim czasie, tj. przed rozpoczęciem 

interwencji/budowy, nie jest luksusem, na jaki nie może pozwolić sobie rząd, ale obowiązkiem, 

a także częścią dorobku UE. Nieufność wobec decyzji podejmowanych przez rząd lub władze 

lokalne, nawet jeśli są to korzystne decyzje, które potwierdzają słuszność sprzeciwu obywateli 

wobec wykorzystywania portu w Larnace, jest wynikiem złego zarządzania informacjami przez 

rząd i władze lokalne oraz może być czynnikiem nasilającym napięcia w tym regionie i w 

                                                 
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
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Radzie Miasta Larnaka.  

Zaobserwowano również widoczny brak koordynacji i nadzoru proceduralnego w 

działaniach poszczególnych departamentów i służb w zakresie wydawania pozwoleń w 

odniesieniu do programów rozwoju przemysłu i miast, jak również wynikające stąd 

zlokalizowanie niektórych instalacji przemysłowych w sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych, 

co zasadniczo jest niezgodne zarówno z nowoczesnymi przepisami dotyczącymi 

zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisami unijnych dyrektyw Seveso. Jednocześnie 

uderzająca była rozbieżność informacji podawanych przez instytucje administracji 

centralnej na temat poszczególnych kwestii związanych z procesami podejmowania decyzji i 

wymaganych pozwoleń dotyczących wspomnianych projektów.  

Podczas spotkań uwidocznił się również brak planowania strategicznego na szczeblu 

rządowym w tak ważnej kwestii jak poszukiwanie złóż roponośnych i gazowych, czego może 

dowodzić fakt, że wykorzystanie portu takiego jak Larnaka do celów przemysłowych było 

preferowane ze względu na krótkoterminowe korzyści, jednak później działalność 

przemysłowa została przeniesiona do Limassol, podczas gdy obiekty na potrzeby usług 

wsparcia pozostawiono w Aradippou, w pobliżu Larnaki.  

Rozwój danego regionu nie powinien ograniczać się do czerpania korzyści finansowych, 

ale powinien jednocześnie zapewniać ochronę środowiska i zdrowia publicznego, przy 

czym zawsze należy dążyć do zachowania równowagi między tymi dwoma aspektami. 

Specyfika niniejszej sprawy, polegająca na tym, że port znajduje się dosłownie w dzielnicy 

mieszkaniowej, powoduje, że kwestia jest jeszcze ważniejsza. Jednocześnie w przypadku portu 

w Larnace szczególnie uwidacznia się znaczenie interesu publicznego jako środka 

zapewniającego postęp i ochronę środowiska. 

W trakcie rozmów delegacji z władzami, niezależnie od tego, że były prowadzone na szczeblu 

niższym niż ministerialny, i po wizycie w porcie, władze wyraźnie zaznaczyły, że nie mają 

zamiaru kontynuować wykorzystywania portu w Larnace do celów przemysłowych i że 

obecnie w porcie dozwolona jest działalność wyłącznie w ograniczonym zakresie (np. 

magazynowanie) określonym przez Zarząd Portów Cypryjskich. Jednakże składający petycje 

nadal wyrażają obawy związane z tym, czy w porcie jest obecnie prowadzona niebezpieczna 

działalność, jak to miało miejsce w przeszłości, czy zostały wydane stosowne pozwolenia na 

prowadzenie takiej działalności oraz czy podlega ona właściwemu nadzorowi. Ostatniego 

przedłużenia pozwolenia dokonano w piśmie Zarządu Portów Cypryjskich skierowanym do 

gminy Larnaka w dniu 21 września 2017 r., mianowicie w dniu spotkania delegacji Komisji 

Petycji z Zarządem Portu. Składający petycje są jednak sceptyczni co do stanowczości decyzji 

o przeznaczeniu portu wyłącznie do celów magazynowania, ponieważ nie jest jasne, co będzie 

w nim magazynowane (produkty chemiczne oraz odpady suche i mokre są magazynowane w 

porcie w Limassol, co oznacza, że tak samo może być w porcie w Larnace) i na jaki okres 

pozwolenie zostało przedłużone.  

Jeśli chodzi o Aradippou, wydaje się, że udzielono pozwolenia na działania usługowe bez 

uprzedniej oceny oddziaływania na środowisko na obszarze, który nie należy do klasy 

odpowiedniej dla tych działań. Wydaje się, że było to możliwe dzięki pewnym manewrom 

prawnym związanym z zaangażowaniem podmiotów publicznych i prywatnych. Problemem 

wydają się również rzeczywiste zdolności władz lokalnych do właściwej kontroli charakteru 

faktycznie prowadzonej działalności. 
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I wreszcie, mimo że kwestia przeniesienia w inne miejsce zbiorników gazu i ropy naftowej 

znajdujących się w Larnace, co zgodnie z dyrektywami Seveso stwarza wyraźne zagrożenie, 

nie była głównym przedmiotem petycji analizowanych w trakcie wizyty, to jednak istnieje 

oczywista i pilna potrzeba przeniesienia ich oraz określenia przez organy państwowe 

ostatecznego terminu i zobowiązania do przekazywania obywatelom jasnych informacji. 

Wydaje się, że rozwiązaniem może być przeniesienie do Vassiliko, pomimo skomplikowanego 

charakteru tego planu. Dla delegacji nadal nie jest jasne, czy jest to plan krótko- czy 

średnioterminowy, jak szybko można go zrealizować i jaka jest pewność jego realizacji. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Komisja Petycji przedstawia właściwym organom 

krajowym następujące zalecenia: 

1. zwraca uwagę na szczególne znaczenie rzeczywistego, pogłębionego dialogu 

publicznego, gdy proponowane projekty rozwoju przemysłu lub miast mogą mieć 

wpływ na zdrowie publiczne lub stwarzać zagrożenie dla środowiska; podkreśla 

znaczenie dialogu publicznego w ramach lepszego przygotowywania decyzji 

rządowych; proponuje, aby w tym celu odbyło się wspólne spotkanie Zarządu Portów 

Cypryjskich, właściwych ministerstw, Rzecznik Praw Obywatelskich, Audytora 

Generalnego i składających petycje; 

2. zaleca zaangażowanie Rady Miasta i konsultowanie się z nią, w procesie dialogu 

publicznego, we wszystkich projektach lub działaniach mających znaczący wpływ na 

port – pomimo tego, że władze portowe podlegają rządowi centralnemu – w celu 

zapewnienia, by obywatele byli poinformowani; 

3. wzywa właściwe organy do przyspieszenia procesu usuwania zbiorników gazu oraz 

przypomina, że decyzje w sprawie usunięcia pozostają w zawieszeniu nawet od 17 lat; 

wzywa właściwe organy do poinformowania obywateli i władz miast, których problem 

dotyczy, o dokładnym terminie zakończenia procesu usuwania; 

4. zwraca się do właściwych organów o wyjaśnienie warunków ostatniego przedłużenia 

pozwolenia na obiekty w porcie w Larnace, a w szczególności charakteru dozwolonych 

rodzajów działalności; zdecydowanie zachęca do rozwiązania problemu braku kontroli 

pracy służącej ustaleniu, czy w porcie w Larnace i w Aradippou prowadzone są 

niebezpieczne działania bez kontroli lub niezbędnych uprawnień; 

5. zaleca zwiększenie przejrzystości i zakresu ujawnianych obywatelom informacji 

dotyczących przyszłych strategii rozwoju dla portu w Larnace, Aradippou i innych 

istotnych obszarów, a także zwiększenie przejrzystości w zakresie rodzajów 

działalności, materiałów i ram czasowych przewidzianych w tych strategiach;  

6. wzywa organy rządowe do zaangażowania się w dialogi międzyresortowe dotyczące 

procesów i procedur, które należy stosować w kontekście poszukiwań złóż roponośnych 

i gazowych, ponieważ dialogi te ostatecznie doprowadzą do stworzenia strategicznego 

planu w tej sprawie; zwraca uwagę na konieczność odejścia od logiki częściowych, 

krótkoterminowych wyników w postaci natychmiastowego obrotu gospodarczego na 

rzecz kompleksowego, strategicznego i długoterminowego planowania rozwoju 

wybrzeża w Larnace, z ukierunkowaniem na lokalną działalność gospodarczą i 

turystyczną zgodną z przepisami o ochronie środowiska; 
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7. wyraża zaniepokojenie, że zgodnie z obowiązującym prawem działania w porcie w 

Larnace i w Aradippou nie wymagały przeprowadzenia niezależnej oceny 

oddziaływania na środowisko, podczas gdy normą jest badanie dotyczące 

alternatywnych rozwiązań; uważa, że doszło do obejścia przepisów transponujących 

dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub w przepisach tych są 

niedociągnięcia i są one niezgodne z celem tej dyrektywy; w takim przypadku wzywa 

do dokonania przeglądu przepisów w celu właściwego ich zaktualizowania i 

unowocześnienia; sugeruje wprowadzenie jasnego rozróżnienia między interesem 

publicznym i prywatnym w ramach projektów oraz podział konkretnych rodzajów 

działalności przemysłowej na dozwolone i niedozwolone w strefach należących do 

różnych klas; 

8. zaleca wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur udzielania zamówień na 

usługi w zakresie ocen ryzyka dla środowiska; zauważa, że jest to właściwe zarówno 

pod względem zwiększenia zaufania obywateli do rządowego procesu podejmowania 

decyzji w sprawach istotnych dla środowiska, jak i pod względem unikania 

potencjalnych konfliktów interesu w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa lub organizacje 

prywatne w inny sposób zaangażowane w opracowywanie projektu lub inwestycji same 

zapewniają finansowanie na rzecz badań lub podmiotu, który zlecił badanie; 

9. podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów dyrektyw Seveso, w tym w zakresie 

sporządzania kompleksowych planów ochrony ludności i należytego informowania 

danej ludności o procedurze ewakuacji w przypadku sytuacji wyjątkowej, w 

szczególności w Larnace, przy uwzględnieniu położenia domów w sąsiedztwie 

zbiorników i portu oraz prowadzonych w nim określonych działań; 

10. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie wyższego priorytetu kwestiom środowiskowym 

w programie politycznym Cypru; uważa, że wciąż potrzebne są zmiany w podejściu, 

tak aby zapobiec podejmowaniu decyzji z góry i późniejszemu wyszukiwaniu luk w 

celu obejścia przepisów dotyczących informowania i uczestnictwa obywateli; uważa, 

że zaplanowany na 2018 r. kompleksowy przegląd stref glebowych na wyspie jest dobrą 

okazją do wprowadzenia takiej zmiany podejścia; 

11. przypomina o konieczności przestrzegania przez państwa członkowskie Konwencji o 

ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego z 1995 

r. (konwencji barcelońskiej) oraz wszystkich protokołów do niej, w szczególności 

Protokołu w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza 

Śródziemnego; 

12. zwraca uwagę na spostrzeżenia poczynione w sprawozdaniach cypryjskiej Rzecznik 

Praw Obywatelskich i cypryjskiego Audytora Generalnego w odniesieniu do 

nieprawidłowości w zastosowanych procedurach dotyczących wykorzystywania portu 

w Larnace i instalacji w Aradippou oraz w odniesieniu do wpływu, jaki te projekty 

rozwoju miały lub mogłyby wywierać na miejscową ludność; wzywa władze rządowe 

do uwzględnienia kwestii podniesionych w wyżej wymienionych sprawozdaniach oraz 

do zastosowania się do zawartych w nich zaleceń; 

13. zobowiązuje się do monitorowania obywatelskich apeli o interwencję w odniesieniu do 

przyszłych działań dotyczących portu w Larnace i Aradippou i usuwania zbiorników 

gazu, jeśli okaże się, że działania te są niezgodne z planami przedstawionymi przez 
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władze krajowe podczas misji informacyjnej; w tym samym kontekście przypomina 

składającym petycje, że mogą zawsze złożyć kolejne petycje w tej sprawie do 

Parlamentu Europejskiego, jeśli przemawiają za tym obiektywne powody, a każda 

petycja zostanie następnie rozpatrzona przez Komisję Petycji, która podejmie działania, 

jeśli będzie to konieczne. 
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Załącznik 1: Streszczenia otrzymanych petycji 

Streszczenie petycji nr 1540/2014 

Składający petycję sprzeciwia się utworzeniu portu przemysłowego w Larnace. Jego zdaniem 

projekt ten jest sprzeczny z przepisami dyrektywy Seveso. 

Streszczenie petycji nr 1541/2014 

Składający petycję skarży się na prace trwające w porcie oraz w pobliżu Larnaki i domaga się 

przemieszczenia wszystkich zbiornikowców do transportu gazu i ropy naftowej, wstrzymania 

prac w porcie ułatwiających wydobycie ropy i gazu, przestrzegania uregulowań dyrektyw 

Seveso II i Seveso III oraz konwencji z Aarhus, jak również przeprowadzenia niezależnego 

badania oddziaływania na środowisko dla każdego projektu, przetłumaczenia go na język 

grecki i opublikowania w prasie. 

Streszczenie petycji nr 1542/2014  

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec rozbudowy portu przemysłowego w obszarach 

mieszkalnych Larnaki, jako że rozbudowa ta stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz przebiega ze szkodą dla środowiska. 

Streszczenie petycji nr 1543/2014  

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec decyzji cypryjskiego rządu o budowie portu 

przemysłowego w celu wykorzystania zasobów energetycznych Larnaki bez konsultacji z 

mieszkańcami. Zdaniem składającej petycję proceder ten stanowi naruszenie konwencji z 

Aarhus oraz unijnych przepisów w sprawie środowiska. W sprawie przeprowadzono jedynie 

wstępne badanie, w którym zupełnie pominięto wpływ projektu na środowisko i zdrowie. 

Streszczenie petycji nr 1544/2014  

Składający petycję protestuje przeciwko cumowaniu zbiornikowców do transportu ropy i gazu 

u wybrzeży miasta Larnaka, nieopodal piaszczystych plaż i obszarów mieszkalnych. Rząd 

wydał nawet nakaz przemieszczenia statków, ale nie jest on respektowany. Obecność statków 

oznacza poważne zagrożenie dla środowiska oraz naruszenie dyrektywy Seveso. 

Streszczenie petycji nr 1644/2014 

W swojej bardzo krótkiej petycji składająca wnosi o niewwożenie odpadów do Larnaki. 

Streszczenie petycji nr 1662/2014 

Składający petycję protestuje przeciwko pracom prowadzonym w śródmiejskim porcie w 

Larnace, które mają na celu przekształcenie go w ruchliwy port przemysłowy. Skarży się on 

również, że plany zakładają wytwarzanie szlamu wiertniczego, wykorzystywanie i 

przechowywanie dużych ilości substancji chemicznych, transport radioaktywnych metali i 

części oraz wysyłanie niebezpiecznych materiałów wybuchowych na platformy wiertnicze 

służące do wydobycia ropy i gazu. Składający petycję zauważa również, że port położony jest 

na terenie objętym dyrektywą Seveso, ponieważ spółki zajmujące się wydobyciem ropy i gazu 

wzniosły obiekty w odległości kilkuset metrów od niego, oraz wyraża sprzeciw wobec decyzji 
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o zlokalizowaniu na obszarze Aradippou (na obrzeżach miasta, mniej niż kilometr od obszarów 

mieszkalnych, zaledwie 700 m od najbliższych domów) dużego magazynu w celu 

przechowywania znacznych ilości materiałów wybuchowych i substancji chemicznych oraz 

przechowywania, wykorzystywania i przemieszczania elementów radioaktywnych dla spółek 

działających w porcie. Składający petycję wyraża obawę, że zanieczyszczenie gleby, powietrza 

i wody morskiej wskutek wycieków substancji chemicznych, radioaktywności lub 

potencjalnych wypadków spowoduje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz dla środowiska i uskarża się na zmianę charakteru miasta z cichej miejscowości 

turystycznej w miejscowość przemysłową. Składający petycję wzywa do zaprzestania prac oraz 

przygotowania studium oddziaływania inwestycji na miasto i przyległe obszary. 

Streszczenie petycji nr 1665/2014 

W bardzo zwięzłej petycji składający domaga się zakazu obecności toksycznych odpadów i 

substancji w Larnace na Cyprze. 

Streszczenie petycji nr 1666/2014 

W bardzo zwięzłej petycji składający stwierdza, że działalność przemysłowa, w szczególności 

w zakresie odwiertów w poszukiwaniu gazu, jest zabroniona w centrum miasta. Potępia on 

sytuację, w której chciwość niewielkiej grupy osób stanowi zagrożenie dla mieszkańców 

Larnaki. 

Streszczenie petycji nr 1667/2014 

Składająca petycję skarży się, że rząd cypryjski rozpoczął przebudowę śródmiejskiego portu w 

Larnace w port przemysłowy bez konsultacji tego projektu z lokalnymi mieszkańcami oraz bez 

informowania ich o przebudowie. Plany zakładają budowę zakładu do produkcji szlamu do 

odwiertów wykonywanych w poszukiwaniu gazu oraz transport materiałów wybuchowych 

przez centrum miasta do portu. Składająca petycję twierdzi także, że dla prac tych nie została 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. 

Streszczenie petycji 1nr 668/2014  

Składająca petycję sprzeciwia się budowie portu przemysłowego na obszarze mieszkalnym w 

centrum Larnaki, w niewielkiej odległości (mniej niż 100 metrów) od budynków mieszkalnych, 

ponieważ będzie to stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla 

środowiska naturalnego. 

Streszczenie petycji nr 1829/2014 

Składający petycję, mieszkaniec Larnaki, w nadzwyczaj krótkim tekście zwraca się o 

powstrzymanie procesu niszczenia środowiska naturalnego, aby obywatele mogli swobodnie 

żyć w czystym środowisku. 

Streszczenie petycji nr 1830/2014 

Składająca petycję, mieszkanka Larnaki, w nadzwyczaj krótkim tekście zwraca się o 

zaprzestanie zanieczyszczania środowiska w Larnace. 

Streszczenie petycji nr 0144/2016  
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Składająca petycję wyraża rozczarowanie brakiem odpowiedzi Komisji Europejskiej na 

przesłaną ponad rok temu skargę na rząd Cypru, wskazującą naruszenia prawa wspólnotowego 

w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa obywateli na skutek budowy instalacji 

przemysłowych w porcie w Larnace. Dokonano tego przy całkowitym zignorowaniu względów 

zdrowotnych, środowiskowych, wyznaczonych stref, obowiązującego prawa oraz procedury. 

Dopuszczono się w ten sposób rażących naruszeń praw człowieka oraz postanowień konwencji 

z Aarhus. Obywatele wnieśli również skargę do sądu, która jest w toku rozpoznania. W 

międzyczasie sytuacja najwyraźniej uległa dalszemu pogorszeniu, gdyż zagrożenie dla 

mieszkańców wzrosło i ostatnio na tym samym obszarze pojawiły się dwa nowe zakłady 

przemysłowe: rafineria złota oraz zakład produkcji bioenergii. Zdaniem obywateli dowodzi to, 

że władze centralne i lokalne usiłują bezprawnie zamienić ten obszar w strefę przemysłową 

zdominowaną przez przemysł ciężki. Składająca petycję podkreśla, że czas odgrywa tu istotną 

rolę i zwraca się o natychmiastowe podjęcie interwencji przez UE. 

 


