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1. Introduzzjoni 

L-għan taż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni tal-Kumitat PETI f'Ċipru fl-20-22 ta' Settembru 2017 

kien li twieġeb għal serje ta' petizzjonijiet riċevuti mill-Kumitat dwar allegazzjonijiet ta' 

attivitajiet industrijali perikolużi fil-muniċipalitajiet ta' Larnaca (b'mod partikolari fil-port ta' 

Larnaca) u Aradippou. L-ispeċifiċitajiet tal-allegazzjonijiet, kif ukoll ir-rilevanza tagħhom 

għad-dritt tal-Unjoni skont id-Direttivi Seveso, huma deskritti fis-sommarji tal-petizzjonijiet 

annessi1 kif ukoll fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tal-31 ta' Lulju 20172.  

Id-delegazzjoni tal-Kumitat PETI, ippreseduta mis-Sur Pál Csáky (PPE), kienet magħmula 

mill-Membri li ġejjin: is-Sur Miltiadis Kyrkos (S&D), is-Sinjura Angela Vallina (GUE), is-Sur 

Igor Šoltes (Ħodor), is-Sur Takis Hadjigeorgiou (GUE – membru ex officio) u s-Sur Demetris 

Papadakis (S&D – membru ex officio).  

Iż-żjara kienet tikkonsisti f'serje ta' laqgħat tad-delegazzjoni mal-petizzjonanti, mall-

awtoritajiet nazzjonali Ċiprijotti (kemm dawk ċentrali kif ukoll dawk muniċipali), mal-

Parlament Ċiprijott, mal-Awditur Ġenerali u mal-Ombudsman.  

Dan ir-rapport, maħsub bħala tweġiba għat-tħassib imqajjem fil-petizzjonijiet miċ-ċittadini 

Ċiprijotti, fih l-informazzjoni ta' sfond dwar it-tilwima u sommarju tas-sejbiet ewlenin tad-

delegazzjoni li akkwistaw permezz tal-laqgħat li saru mal-partijiet ikkonċernati differenti, u 

jikkonkludi b'sett ta' rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq dawn is-sejbiet.  

2. Sfond  

a. Il-Port ta' Larnaca 

Il-Port ta' Larnaca, li jinsab sitt kilometri biss 'il bogħod mill-Ajruport Internazzjonali ta' 

Larnaca u ħdejn "Finikoudes", li hija l-ikbar u l-aktar bajja għall-għawm frekwentata li tintuża 

kemm min-nies tal-lokal kif ukoll mit-turisti, jinsab f'żona relattivament żgħira fiċ-ċentru tal-

belt u huwa mdawwar b'żoni residenzjali. Dan huwa t-tieni l-ikbar port f'Ċipru. Il-bini tiegħu 

tlesta f'Ġunju 1973 u beda jaħdem fi tmiem l-istess sena. 

Dan il-port, li jinsab f'żona ta' 445 000 metru kwadru, issa huwa port b'diversi skopijiet li 

jimmaniġġja kull tip ta' tagħbija bl-ingrossa (għalf tal-annimali, żerriegħa, ġipsum), merkanzija 

li titgħabba individwalment (injam, ħadid, fertilizzanti, vetturi) u prodotti petrolifiċi. Fis-snin 

reċenti, dan intuża minn bastimenti tal-kruċiera u tal-passiġġieri, kif ukoll minn bastimenti 

kummerċjali, u fit-tarf tan-Nofsinhar tiegħu nbniet ukoll marina tal-jottijiet. Għal din ir-raġuni, 

qiegħed jiġi mfittex investitur strateġiku sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp uniformi tal-faċilitajiet tal-

port u tal-marina. Għal dan il-għan, inħarġet sejħa għall-offerti. 

Il-port jinsab ukoll ħdejn l-installazzjonijiet tal-petroljum u tal-gass likwidu li jaqgħu taħt il-

mandat tad-Direttivi Seveso tal-UE3 (dwar, pereżempju, proċeduri bi tweġiba għal perikli ta' 

inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi). Dawn l-installazzjonijiet, li jestendu sat-

Tramuntana tal-port għal diversi kilometri, fihom tankijiet tal-gass u tal-petroljum li jinsabu fil-

viċinanza immedjata tar-residenzi u tan-negozji fl-inħawi tal-madwar. Għalkemm il-pjanijiet 

                                                 
1 Anness 1 għad-Dokument ta' Ħidma attwali. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Id-Direttivi Seveso: Seveso-I (Direttiva 82/501/KEE), Seveso-II (Direttiva 96/82/KE), Seveso-III 

(Direttiva 2012/18/UE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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tal-gvern biex dawn l-installazzjonijiet jitbiegħdu mis-subborgi ta' Larnaca jmorru lura għal 

bosta deċennji, dawn għadhom ma ġewx implimentati. Iċ-ċittadini esprimew tħassib u għamlu 

protesti, biex jitolbu r-rilokazzjoni immedjata tagħhom. Kif ġie diskuss hawn taħt, din il-

kwistjoni ma tistax ma tkunx marbuta mal-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjonijiet, peress li 

hemm ħtieġa rikonoxxuta li tinstab soluzzjoni integrata li tindirizza kemm il-kwistjoni tar-

rilokazzjoni tal-installazzjonijiet kif ukoll il-mistoqsijiet l-oħra mqajma mill-petizzjonanti. Fil-

fatt, il-kwistjoni tal-installazzjonijiet hija l-isfond li fih evolvew il-kwistjonijiet tal-port. 

Għalkemm il-petizzjonijiet rilevanti jagħmlu biss referenza qasira għall-installazzjonijiet, iż-

żewġ kwistjonijiet huma marbuta mill-qrib.  

L-esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-idrokarburi f'Ċipru jmorru lura għall-2013. Żewġ 

sessjonijiet ta' liċenzjar irriżultaw fl-għoti ta' drittijiet lill-kumpaniji taż-żejt sabiex iwettqu 

kampanji ta' tħaffir għall-esplorazzjoni fiż-Żona Ekonomika Esklussiva (ŻEE) Ċiprijotta. Id-

drittijiet għall-esplorazzjoni ngħataw għal perjodu ta' tliet snin lil tliet kumpaniji: ENI (l-Italja), 

Noble Energy (l-Istati Uniti) u Total (Franza). MedServ Ltd, li għandha l-uffiċċju prinċipali 

tagħha f'Ċipru, toffri servizzi ta' appoġġ u tipprovdi għarfien espert fl-isforzi ta' tħaffir għall-

gass naturali għal dawn l-attivitajiet. Hija rċeviet liċenzja ta' tliet snin għal dan il-għan mill-

Awtorità tal-Port Ċiprijotta.  

F'Ġunju 2014, żewġ unitajiet industrijali peżanti ġew installati għall-użu minn kumpaniji għall-

estrazzjoni tal-idrokarburi li jaħdmu fiż-ŻEE ta' Ċipru, speċifikament l-ENI Cyprus Ltd, li 

tikkonsisti minn impjant ta' tajn likwidu (liquid mud plant - LMP, li hija faċilità għall-

produzzjoni u l-ħżin ta' tajn likwidu għat-trasport sussegwenti lejn il-boreholes) u impjant għall-

ħżin ta' kimiċi (għall-ħżin ta' prodotti kimiċi mxarrba u niexfa). It-tnejn li huma jinsabu 

125 metru biss 'il bogħod mill-eqreb akkomodazzjoni. ENI Cyprus Ltd fdat il-maniġment tal-

impjant ta' tajn likwidu lil Halliburton Mediterranean Company Ltd, u l-impjant għall-ħżin ta' 

kimiċi lil Medserv Cyprus Ltd, li assumiet ukoll responsabbiltà għall-immaniġġjar ġenerali tal-

bażi.  

In-nies tal-lokal oġġezzjonaw bil-qawwa għall-bini u t-tħaddim ta' dawn il-faċilitajiet, billi 

pprotestaw f'manifestazzjonijiet, ippreżentaw petizzjonijiet quddiem il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet tal-PE u lmentaw quddiem il-Kummissjoni Ewropea, u ħadu azzjoni legali (li 

għadha pendenti) quddiem il-qrati lokali kontra l-Gvern ta' Ċipru. Fil-kunsill muniċipali u fost 

partijiet kbar tal-popolazzjoni lokali kien hemm oppożizzjoni, l-aktar minħabba l-fatt li l-bażi 

loġistika kienet tinsab fiċ-ċentru ta' Larnaca, qrib żoni residenzjali u attrazzjonijiet popolari u 

f'żona li għal bosta snin kienet promossa bħala żvilupp kummerċjali u turistiku, iżda wkoll 

minħabba l-fatt li ma saret l-ebda konsultazzjoni minn qabel dwar it-tħaddim tal-port, u lanqas 

ma ngħatat xi informazzjoni dwar l-impatti tal-operazzjonijiet ippjanati fuq l-ambjent u s-saħħa. 

Sussegwentement, f'Lulju 2014, ġiet organizzata laqgħa pubblika, bil-preżenza tal-uffiċjali tal-

gvern u r-rappreżentanti tal-kumpanija, bil-għan li l-partijiet ikkonċernati jiġu informati u 

jitnaqqsu l-protesti. Din il-laqgħa saret wara r-reazzjonijiet konġunti tar-residenti u wara li l-

bini tal-installazzjonijiet kien diġà beda. 

Skont is-sindku ta' Larnaca ta' dak iż-żmien, il-Muniċipalità ta' Larnaca ma ġietx ikkonsultata 

qabel l-għoti tal-liċenzji għat-tħaddim ta' dawn il-faċilitajiet, bil-premessa li l-Port ta' Larnaca 

fil-ġurisdizzjoni tal-Muniċipalità ta' Larnanca, huwa proprjetà tal-awtorità tal-Port ta' Ċipru. Il-

liċenzji ngħataw direttament mill-Gvern u l-muniċipalità u l-pubbliku saru jafu bihom biss wara 

li l-bini kien beda u kien wasal biex jitlesta. Kien biss wara l-bidu tax-xogħlijiet tal-bini li l-

muniċipalità kkummissjonat studju dwar l-impatt ambjentali u soċjoekonomiku tal-użu tal-port 
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bħala bażi loġistika għal tħaffir għall-esplorazzjonijiet lil hinn mill-kosta. Madankollu, il-

muniċipalità ntalbet tagħti estensjonijiet għall-permessi ta' tħaddim temporanji msemmija hawn 

fuq li kienu jiskadu f'Awwissu 2016. F'dak iż-żmien, wara diskussjonijiet twal fil-kunsill 

muniċipali, l-estensjonijiet ġew irrifjutati. Ir-rifjut kien imsejjes fuq ir-raġuni li l-attivitajiet 

inkwistjoni kienu ta' perikli potenzjali għas-saħħa minħabba li jinsabu qrib żoni residenzjali u 

bajjiet, minħabba li kienu inkompatibbli mal-pjanijiet urbani għaż-żona, u minħabba li l-post 

tal-faċilitajiet tal-kumpaniji ma kienx konformi mal-ippjanar futur tal-belt.  

Minkejja dan, l-Awtorità tal-Port ta' Ċipru sussegwentement estendiet il-liċenzji ta' Medserv 

Cyprus u Noble Energy sa Awwissu 2017, għalkemm bl-indikazzjoni li l-kumpaniji setgħu biss 

jużaw iż-żoni fil-port għall-ħżin u għall-użu tal-uffiċċju.  

Il-faċilitajiet tal-idrokarbur fil-port ta' Larnaca kienu diġà ġew żarmati qabel iż-żjara ta' ġbir ta' 

informazzjoni. Fl-2015, ENI, li kienet qiegħda taħdem fil-port, kienet diġà ħabbret l-intenzjoni 

tagħha li tittrasferixxi l-attivitajiet tagħha lejn il-Port ta' Limassol. Dan seħħ, u b'hekk intemmet 

kull attività relatata mal-idrokarbur fil-Port ta' Larnaca, li kien is-sors ewlieni tal-kontroversja. 

Madankollu, minkejja l-fatt li l-kumpaniji kollha jidhru li ttrasferew l-operazzjonijiet tagħhom 

lejn il-Port ta' Limassol, il-petizzjonanti esprimew tħassib dwar il-bidu tal-operazzjonijiet fil-

boreholes prinċipali li kienu skedati għall-ħarifa tal-2017, peress li beżgħu li se jerġa' jiġri bħal 

ma ġara fl-2014, meta la l-awtoritajiet pubbliċi u lanqas il-pubbliku ma ġew ikkonsultati fir-

rigward tal-liċenzjar dirett tal-kumpaniji mill-Gvern. Anke fiż-żmien taż-żjara ta' ġbir ta' 

informazzjoni tal-Kumitat PETI, kien hemm ilmenti ta' storbju u ta' emissjonijiet ta' inkwinanti 

minn bastimenti fil-port involuti fl-attivitajiet ta' estrazzjoni, u lmenti ripetuti dwar l-attivitajiet 

ta' billejl fil-port.  

Fl-Lulju 2017, Medserv Cyprus irċeviet estensjoni tal-kuntratt tagħha. Il-kumpanija ħabbret li 

ENI Cyprus Ltd estendiet il-kuntratt għall-provvediment ta' servizzi ta' appoġġ tal-bażi 

operattiva f'Ċipru għal sentejn oħra. L-estensjoni tal-kuntratt tinkludi l-provvediment ta' 

faċilitajiet u servizzi ddedikati fil-Port ta' Limassol, għalkemm il-faċilitajiet ta' bażi fil-Port ta' 

Larnaca nżammu. Multimarine Services Ltd., li tappoġġja wkoll l-operazzjoni ta' tħaffir, għad 

għandha xi binjiet fil-Port ta' Larnaca, għalkemm dawn għandhom jitneħħew fil-futur qarib. Il-

kumpanija ddikjarat ukoll li minħabba l-kesħa tal-istaġun, il-ħaddiema jistgħu jidħlu fil-bini 

biex jistrieħu, u għal pawżi għall-kafè u għall-ikel.  

Rapport tal-2015 mill-Ombudsman Ċiprijotta dwar il-kwistjoni tal-proġett tal-port ta' Larnaca 

identifika diversi nuqqasijiet fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, fosthom:  

1. in-nuqqas ta' ppjanar strateġiku biex jintlaħaq bilanċ bejn il-profitti u l-iżvantaġġi tal-

proġett; 

2. konsultazzjoni pubblika inadegwata li kienet limitata għal kunsiderazzjonijiet tal-impatt 

ekonomiku, li ma kinitx estiża biex tkopri l-implikazzjonijiet ambjentali u soċjali 

minkejja n-natura fuq skala kbira tal-proġett, u li ma pprovdietx opportunitajiet biex l-

opinjonijiet taċ-ċittadini jinstemgħu, u b'hekk kisret il-Konvenzjoni ta' Aarhus;  

3. tħassib iġġustifikat miċ-ċittadini fir-rigward ta' attività li tinvolvi livelli għoljin ta' 

storbju, possibbilment ir-radjuattività, u d-degradazzjoni ambjentali, fuq distanza qasira 

minn żoni residenzjali;  

4. in-nuqqas ta' permessi meħtieġa għal tali attività, minkejja l-karattru partikolari tagħha 
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u bl-esklużjoni tal-possibbiltà ta' konsultazzjoni pubblika, li bħala konsegwenza, 

tinvolvi "proċedura mhux ċara, mgħaġġla u miftiehma li ġiet segwita minn dipartimenti 

tas-settur pubbliku sabiex jitfassal il-proġett ta' żvilupp fil-Port ta' Larnaca, 

irrispettivament mill-karattru tiegħu". 

Rapport tal-2015 mill-Awditur Ġenerali Ċiprijott sab li waqt li l-ministeru, id-dipartiment jew 

is-servizz kompetenti jenħtieġ li jiksbu l-fehmiet tad-Direttur tad-Dipartiment tal-Ippjanar tal-

Ibliet u l-Akkomodazzjoni, bħala l-awtorità tal-ippjanar responsabbli, fi kwistjonijiet dwar 

proġetti tal-gvern speċjali li għalihom eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet imressqa mill-

awtorità tal-ippjanar jistgħu jiġu ġġustifikati fl-interess pubbliku, bl-għan ewlieni li jiġi żgurat 

it-twettiq ta' proġetti ta' sinifikat nazzjonali jew reġjonali u l-eżerċizzju bla xkiel tal-politika ta' 

żvilupp tal-gvern, l-awtorità ta' teħid ta' deċiżjonijiet tibqa' f'idejn il-Kunsill tal-Ministri. 

Għalhekk, skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, dawn il-kostruzzjonijiet kollha huma illegali. 

Fl-istess ħin, anke skont l-Awditur Ġenerali, il-pożizzjoni tal-Ministeru għall-Intern li l-ebda 

permess tal-bini mhuwa meħtieġ għal tali żvilupp, kif espress fl-ittra tiegħu lill-Muniċipalità ta' 

Larnaca, mhijiex korretta. 

b. Installazzjonijiet f'Aradippou 

Żewġ fabbriki għall-operazzjonijiet imwettqa minn Halliburton u Schlumberger, 

rispettivament, inbnew fil-Muniċipalità ta' Aradippou (ħdejn Larnaca). Dawn huma rilevanti 

għall-kwistjoni tal-Port ta' Larnaca peress li l-faċilitajiet imdaqqsa taż-żewġ kumpaniji nbnew 

biex jipprovdu appoġġ loġistiku għax-xogħol li għandu jitwettaq b'rabta mat-tħaffir għall-gass 

naturali (bħall-ipproċessar ta' sustanzi kimiċi għall-port ta' Larnaca jew Limassol u l-faċilitajiet 

għat-tħaffir għal skopijiet ta' tindif). Halliburton se tkun qiegħda tħaffer, tiksi bis-siment u 

tikkompleta l-bjar tal-ENI, filwaqt li Schlumberger se tkun qiegħda tilloggja u tittestja. Dawn 

il-faċilitajiet jinsabu madwar 7.5 km 'il bogħod mill-Port ta' Larnaca u madwar kilometru 'l 

bogħod minn żoni residenzjali.  

 

L-impjanti nbnew fl-2007-2008 fuq art tal-Istat (iż-Żona Ħielsa preċedenti ta' Larnaca) li ġiet 

mikrija lil żewġ kumpaniji oħra (involuti f'attivitajiet oħra, pereżempju l-bini ta' panelli solari) 

bi prezz baxx ħafna għal kull metru kwadru, u dan jikkwalifika bħala għajnuna mill-Istat favur 

dawn il-kumpaniji. Wara estensjoni tal-kirjiet għal perjodu addizzjonali ta' ħames snin u għall-

bini tal-installazzjonijiet, il-kuntratturi inizjali ssullokaw il-faċilitajiet lil Halliburton u 

Schlumberger rispettivament. Madankollu, il-kirja għas-sullokazzjoni kienet bi prezzijiet tas-

suq, jiġifieri sinifikament ogħla minn dak li l-ewwel żewġ kuntratturi jħallsu lill-Istat Ċiprijott 

għall-kera. Il-lokatorji attwali, it-tnejn li huma informaw lill-Ministeru kompetenti bl-intenzjoni 

tagħhom li jużaw dawn il-faċilitajiet għal servizzi b'appoġġ għall-attivitajiet ta' tħaffir u għall-

ipproċessar ta' prodotti ta' tħaffir. 

 

L-impjanti kienu jinsabu f'żona li f'dak iż-żmien ma kinitx ikklassifikata bħala żona industrijali 

peżanti: l-installazzjonijiet inkwistjoni huma tal-kategorija A (impjant industrijali peżanti), 

filwaqt li l-pjan tal-iżvilupp muniċipali ta' Aradippou jipprovdi biss għall-installazzjonijiet tal-

kategorija B (impjant industrijali mhux peżanti). L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat esprimew 

tħassib dwar dan il-fatt meta ż-żewġ kumpaniji nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom lill-gvern 

Ċiprijott, u rreferew id-deċiżjoni għall-approvazzjoni ta' dan l-iżvilupp lill-Kunsill tal-Ministri, 

li approva l-eċċezzjoni fl-2014. Imbagħad, l-awtoritajiet tal-Istat taw il-kunsens tagħhom għan-

notifika maħruġa mill-kumpaniji. L-approvazzjoni finali għall-bini ngħatat mill-awtorità 

muniċipali ta' Aradippou fl-2014 wara dibattitu kontroversjali fil-kunsill muniċipali. Xi ftit 
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żmien wara, ġew ippubblikati studji dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, skont liema l-

impatt tal-operazzjonijiet kien mistenni li jkun moderat, filwaqt li ġie rrakkomandat it-teħid ta' 

ċerti miżuri. 

 

Għalkemm, f'dak iż-żmien, l-iżviluppi fir-rigward tal-kumpaniji Schlumberger u Halliburton 

ma kinux koperti mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt 2005-

2014, saru għadd ta' laqgħat biex jiġu vvalutati l-applikazzjonijiet tal-proġett. Dawn il-laqgħat 

attendew għalihom uffiċjali mid-dipartimenti u l-awtoritajiet lokali kkonċernati, inklużi 

Aradippou u Dromolaxia, li għalihom inħarġu l-istediniet. Barra minn hekk, id-Dipartiment 

għall-Ambjent qajjem għadd ta' kwistjonijiet bil-mitkub waqt il-fażijiet operattivi u tal-bini. 

Madankollu, ma twettqet l-ebda valutazzjoni tal-impatt ambjentali, peress li d-Dipartiment 

għall-Ambjent kien tal-fehma li dan ma kienx rekwiżit legali u li l-azzjonijiet li diġà ttieħdu 

kienu biżżejjed. Tabilħaqq, l-ispeċifikazzjonijiet ambjentali mfassla mid-dipartimenti tal-gvern 

responsabbli kienu debitament inkorporati fil-pjanijiet tal-bini mill-kumpaniji kkonċernati. 

Skont id-Dipartiment, s'issa ma qamet l-ebda problema ambjentali. Kif ġie ammess mir-

rappreżentant ta' Halliburton waqt diskussjoni dwar il-kwistjoni tal-Kumitat Parlamentari 

Ċiprijott għall-Ambjent fl-10 ta' Settembru 2014, ma ġie akkwistat l-ebda permess għall-bini. 

 

L-Ombudsman Ċiprijotta ħarġet rapport dwar il-kwistjoni, li jindika b'mod ċar li l-attivitajiet 

tas-settur tal-estrazzjoni tal-idrokarbur, inklużi dawk marbuta direttament mas-servizzi ta' 

appoġġ għall-operazzjonijiet ta' esplorazzjoni, verifika u tħaffir għall-idrokarbur, sa ftit ilu, ma 

kinux magħrufa f'Ċipru. Id-dipartimenti amministrattivi involuti dehru li ma kinux lesti biex 

jieħdu xi azzjoni sabiex jirregolaw l-operazzjonijiet meħtieġa. Fil-valutazzjoni tagħha, l-

Ombudsman qieset li t-tħassib pubbliku kien iġġustifikat, fid-dawl tal-operazzjonijiet meħtieġa 

għall-estrazzjoni tal-gass naturali (pereżempju, l-esplorazzjoni, it-tħaffir, il-fratturazzjoni, l-

installazzjoni ta' pjattaformi bbażati fuq l-art jew lil hinn mill-kosta, tankijiet tal-ħażna, 

stazzjonijiet tal-kumpressur, infrastruttura tal-pipeline, baċir tal-ilma, il-ħżin u t-trasport tal-

idrokarburi, l-ipproċessar qabel il-kummerċjalizzazzjoni), speċjalment fir-rigward tal-impatt 

ambjentali possibbli fuq il-fawna, il-flora u s-saħħa tal-bniedem.  

 

Barra minn hekk, ir-rapport ikkonferma li ma saret l-ebda konsultazzjoni pubblika, li l-

Muniċipalità ta' Aradippou talbet żewġ studji tal-impatt ambjentali ex post biss, li aktarx kien 

hemm lakuna leġiżlattiva li ppermettiet l-għoti ta' liċenzji mingħajr studji ta' valutazzjoni tal-

impatt ambjentali preċedenti, li ma kien hemm l-ebda pjan strateġiku għal lokalizzazzjoni, u li 

hemm faċilitajiet li joħolqu aktar inkonvenjenzi. Ir-rapport iddetermina li d-dibattitu pubbliku 

kien limitat l-aktar għall-benefiċċji finanzjarji u politiċi possibbli għall-pajjiż li fih jitwettqu t-

tħaffir u l-esplojtazzjoni tal-idrokarbur, b'mod partikolari wara l-kriżi finanzjarja, filwaqt li l-

impatt ambjentali tal-operazzjonijiet ta' tħaffir għall-gass naturali ma ngħatax il-livell xieraq ta' 

attenzjoni. Ix-xettiċiżmu tal-pubbliku żdied bid-deċiżjoni li fl-eżaminazzjoni tal-

applikazzjonijiet tal-liċenzji mdaħħla mill-kumpaniji jiġi injorat il-pjan ta' żvilupp ta' Larnaca, 

filwaqt li titwarrab il-proċedura ta' konsultazzjoni pubblika li tieħu aktar ħin. 

 

Fid-dawl tal-bidu tat-tħaffir ewlieni fil-ħarifa tal-2017, l-installazzjoni f'Aradippou se jkollha 

rwol ta' appoġġ importanti, pereżempju faċilitajiet tal-ħżin għal sustanzi kimiċi, tiswijiet, eċċ. 

 

Rapport tal-2017 dwar il-kwistjoni mill-Awditur Ġenerali Ċiprijott iddeskriva l-isfond għall-

kwistjoni u l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet Ċiprijotti u ż-żewġ kumpaniji. Dan enfasizza wkoll 

il-fatt li l-awtorità kompetenti qablet mal-konverżjoni tal-użu tal-faċilitajiet anke qabel ingħatat 

l-awtorizzazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri. Dan kien partikolarment kritiku tal-bidla fl-użu tal-
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faċilitajiet, tal-għajnuna mill-Istat, u tal-fatt li l-art ġiet sullokata bi prezzijiet tas-suq għal 

kumpaniji terzi mingħajr garanziji li l-Istat jirċievi prezz ġust fil-kirja tal-bidu.  

3. Petizzjonijiet  

Numru Titolu 

1540-14 imressqa minn F. P., ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar l-istabbiliment ta' port 

industrijali f'Larnaca 

1541-14 imressqa minn Polyvios Orthodoxou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-ħsara 

ambjentali f'Larnaca, Ċipru 

1542-14 imressqa minn Maria Theodorou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-port 

industrijali ta' Larnaca 

1543-14 imressqa minn Georgia Liopetriti, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-port 

industrijali tal-enerġija ta' Larnaca 

1544-14 imressqa minn Matheos Contarinis, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar it-tankers tal-

gass u taż-żejt ankrati lil hinn mill-belt ta' Larnaca 

1644-14 imressqa minn Marika Nikolaou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar rifjut ġewwa 

Larnaca 

1662-14 imressqa minn A. S., ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-konverżjoni tal-port taċ-

ċentru tal-belt ta' Larnaca f'Ċipru għal port industrijali peżanti mingħajr 

konsultazzjoni mar-residenti lokali 

1665-14 imressqa minn Georgios Stamatis, ta' ċittadinanza Ciprijotta, dwar skart tossiku u 

sustanzi kimiċi f'Larnaca, Ċipru 

1666-14 imressqa minn Georgios Nikolaou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar it-theddida 

lill-belt ta' Larnaca f'Ċipru minħabba bini ta' port industrijali fiċ-ċentru tal-belt 

1667-14 imressqa minn Eugenia Moyseos, ta' ċittadinanza Griega, dwar il-konverżjoni 

tal-port ta' Larnaca f'Ċipru għal port industrijali 

1668-14 imressqa minn Maria Voniati, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-bini ta' port 

industrijali f'Larnaca, Ċipru 

1829-14 imressqa minn S. L., ta' ċittadinanza Ċiprijotta, dwar il-qerda tal-ambjent naturali 

ta' Larnaca 

1830-14 imressqa minn K. P., ta' ċittadinanza Griega, dwar it-twaqqif tat-tniġġis f'Larnaca 

0076-16 imressqa minn Maria Papadopoulou, ta' ċittadinanza Ċiprijotta, f'isem 

LarnacaAct, dwar il-ħolqien ta' port industrijali f'Larnaca, Ċipru, u l-allegat ksur 

tal-liġi Ewropea 

0144-16 imressqa minn E.K., ta' ċittadinanza Ċiprijotta, f'isem iċ-Ċittadini ta' Larnaca, 

Aradippou, Krassas, dwar il-ħolqien ta' port industrijali f'Larnaca, Ċipru, u l-

allegat ksur tal-liġi Ewropea 

Is-sommarji tal-petizzjonijiet ta' hawn fuq huma disponibbli fl-Anness 1 ta' dan id-dokument. 

Il-petizzjonanti ta' hawn fuq jipprotestaw dwar il-konverżjoni tal-Port ta' Larnaca li jinsab fiċ-
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ċentru f'port industrijali peżanti sabiex jappoġġja t-tħaffir għaż-żejt u l-gass u l-estrazzjoni 

tagħhom fiż-ŻEE Ċiprijotta. Waqt l-attivitajiet ta' tħaffir fil-port, il-ħama u kwantitajiet oħra 

kbar ta' sustanzi kimiċi jiġu ttrasportati u maħżuna, metalli radjuattivi u partijiet allegatament 

jinġarru 'l ġewwa u 'l barra, u splussivi perikolużi jintbagħtu lejn il-pjattaformi ta' tħaffir għaż-

żejt u għall-gass. Il-petizzjonanti jinnotaw li l-port jinsab f'żona li taqa' taħt id-Direttivi Seveso, 

peress li kumpaniji taż-żejt u tal-gass bnew faċilitajiet f'bosta mijiet ta' metri 'l bogħod minn 

żoni residenzjali. Il-petizzjonanti jsemmgħu leħinhom ukoll kontra d-deċiżjoni li nbnew 

imħażen kbar fiż-żona ta' Aradippou (fil-periferiji tal-belt, inqas minn kilometru 'l bogħod miż-

żona residenzjali) sabiex jinħażnu kwantitajiet kbar ta' splussivi u sustanzi kimiċi, kif ukoll 

elementi radjuattivi, għall-kumpaniji fil-port. Il-petizzjonanti jesprimu l-biżgħat li s-saħħa u s-

sigurtà tar-residenti u tal-ambjent ikunu kompromessi minn kontaminazzjoni tal-ħamrija, tal-

arja u tal-baħar mis-sustanzi kimiċi u r-radjuattività li jnixxu u bir-riskju ta' inċidenti. L-ilmenti 

huma relatati wkoll mal-bidla li tidher fil-karattru tal-belt minn belt turistika kwieta għal belt 

industrijali. Saru protesti intensivi miċ-ċittadini dwar il-preżunzjoni li ma twettaq l-ebda studju 

tal-impatt ambjentali għax-xogħlijiet u li ċ-ċittadini ma ġewx informati jew ikkonsultati skont 

il-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-kumpaniji attivi fil-faċilitajiet imsemmija hawn fuq talbu estensjoni 

tal-liċenzja tagħhom għal attivitajiet fi ħdan il-Port ta' Larnaca; liċenzji għal uħud minn dawn 

l-attivitajiet diġà inħarġu. 

 

Fir-rigward ta' Aradippou, il-petizzjonanti jsostnu li huma saru jafu dwar l-avvenimenti, biss 

wara li kienet diġà ttieħdet id-deċiżjoni li jitkomplew il-ħidmiet bil-proġett, u wara li l-

faċilitajiet kienu diġà nbnew, għalkemm ma nħarġet l-ebda waħda mil-liċenzji meħtieġa bil-liġi 

u ma twettqet l-ebda valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Bi ksur tar-rekwiżiti stabbiliti fil-

Konvenzjoni ta' Aarhus u fil-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti, l-ebda informazzjoni dwar il-

proġetti fil-muniċipalitajiet tagħhom ma kienet disponibbli mill-ewwel għall-pubbliku. Il-

petizzjonanti huma tal-fehma li ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni razzjonali għaliex l-awtoritajiet 

għażlu li jkomplu bl-arranġamenti li għalihom ma twettqet l-ebda valutazzjoni tar-riskju xierqa, 

u li ċ-ċittadini jemmnu li se jipperikolaw is-saħħa pubblika u l-ekonomija tal-belt, speċjalment 

meta aktar alternattivi xierqa u loġiċi huma disponibbli. Il-petizzjonanti jsostnu li huma ġew 

miċħuda mid-dritt tagħhom li jipparteċipaw fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u għadhom 

mhux qegħdin jiġu informati dwar x'inhu għaddej fil-viċinati tagħhom. Hemm tħassib 

partikolari dwar emissjonijiet radjuattivi possibbli, mhux biss fir-rigward tas-saħħa pubblika 

ġenerali, iżda wkoll fir-rigward tas-sikurezza alimentari, minħabba li l-installazzjonijiet nbnew 

ħdejn il-fabbriki tal-ikel. Huma mħassba wkoll dwar il-fatt li t-trasport tal-pajpijiet u materjal 

ieħor mill-belt ta' Larnaca, u fit-toroq ewlenin ta' Aradippou, lejn l-installazzjonijiet se jikkawża 

storbju u se jkun ta' piż fuq iż-żona ambjentali, li fil-biċċa l-kbira hija residenzjali. Il-

petizzjonanti enfasizzaw ukoll li, minkejja li l-gvern iwiegħed li l-installazzjonijiet perikolużi 

potenzjali se jitneħħew miż-żona, il-bini ta' żewġ installazzjonijiet oħra ġie awtorizzat u beda.  

Bi tweġiba għall-petizzjonijiet, il-Kummissjoni ħarġet erba' komunikazzjonijiet (ara l-

Anness 2). Hija sabet li fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, hija ma għandha l-ebda raġuni 

biex tassumi li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE mhix qiegħda tiġi applikata b'mod korrett fil-

qafas tad-Direttivi tal-UE applikabbli. Barra minn hekk, id-Direttivi Seveso, li ġew trasposti 

fil-liġi nazzjonali ta' Ċipru, jinkludu dispożizzjonijiet importanti dwar l-aċċess għal 

informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika f'deċiżjonijiet ta' proġett individwali u dwar l-aċċess 

għal ġustizzja li jippermetti liċ-ċittadini jitolbu reviżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja sabiex 

jikkuntestaw id-deċiżjonijiet, l-atti u l-omissjonijiet. Fid-dawl ta' dan, il-Kummissjoni tistieden 

lill-petizzjonanti jsibu soluzzjoni fil-livell nazzjonali, peress li l-awtoritajiet nazzjonali jinsabu 

f'pożizzjoni aħjar u huma mgħammra aħjar biex jivvalutaw sitwazzjonijiet speċifiċi ta' nuqqas 
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ta' konformità, u għandhom il-mezzi xierqa biex jindirizzaw il-problema jekk jinstab li t-tħassib 

huwa ġġustifikat. Il-petizzjonanti huma mistiedna jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont il-

proċeduri nazzjonali u l-mezzi ta' rimedju. Il-Kummissjoni mhijiex se tibqa' ssegwi dawn il-

petizzjonijiet. 

4. Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat 

 

L-Erbgħa, 20 ta' Settembru 2017 

Laqgħa mas-Sindku ta' Larnaca, is-Sur Andreas Vyras 

Wara li ppreżenta l-istorja u l-isfond tal-kwistjoni tal-port ta' Larnaca, is-Sindku informa lid-

delegazzjoni li l-uffiċċju tiegħu kien għadu ma rċeviex risposta mill-Awtorità tal-Port ta' 

Larnaca dwar jekk ingħatawx permessi jew jekk dawn ġewx imġedda għall-attivitajiet 

industrijali fil-port u, jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet. Huwa nnota li kemm hu kif ukoll il-

kunsill muniċipali huma relattivament ġodda fil-kariga (madwar tmien xhur fiż-żmien taż-

żjara), u għalhekk huma mhumiex l-istess awtorità li rrifjutat li ġġedded il-liċenzji tal-kumpaniji 

fl-2016.  

Is-Sindku informa lid-delegazzjoni dwar il-kwistjoni persistenti tat-tankijiet tal-ħażna, li huwa 

ddeskriva bħala "problema kbira" u "l-kwistjoni prinċipali tal-belt", minħabba li dawn jinsabu 

qrib ħafna ta' żona abitata. Is-Sindku kkummenta li madwar 60 % tal-popolazzoni ta' Larnaca 

kienet potenzjalment f'riskju minn inċident jew xita radjuattiva eventwali marbuta mat-tankijiet 

tal-ħażna, u rrefera għall-applikabbiltà tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-inċidenti industrijali (id-

Direttivi Seveso). Is-Sindku ċċara li diversi awtoritajiet tal-belt kellhom pjanijiet ta' emerġenza 

fis-seħħ, u li t-tneħħija tat-tankijiet kienet ilha mistennija mis-sena 2000, meta ttieħdet l-ewwel 

deċiżjoni ta' tneħħija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali.  

 

Is-Sindku informa wkoll lid-delegazzjoni dwar l-eżistenza ta' ċentru tal-enerġija ġdid magħruf 

bħala "Cyprus Energy Station" ("L-Istazzjon tal-Enerġija ta' Ċipru") b'port (f'Vassilikos), li 

jinsab f'distanza sikura minn żoni abitati u li jista' jipprovdi raġunijiet alternattivi għall-

attivitajiet ta' ħżin u dawk industrijali. Skont informazzjoni li rċieva l-uffiċċju tas-Sindku, iċ-

ċentru ġie skedat għall-ftuħ f'Marzu 2017, iżda ma sar l-ebda progress fir-rigward tal-attivitajiet 

industrijali fil-Port ta' Larnaca jew fit-tankijiet tal-ħażna. Il-kunsill muniċipali 

sussegwentement beda l-proċedimenti ġudizzjarji. Id-dettalji tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-

istadju ta' dawn ma ġewx diskussi, iżda s-Sindku nnota li l-gvern ta estensjonijiet lill-kumpaniji 

sidien tat-tankijiet tal-ħażna (sentejn għall-ħżin tal-gass naturali, sena għall-ħżin tal-petroljum). 

Is-Sindku ċċara wkoll li Kumitat Speċjali ngħata l-kompitu li jissorvelja l-proċess ta' tneħħija, 

iżda li, fil-fehma tiegħu, s'issa ma sarx biżżejjed progress.  

Wara li ngħatat informazzjoni mis-Sindku, il-President tad-delegazzjoni saqsa dwar jekk, fil-

fehma tas-Sindku, kienx hemm biżżejjed informazzjoni u kooperazzjoni f'din il-kwistjoni bejn 

l-awtoritajiet muniċipali u l-gvern. Is-Sindku spjega li l-Awtorità tal-Port kienet taħt il-kontroll 

tal-gvern u li, s'issa, kien hemm lakuni fil-komunikazzjoni fir-rigward tal-informazzjoni li 

waslet b'mod partikolari dwar l-attivitajiet tal-port ta' Larnaca.  

Laqgħa mal-petizzjonanti, Muniċipju ta' Larnaca 

Id-delegazzjoni ltaqgħet ma' grupp ta' petizzjonanti, irrappreżentati mis-Sinjura Maria 
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Theodorou u s-Sinjura Eleni Kalli.  

Il-petizzjonanti taw preżentazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali fil-Port ta' Larnaca u 

f'Aradippou, fejn enfasizzaw li l-faċilitajiet tal-kumpanija li jappartjenu għal Schlumberger, 

Total u ENI għadhom operattivi fiż-żewġ postijiet, minkejja l-allegat waqfien ta' attività u ta' 

tneħħija u/jew deċiżjonijiet ta' trasferiment mill-gvern. Il-petizzjonanti oġġezzjonaw ukoll 

għall-klassifikazzjoni tal-attivitajiet mill-awtoritajiet bħala xi ħaġa oħra li mhijiex industrijali, 

u rreferew għal sejbiet reċenti ta' tniġġis tal-ilma u akustiku. Il-preżentazzjoni kienet 

akkumpanjata minn sensiela ta' ritratti meħuda miċ-ċittadini tal-postijiet affettwati, li juru 

b'mod partikolari l-allegata attività industrijali kontinwa erbgħa u għoxrin siegħa kuljum fil-

Port ta' Larnaca fiż-żmien taż-żjara, kif ukoll il-viċinanza tar-residenzi.  

Fil-fehma tal-petizzjonanti, id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Port ta' Awwissu 2013 li jkunu 

permessi operazzjonijiet industrijali fil-Port ta' Larnaca, marret kontra l-pjan lokali ta' Larnaca 

u ttieħdet mingħajr konsultazzjoni minn qabel maċ-ċittadini. Minbarra li rrakkontaw l-

allegazzjonijiet ewlenin imqajma fil-petizzjonijiet tagħhom, il-petizzjonanti tennew it-tħassib 

tagħhom li d-deċiżjonijiet tal-gvern fir-rigward tal-iżviluppi industrijali fil-Port ta' Larnaca u 

f'Aradippou, kif ukoll il-posponiment tat-tneħħija tat-tankijiet tal-ħażna tal-gass, ġibdu l-

attenzjoni lejn nuqqas sinifikanti ta' strateġija u ta' trasparenza fir-rigward tal-iżvilupp futur tal-

lokalitajiet. Il-petizzjonanti esprimew il-preferenza qawwija tagħhom għal żvilupp futur 

orjentat lejn it-turiżmu tal-Port ta' Larnaca u r-reġjun tal-madwar, milli żvilupp industrijali. Iċ-

ċittadini esprimew ukoll is-sens imġedded tagħhom ta' nuqqas ta' sodisfazzjon għall-mod li bih 

l-awtoritajiet tal-gvern jikkomunikaw dwar din il-kwistjoni maċ-ċittadini, u t-twemmin 

tagħhom li huma qegħdin jiġu mqarrqa dwar il-kwistjoni. 

Il-Ħamis, 21 ta' Settembru 2017 

Laqgħa mad-Deputat Direttur tal-Port ta' Larnaca u tur tal-port  

Id-delegazzjoni ntlaqgħet fid-daħla tal-port minn grupp ta' ċittadini li tennew it-tħassib serju 

tagħhom dwar is-sitwazzjoni, in-nuqqas ta' fiduċja tagħhom fl-azzjonijiet u fin-nuqqas ta' 

azzjonijiet mill-gvern, u l-ħtieġa urġenti li t-tankijiet jittieħdu 'l bogħod mir-residenzi. 

Imbagħad, id-delegazzjoni ltaqgħet mad-Deputat Direttur tal-Port u mal-Maniġer Ambjentali, 

fil-preżenza tas-Sindku ta' Larnaca. Fir-rigward tal-Port ta' Larnaca, bi tweġiba għall-

pretensjonijiet tal-petizzjonanti li jsostnu li l-attività industrijali kienet qiegħda tkompli wara li 

l-liċenzji ġew estiżi, ir-rappreżentanti tal-Awtorità tal-Port iddikjaraw li, għal dawn l-aħħar 

xahrejn, il-port kien soġġett għal "attivitajiet ta' tindif", inter alia, ir-riċiklaġġ tar-ruttam tal-

metall.  

Fir-rigward tal-mistoqsijiet imqajma mill-uffiċċju tas-Sindku dwar l-estensjoni tal-liċenzji u l-

kundizzjonijiet tagħhom, id-delegazzjoni ġiet informata li l-liċenzji li ngħataw lil Noble Energy 

u lil Medserv Ltd ġew estiżi taħt l-istess kundizzjonijiet bħal meta ngħataw oriġinarjament, u 

kienu maħsuba li jippermettu attivitajiet ta' ħżin biss.  

Bi tweġiba għall-pretensjonijiet tal-petizzjonanti dwar it-tniġġis akustiku u tal-ilma, il-Maniġer 

Ambjentali ddikjara li studju tal-2016 stabbilixxa li tniġġis akustiku baxx ħafna, li huwa 

normali għall-attivitajiet industrijali tal-port mhux peżanti, u l-aħħar teħid ta' kampjuni tal-ilma 

li twettaq fl-2014, ma wrew l-ebda sinjal ta' tniġġis tal-ilma relatat mal-industrija (f'konformità 

mal-leġiżlazzjoni Ċiprijotta skont liema l-verifiki tal-ilma jitwettqu kull tliet snin). Fir-rigward 

tat-tniġġis tal-arja, il-Maniġer Ambjentali ddikjara li l-livelli kienu ogħla fil-belt u li ma ġie 
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rreġistrat l-ebda tniġġis tal-arja addizzjonali li ġej mill-attivitajiet industrijali fil-port. Fir-

rigward tal-livelli ta' radjuattività, studju li twettaq fl-2014 minn Halliburton (waħda mill-

kumpaniji taż-żejt liċenzjati biex joperaw fil-port), u ssorveljata mid-Dipartiment tal-Ispezzjoni 

tax-Xogħol tal-gvern, stabbilixxa sejbiet baxxi ħafna ta' radjazzjoni. Id-delegazzjoni ġiet 

informata li ngħataw tweġibiet għall-mistoqsijiet relatati kollha taċ-ċittadini.  

Fir-rigward tal-Port ta' Limassol, id-delegazzjoni ġiet informata li valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali ma kinitx meħtieġa, minħabba t-tip ta' attivitajiet inkwistjoni. F'dan il-każ, qabel l-

għoti tal-liċenzji, twettqu programmi ta' sorveljanza, u l-pubbliku ġie nnotifikat b'dan kif xieraq.  

Fir-rigward tal-port ta' Vassilikos, li qiegħed jiġi żviluppat, ir-rappreżentanti tal-Awtorità tal-

Port informaw lid-delegazzjoni li s-sit kien maħsub biex jospita ħafna aktar attività industrijali, 

minbarra li jospita terminal tal-LNG ippjanat. Madankollu, id-delegazzjoni ġiet assigurata li 

dawn l-attivitajiet kollha se jaderixxu mal-limiti ambjentali standard applikabbli skont id-dritt 

tal-Unjoni. 

Waqt it-tur sussegwenti tal-port bix-xarabank, il-membri tad-delegazzjoni raw li kien hemm xi 

faċilitajiet tal-uffiċċju żgħar u xi lottijiet tal-ħżin li kienu qegħdin jintużaw mill-kumpaniji, u li 

kien hemm biss vapur wieħed ittrakkat, li fuqu ma kien hemm l-ebda attività fiż-żmien taż-

żjara. Il-membri raw kemm il-port u t-tankijiet kienu qrib tar-residenzi (litteralment fin-naħa l-

oħra tat-triq mid-djar u l-blokok tal-flattijiet), il-viċinanza tat-tankijiet mal-port, kif ukoll il-fatt 

li xi wħud mit-tankijiet kienu jinsabu ħdejn id-djar u n-negozji u fuq il-bajjiet ħdejn l-

għawwiema.  

Laqgħa mas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tat-Trasport, tal-Komunikazzjonijiet u tax-

Xogħlijiet u rappreżentanti oħra tal-Ministeru 

Fir-rigward tal-Port ta' Larnaca, ir-rappreżentanti tal-Ministeru informaw lid-delegazzjoni li l-

għan tal-gvern kien li jiżviluppa l-belt ta' Larnaca f'"port ewlieni tal-kruċieri" (bħala parti minn 

skema "fly & cruise" [aqbad l-ajruplan u mur kruż]) u li jippromwovi l-marina tiegħu, u li l-

gvern ma kellu l-ebda intenzjoni li jbiddel iż-żona f'port industrijali. Intqal li l-liċenzji mogħtija 

lill-kumpaniji li bħalissa qegħdin joperaw fil-port kienu limitati għal skopijiet ta' ħżin, filwaqt 

li l-port industrijali ewlieni għandu jiġi żviluppat f'Vassilikos, b'Limassol jibqa' l-port 

kummerċjali ewlieni ta' Ċipru.  

Id-delegazzjoni ġiet informata li l-pjan tal-gvern kien li l-attivitajiet kollha kkonċernati, inklużi 

t-tankijiet tal-ħażna tal-gass, jiġu rilokati f'Vassilikos, u li l-istatus quo attwali ma kinitx 

sitwazzjoni aċċettabbli. Inċidentalment, id-delegazzjoni ġiet informata wkoll li l-attivitajiet ta' 

ħżin fil-Port ta' Larnaca kienu jinvolvu biss l-immaniġġjar ta' materjali mhux perikolużi u li, 

għal din ir-raġuni, l-ebda konsultazzjoni pubblika ma kienet meħtieġa qabel l-għoti jew l-

estensjoni tal-liċenzji.  

Is-Segretarju Permanenti ddikjara wkoll li l-Awtorità tal-Port ta' Ċipru ffinanzjat studju tal-EIA 

kkummissjonat mill-awtoritajiet muniċipali ta' Larnaca u li l-pubbliku ġie informat bis-sħiħ 

dwar dan. Skont il-Ministeru, l-impressjoni ta' ċerti ċittadini li fil-Port ta' Larnaca kienu qegħdin 

jitwettqu l-produzzjoni tal-ħama u attivitajiet industrijali peżanti, kienet ibbażata fuq 

suppożizzjonijiet foloz u nuqqas ta' għarfien. Huwa sostna wkoll li l-ispazju tal-port kien 

qiegħed jinkera għal raġuni waħda, dik li tingħata spinta lill-impjiegi u li jiġi indirizzat it-

tnaqqis fl-attività li kien qiegħed jaffaċċja l-port, u li l-ebda liċenzja ma kienet meħtieġa għall-

operazzjonijiet tal-port peress li dawn ma kinux perikolużi. 
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Ir-rappreżentanti tal-Ministeru assiguraw lid-delegazzjoni li fil-futur se jsiru aktar sforzi sabiex 

tissaħħaħ il-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni mas-Sindku ta' Larnaca. 

Laqgħa mar-rappreżentanti tal-Ministeru tal-Enerġija, tal-Kummerċ, tal-Industrija u tat-

Turiżmu 

Id-delegazzjoni ltaqgħet ma' rappreżentanti mid-Dipartiment tal-Idrokarburi tal-Ministeru, li 

taw aktar informazzjoni dwar ir-raġunijiet għall-espansjoni tal-Port ta' Larnaca u d-deċiżjoni 

tal-bidu li jingħataw liċenzji għall-attivitajiet industrijali mhux peżanti għal perjodu ta' sentejn 

(mill-2014 sal-2016). Skont il-Ministeru, fiż-żmien li l-Awtorità tal-Port ħadet id-deċiżjoni, il-

port ta' Limassol kien iffullat, filwaqt li dak ta' Larnaca ma kienx qiegħed jintuża biżżejjed. Sa 

mill-2016, Limassol ġie magħżul bħala l-port ta' trasferiment għall-faċilitajiet li attwalment 

jinsabu f'Larnaca.  

Barra minn hekk, fl-2016, wara l-protesti taċ-ċittadini, ġiet organizzata laqgħa pubblika 

f'Larnaca li matulha ġiet spjegata din l-informazzjoni u l-mistoqsijiet taċ-ċittadini ġew 

imwieġba. Ir-rappreżentanti tal-Ministeru nnotaw li waqt dan l-iskambju rriżulta evidenti li 

ċerti membri tal-pubbliku kellhom twemmin żbaljat dwar in-natura tal-attivitajiet tal-port u l-

materjali mmaniġġjati, li skont il-Ministeru fil-biċċa l-kbira tagħhom ma kinux perikolużi 

(pereżempju l-bentonit).  

Fir-rigward tar-rilokazzjoni futura, ir-rappreżentanti tal-Ministeru ammettew li kien hemm 

diversi posponimenti, minħabba li dan huwa pjan ikkumplikat. Attwalment hemm pjan 

regolatorju fl-implimentazzjoni għal Vassilikos, fejn qiegħda tinħoloq infrastruttura u ngħataw 

żoni lil kumpaniji li qabel kienu attivi f'Larnaca; il-pjanijiet imxew 'il quddiem sew, peress li 

diġà ngħata l-ewwel permess għall-ippjanar tal-belt għar-rilokazzjoni tal-faċilitajiet. 

Fir-rigward ta' Aradippou, huma semmew li l-awtoritajiet tal-gvern taw xi eċċezzjonijiet lill-

kumpaniji bil-kundizzjoni li dawn jirċievu l-liċenzji kollha meħtieġa. Wara l-istudju tal-EIA, 

il-Muniċipalità ta' Aradippou tat liċenzji għall-bini. Fir-rigward tal-pjanijiet prospettivi futuri 

għall-gass naturali u għaż-żejt, it-tħaffir fil-blokka nru 11 tlesta fiż-żmien taż-żjara. Se 

jingħataw tliet blokok oħra, filwaqt li l-kuntrattur attwali se jħaffer żewġt ibjar fil-blokka l-

ġdida fil-ħarifa tal-2017, u Exxon Mobil (fil-blokka nru 10) se tħaffer żewġt ibjar għall-

esplorazzjoni fit-tieni semestru tal-2018. Halliburton (kuntrattur għal Total) u Schlumberger se 

jkunu qegħdin joffru servizzi ta' appoġġ f'Aaradippou.  

Laqgħa ma' rappreżentanti tal-Ministeru għall-Intern 

Id-delegazzjoni ltaqgħet ma' rappreżentanti tal-Awtorità għall-Ippjanar tal-Ibliet u ġiet 

informata li l-parametri tal-ippjanar għall-Port ta' Larnaca jinsabu fil-pjan tal-belt ta' Larnaca, 

li ma jippermettix attivitajiet industrijali tal-port. Fir-rigward tal-post tat-tankijiet tal-ħażna tal-

gass, il-Ministeru informa lid-delegazzjoni li fi Frar 2017, Ordni Ministerjali ordnat il-waqfien 

u t-tneħħija ta' dawn it-tankijiet. Konsegwentement, l-iskadenza għat-trasferiment tat-tankijiet 

hija Marzu 2018 għal dawk li fihom il-gass tal-petroljum, u Marzu 2019 għal dawk li fihom l-

LPG. Iż-żewġ tipi ta' tankijiet huma maħsuba li jiġu ttrasferiti f'Vassilikos; madankollu, skont 

ir-rappreżentanti tal-Ministeru, x'aktarx li se jkun hemm dewmien ta' sena jew sentejn. 

Fir-rigward tar-rilokazzjoni tat-tankijiet miż-żona li testendi mill-port għal Oroklini, l-Awtorità 

kienet qiegħda tħejji pjan usa' għal din iż-żona, li kienet sottożviluppata minħabba l-preżenza 

tat-tankijiet. Il-pjan għandu l-għan li jtejjeb iż-żona permezz ta' ppjanar kwalitattiv, b'toroq 
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ġodda, mogħdijiet riżervati għar-roti, triq għall-mixi, immaniġġjar tan-nixxiegħat tal-ilma, bini 

multifunzjonali f'żoni ċentrali, u negozji u residenzi fil-viċinati. Ġiet irreklutata kumpanija 

sabiex twettaq studju ddettaljat u diġà twettqu avvenimenti ta' konsultazzjoni pubblika. Il-pjan 

il-ġdid kien mistenni li jiġi ppubblikat sa tmiem l-2017, fl-istess ħin li l-EIA għal dan il-proġett 

kienet mistennija li tiġi ppubblikata skont il-gwida tad-Dipartiment għall-Ambjent. 

Fil-fehma tar-rappreżentanti, ma kien meħtieġ l-ebda permess għall-bini tal-installazzjonijiet 

fil-port, minħabba li t-talba kienet ippreżentata mill-Ministeru tat-Trasport, u mhux minn 

kumpanija privata. Madankollu, ġew osservati l-proċeduri kollha u l-awtoritajiet taw 

opinjonijiet daqslikieku t-talba kienet ġejja minn kumpanija privata, u għaldaqstant ma kien 

hemm l-ebda ksur tal-liġi. Finalment, fir-rigward ta' Aradippou, wara li ppreżentaw il-

proċedura li ġiet segwita, huma esprimew il-fehma li hemm pressjoni li Aradippou tinbidel 

f'żona esklussivament residenzjali, b'din tkun ir-raġuni għall-protesti taċ-ċittadini. 

Laqgħa ma' rappreżentanti tal-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent 

(Dipartiment tal-Ambjent) u mal-Kummissarju għall-Ambjent 

Fil-bidu, ir-rappreżentanti skużaw ruħhom għan-nuqqas tal-Ministru tal-Agrikoltura, li kellu 

jitlaq għal raġunijiet ta' negozju u ma setgħax ikun preżenti għal-laqgħa. Id-delegazzjoni ġiet 

informata li, fir-rigward tal-iżvilupp ta' attivitajiet awżiljarji f'Aradippou, il-pjan tal-belt ta' 

Aradippou jippermetti użu industrijali u funzjonijiet taż-żona industrijali. L-użu l-ieħor permess 

skont il-pjan tal-belt jinkludi l-ħżin (ta' tagħmir awżiljarju/ta' appoġġ) u sessjonijiet ta' 

ħidma/stazzjonijiet tal-ipproċessar. Skont il-liġi ma kien meħtieġ l-ebda permess ambjentali; 

madankollu, id-Dipartiment talab id-data ambjentali kollha li kienet rilevanti għall-

operazzjonijiet tagħhom, kif ukoll biex jiġu esplorati r-riskji kollha possibbli fuq il-bażi tal-

informazzjoni mogħtija mill-kumpaniji, u mbagħad impona termini u monitoraġġ ambjentali 

stretti ħafna. Huma sostnew li ż-żewġ faċilitajiet qegħdin jaħdmu u fil-fatt huma f'konformità 

sħiħa mat-termini imposti fuqhom. Il-Ministeru informa wkoll lid-delegazzjoni li, f'termini tal-

għoti ta' informazzjoni lill-pubbliku, l-esperti tekniċi tiegħu għamlu preżentazzjonijiet, taw 

spjegazzjonijiet, u ltaqgħu darbtejn mal-Kunsill tal-Belt ta' Aradippou qabel ma ħarġu l-liċenzji.  

Id-delegazzjoni ġiet informata wkoll li, fir-rigward tal-Port ta' Larnaca, l-attivitajiet li twettqu 

ma kinux jaqgħu taħt id-definizzjoni tal-attivitajiet industrijali skont il-leġiżlazzjoni 

applikabbli, u għalhekk ma kienet meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-impatt ambjentali. 

Madankollu, id-Dipartiment talab termini stretti ħafna u impona monitoraġġ mill-qrib ħafna 

waqt it-tħaddim tal-port fl-2014, sabiex jagħti l-approvazzjoni tiegħu. Minħabba li l-port kien 

jinsab qrib tar-residenzi, huma kejlu l-livelli tal-istorbju u mmonitorjaw il-ħinijiet tax-xogħol. 

Peress li l-operazzjonijiet ma kellhomx idumu aktar minn 18-il xahar, huma taw l-

approvazzjoni tagħhom, u mbagħad immonitorjaw il-livelli tal-istorbju u l-immaniġġjar tal-

iskart fuq il-pjattaformi u sabu li kollox kien f'konformità. Minn dakinhar 'il quddiem, ma saret 

l-ebda talba oħra għal approvazzjoni. Barra minn hekk, fil-fehma tal-Ministeru, l-ebda waħda 

mill-attivitajiet fil-Port ta' Larnaca ma taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttivi Seveso, 

filwaqt li huwa l-oppost għaż-żona ta' Larnaca li fiha jinsabu t-tankijiet tal-ħażna tal-gass – 

analiżi tar-riskju qiegħda titwettaq skont il-mandat tal-Ministeru tal-Impjiegi Ċiprijott.  

Fir-rigward tar-rilokazzjoni tat-tankijiet f'Vassiliko, id-delegazzjoni ġiet informata li l-ewwel 

kumpanija li rċeviet permess għall-bini diġà bniet tankijiet u qiegħda tkompli tagħmel dan 

sabiex tkopri wkoll il-ħtiġijiet inizjali tal-kumpaniji l-oħra li se jirrilokaw hemmhekk. Ir-

rilokazzjoni kienet ikkaratterizzata bħala "proċess li jieħu ħafna ħin", u li għalih qegħdin 
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jitwettqu studji ambjentali serji u estensivi u li għalih jeħtieġ li jiġu eliminati minn qabel ħafna 

ostakli burokratiċi.  

Laqgħa mal-Awditur Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Verifika tar-Repubblika ta' Ċipru 

L-Awditur Ġenerali tenna l-impenn tal-Gvern Ċiprijott li Limassol għandu jibqa' l-port 

kummerċjali ewlieni f'Ċipru, u li din hija prova li l-Port ta' Larnaca mhux maħsub biex ikun 

industrijali – f'dak iż-żmien, saru dispożizzjonijiet sabiex l-użu industrijali f'Limassol ikun 

permissibbli.  

Id-delegazzjoni ġiet informata li, fir-rigward tat-trasferiment tat-tankijiet tal-gass, hemm 

kwistjoni politika ta' influwenza u pressjoni indiretti li qegħdin jiġu eżerċitati mill-kumpaniji 

operattivi fuq l-awtoritajiet tal-Istat. L-Awditur Ġenerali ta eżempju fir-rigward tal-

provvediment ta' ċerti materjali, fosthom il-bitumen, fejn jeżisti kważi monopolju fis-suq. L-

uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ddikjara li huwa qiegħed jipprova jinvolvi kumpaniji oħra sabiex 

irawwem inizjattiva mis-settur privat allinjata mal-proċess ta' tneħħija. 

Fir-rigward tal-proċeduri għall-għoti ta' liċenzji, l-Awditur Ġenerali ċċara li skont il-liġi 

Ċiprijotta jeżistu żewġ tipi ta' permessi rilevanti: permessi ta' ppjanar urban/żonar u permessi 

għall-bini. Jekk proġett ikun qiegħed jiġi żviluppat minn kumpanija privata, huwa meħtieġ 

permess għall-bini, li jingħata mill-muniċipalità, anke jekk il-kumpanija tkun qiegħda tibni fuq 

art tal-Istat. L-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali huwa responsabbli biex jiċċara l-interpretazzjoni 

tal-liġi dwar proċeduri għall-għoti ta' permessi u liċenzji. Teżisti proċedura ta' deroga, 

speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti ta' importanza nazzjonali u meta tkun 

meħtieġa bidla fl-użu tal-art u tal-faċilitajiet.  

Żjara lill-Parlament Ċiprijott – Laqgħa konġunta tal-Kumitat għat-Trasport, il-

Komunikazzjonijiet u x-Xogħlijiet u tal-Kumitat għall-Ambjent 

Id-Delegazzjoni ltaqgħet ma' delegazzjoni konġunta tal-Membri tal-Parlament Ċiprijott, li hija 

magħmula mill-President tal-Kumitat għall-Ambjent is-Sur Adamos Adamou, u s-Sinjura 

Annita Dimitriou (Democratic Rally – DHSY) u s-Sinjura Evanthia Savva (AKEL), li t-tnejn li 

huma huma membri tal-Kumitat ta' hawn fuq, u Membri tal-Kumitat għat-Trasport, il-

Komunikazzjonijiet u x-Xogħlijiet is-Sur Christakis Giovannis (Partit Progressiv tan-Nies tax-

Xogħol – Xellug – Forzi Ġodda – AKEL), is-Sur Dimitris Dimitriou u s-Sur Charalambos 

Theopemptou (Viċi-President, Ħodor). Larnaca hija l-kostitwenza ta' kważi l-Membri kollha ta' 

hawn fuq.  

Id-Delegazzjoni ġiet informata li l-kwistjoni tal-Port ta' Larnaca ġiet diskussa f'diversi kumitati 

parlamentari. Rappreżentanti ta' DHSY esprimew in-nuqqas ta' qbil tagħhom mat-titoli tal-

petizzjoni, peress li qatt ma ttieħdet deċiżjoni mill-Istat biex Larnaca tinbidel f'port industrijali. 

Fl-1974, meta seħħet l-invażjoni Torka, il-port kien diġà jeżisti, u ż-żoni madwaru ġew offruti 

bħala żoni residenzjali sabiex jakkomodaw uħud mir-refuġjati li kienu ġejjin mill-partijiet tat-

Tramuntana tal-gżira. Għalhekk, teknikament, id-djar kienu mdawrin mal-port. Ir-

rappreżentanti ta' DHSY qiesu li l-ilmenti kienu ġejjin biss minn proporzjon żgħir taċ-ċittadini. 

Wara t-telf impost tad-depożiti bankarji, ir-rata tal-qgħad f'Larnaca tal-2013 kienet għolja 

ħafna, għaldaqstant ġie deċiż li tali attivitajiet ikunu permessi fil-port (li kien diġà esperjenza 

nuqqas kbir fl-attività minħabba l-kriżi ekonomika) sabiex tingħata spinta lill-impjiegi fiż-żona. 

Huma enfasizzaw ukoll li fil-proċedura tal-offerti għall-iżvilupp tal-port turistiku ta' Larnaca u 

l-marina ntlaqgħu tliet offerti, u li l-kuntrattur kellu jintgħażel sa tmiem l-2017. Fir-rigward tar-



 

CR\1136454MT.docx 15/23 PE612.114v01-00 

 MT 

rilokazzjoni tat-tankijiet tal-petroljum fil-parti tat-Tramuntana tal-port, kienet diġà ttieħdet 

deċiżjoni li se tiġi implimentata, peress li l-fondi huma disponibbli u l-Unjoni Ewropea approvat 

din ir-rilokazzjoni. Iċ-ċaqliqa tat-tankijiet tal-gass tidher li hija ftit aktar ikkumplikata, peress li 

s-suq Ċiprijott huwa żgħir u l-kost tar-rilokazzjoni huwa għoli wisq għall-kumpaniji involuti. 

Fil-fehma tar-rappreżentanti ta' DHSY, iċ-ċittadini setgħu pparteċipaw u setgħu ġew informati 

dwar il-pjanijiet għall-port permezz tal-Kumitat għall-Iżvilupp ta' Larnaca. Finalment, huma 

jqisu li t-tħassib taċ-ċittadini dwar il-Port ta' Larnaca ma għandux bażi, peress li l-Gvern 

iddeċieda b'mod irrevokabbli li l-port ma jistax jintuża bħalma kien jintuża fl-2014, u se 

jippermetti biss ħżin fil-port.  

Il-membri ta' AKEL qalu li ċ-ċittadini ta' Larnaca jirrikonoxxu l-ħtieġa li tingħata spinta lill-

impjiegi fiż-żona, iżda ma jqisux li l-fatt li l-ħajjiet ta' persuni jitpoġġew f'riskju huwa l-mezz 

xieraq sabiex dan ikun jista' jintlaħaq. L-għan tagħhom huwa li jiżviluppaw it-turiżmu flimkien 

ma' żvilupp kummerċjali kompatibbli, iżda huma jqisu li l-belt tagħhom diġà hija mgħobbija u 

tinsab f'riskju minħabba t-tankijiet, l-installazzjonijiet tal-elettriku, iż-żona industrijali u l-

ajruport. Fil-fehma tagħhom, il-gvern ma ddeċidiex b'mod irrevokabbli li jċaqlaq il-kumpaniji 

'l barra u 'l bogħod mill-Port ta' Larnaca – id-deċiżjoni tagħhom ġiet posposta sal-2019 – filwaqt 

li fl-istess ħin mhux magħruf eżattament meta se jiċċaqalqu l-kumpaniji, meta se jiġu rilokati t-

tankijiet u meta se jiġu implimentati l-pjanijiet. F'dak li għandu x'jaqsam mal-installazzjonijiet 

f'Aradippou, is-Sinjura Savva, li kienet membru tal-kunsill muniċipali ta' Aradippou fiż-żmien 

li l-permessi għall-bini ngħataw liż-żewġ kumpaniji fl-2014, sostniet li kien hemm sforz 

miftiehem u mhux ċar mill-gvern u mis-sindku ta' Aradippou biex jagħżlu l-post tal-impjanti 

qrib żona residenzjali. Bħala prova ta' dan, hija enfasizzat li l-kumpaniji rċivew l-permessi 

tagħhom fi ftit xhur, filwaqt li normalment il-proċeduri jieħdu sentejn jew tliet snin; il-Kunsill 

tal-Ministri ta deroga lill-kumpaniji privati, filwaqt li normalment id-derogi jingħataw biss għal 

proġetti tal-Istat; u finalment, il-Muniċipalità ta' Aradippou skedat il-laqgħa tal-kunsill tagħhom 

u tat il-permessi lill-kumpanija aktar kmieni, sabiex tippreżenta fait accompli meta l-kumitat 

tal-Parlament kompetenti ssejjaħ jumejn wara. 

Il-Ġimgħa, 22 ta' Settembru 2017 

Żjara u tur fil-Muniċipalità ta' Aradippou  

Id-delegazzjoni għamlet tur bix-xarabank fil-muniċipalità ta' Aradippou, fejn kienet 

akkumpanjata mis-Sindku ta' Aradippou, li ta kummentarju dwar is-siti ewlenin miżjura. Dawn 

is-siti kienu jinkludu faċilitajiet ta' appoġġ għall-kumpaniji tat-tħaffir (Halliburton u 

Schlumberger), li t-tnejn li huma ngħalqu u ma jidhirx li kienu popolati. Iż-żewġ faċilitajiet 

inbnew f'park kummerċjali (żona ħielsa preċedenti ta' Larnaca) fil-periferiji ta' Aradippou, qrib 

awtostrada li tissepara l-park miż-żoni residenzjali. Id-Delegazzjoni ġiet informata li dawn iż-

żewġ installazzjonijiet ma jaħdmux u qatt ma ħadmu. Il-bini tar-raffinerija tad-deheb kien 

għadu ma tlestiex. 

Id-distanza tal-faċilitajiet miż-żoni residenzjali tvarja, peress li n-nies bdew joqogħdu f'dawn 

iż-żoni biss reċentement; fil-fatt, kienu għaddejjin xogħlijiet fuq diversi siti tal-bini residenzjali. 

Madankollu, id-distanza diretta medja hija madwar kilometru. 

Laqgħa mas-Sindku ta' Aradippou, is-Sur Evangelos Evangelidis 

Id-delegazzjoni ġiet informata li, fir-rigward tal-proċedura għall-ħruġ ta' permessi, muniċipalità 

hija obbligata li ssegwi l-opinjonijiet maħruġa mill-Istat u toħroġ permess kif xieraq. Jekk 
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muniċipalità titbiegħed minn opinjoni pożittiva maħruġa mill-Istat, il-muniċipalità jkollha l-

oneru tal-prova u jeħtiġilha tipprovdi opinjoni motivata kif ukoll ħlasijiet ta' kumpens possibbli. 

L-awtoritajiet tal-Istat, mhux l-awtoritajiet muniċipali, iwettqu valutazzjonijiet ambjentali.  

Is-sindku kkonferma li s-sidien tal-art fiż-żona jixtiequ li l-art tkun ta' użu residenzjali biss; l-

użu tal-art jiġi deċiż mill-kunsill tas-sidien tal-art, filwaqt li d-Dipartiment tal-Ippjanar tal-Ibliet 

ikollu l-aħħar kelma. Fir-rigward taż-żmien tal-protesti u tal-petizzjonijiet taċ-ċittadini (iċ-

ċittadini li kienu qegħdin allegatament jipprotestaw ma kinux minn Aradippou iżda minn 

Larnaca), id-delegazzjoni ġiet informata li l-maġġoranza ta' dawn seħħew eżatt qabel l-

elezzjonijiet tal-muniċipal, u li "minoranza żgħira ta' ċittadini ddominat il-kwistjoni kollha", li 

xi kultant il-pretensjonijiet tagħhom kienu "esaġerati", u li l-firxa tal-protesti tkabbret bil-midja 

soċjali.  

Finalment, id-delegazzjoni ġiet informata li l-pjan lokali ta' Larnaca jiġi rivedut kull seba' snin, 

l-aktar reviżjoni reċenti kienet dik li tmur lura għall-2013. Iċ-ċittadini jipproponu bidliet fil-

pjan, il-muniċipalità tivverifikahom u toħroġ opinjoni, u d-Dipartiment tal-Ippjanar tal-Ibliet 

jieħu d-deċiżjoni finali. Fl-aktar reviżjoni reċenti, il-muniċipalità pproponiet li jkun hemm żona 

buffer bejn l-installazzjonijiet u ż-żoni residenzjali, għalkemm l-istudji tad-Dipartiment 

appoġġjaw il-fehma li l-ħolqien u t-tħaddim ta' żona industrijali kienu possibbli. 

Laqgħa mal-Kummissarju għall-Amministrazzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem 

(Ombudsman) 

L-Ombudsman informat lid-delegazzjoni li l-ilmenti ewlenin taċ-ċittadini ġew solvuti u 

ngħataw tweġiba. Finalment, din is-soluzzjoni rriżultat fil-bidla tal-pjan ta' żvilupp ta' Larnaca.  

Fir-rigward ta' Aradippou, l-iżvilupp ta' attivitajiet awżiljarji u impjant ta' tajn twaqqfu u se jiġu 

ttrasferiti f'Vassiliko. F'Aradippou se jibqgħu biss l-attivitajiet ta' ħżin; fil-futur mhu se titwettaq 

l-ebda attività ta' pproċessar jew operattiva hemmhekk, jew kwalunkwe attività oħra li tista' 

tkun ta' periklu għall-ambjent. L-Uffiċċju tal-Ombudsman ma rċieva l-ebda lment ġdid dwar 

din il-kwistjoni.  

Fir-rigward tal-kwistjoni ta' tixrid ta' informazzjoni u l-lakuni fil-komunikazzjoni mill-

awtoritajiet tal-Istat u dawk muniċipali, l-Ombudsman tirrikonoxxi li kien hemm xi nuqqasijiet 

fil-livelli kollha, li aggravaw is-sitwazzjoni; madankollu, l-uffiċċju tagħha ma rċieva l-ebda 

lment speċifikament dwar din il-kwistjoni. Fir-rigward tar-raġuni għaliex kien hemm tali 

irregolaritajiet fil-proċeduri segwiti, li taw liċ-ċittadini l-impressjoni żbaljata, kienet il-fehma 

tagħha li titwettaq valutazzjoni inizjali tar-rwol li l-port jista' jkollu, iżda din il-valutazzjoni ġiet 

riveduta aktar tard u kwalunkwe industrijalizzazzjoni tal-port twaqqfet. 

Laqgħa mal-petizzjonanti, Muniċipju ta' Larnaca 

It-tieni laqgħa mal-petizzjonanti kienet tikkonsisti fi skambju bejn id-delegazzjoni u ċ-ċittadini 

dwar l-eżiti ewlenin tal-laqgħat li għalihom attendiet id-delegazzjoni u l-għoti ta' informazzjoni 

addizzjonali minn ċerti ċittadini lid-delegazzjoni.  

Il-petizzjonanti kkonfermaw li hemm kawża pendenti quddiem il-Qorti Suprema ta' Ċipru mill-

muniċipalitajiet ta' Larnaca u ta' Dromolaxia. Il-petizzjonanti nnotaw ukoll l-eżerċizzju ta' 

riżonar segwenti tal-2018 għall-gżira (li jinkludi, fost affarijiet oħra, reviżjoni tal-pjan lokali ta' 

Larnaca) u esprimew tħassib li l-gvern se "jirrikorri għal rekwiżizzjonijiet" tal-art għal skopijiet 
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industrijali.  

Fir-rigward tat-tneħħija u tat-trasferiment tat-tankijiet tal-ħażna tal-gass, il-petizzjonanti 

rrikonoxxew li kien hemm Ordni Ministerjali fis-seħħ iżda enfasizzaw li kien hemm 

estensjonijiet u dewmien ripetuti, għal 17-il sena.  

Fir-rigward tal-kwistjoni ġenerali ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, il-petizzjonanti sostnew li din 

kienet problema kontinwa u li kien hemm diversi każijiet ta' kunflitt u/jew informazzjoni 

qarrieqa pprovduta fil-livelli kollha tal-gvern u f'ministeri differenti. Issemma' wkoll il-fatt li 

ċerti sindki saħansitra ppruvaw juru li ċ-ċittadini li qegħdin jipprotestaw huma żbaljati, injoranti 

jew mhumiex mentalment stabbli. Il-petizzjonanti jiddubitaw li l-kumpaniji se jużaw il-port 

għall-ħżin biss, u anke jekk dan huwa minnu, se jkun diffiċli ħafna biex tingħata prova dwar 

dan, peress li hemm biss kontrollur tal-Istat wieħed jew tnejn biex iwettqu l-verifiki meħtieġa. 

Huma rreferew ukoll għall-kumpaniji li jippruvaw isibu modi biex jaqbżu d-deċiżjonijiet u l-

permessi tal-gvern kif ukoll il-protesti taċ-ċittadini, pereżempju billi jwettqu azzjonijiet li 

jikkawżaw tfixkil u possibbilment emissjonijiet mill-vapuri ttrakkati fil-port minflok fuq l-art 

tal-port. 

5. Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

L-ewwel punt li ġie stabbilit waqt iż-żjara kien l-iskuntentizza taċ-ċittadini bid-dewmien 

żejjed fil-komunikazzjoni mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fir-rigward tal-iżviluppi fil-Port 

ta' Larnaca, ta' Aradippou, u s-sitwazzjoni tat-tankijiet tal-ħażna tal-gass. Tensjonijiet u 

komunikazzjoni żbaljata, jew nuqqas sħiħ ta' komunikazzjoni, kienu evidenti, kemm bejn 

il-Muniċipalità ta' Larnaca u l-Awtorità tal-Port ta' Ċipru kif ukoll bejn il-Muniċipalità 

u r-residenti ta' Larnaca. Prova ta' dan tal-ewwel tista' tinstab fil-fatt li s-Sindku ta' Larnaca 

sar jaf dwar l-estensjoni tal-liċenzji għall-ħżin fil-Port ta' Larnaca biss waqt il-laqgħa tad-

delegazzjoni tal-Kumitat PETI mal-awtoritajiet tal-Port ta' Larnaca. Fl-istess ħin, l-impenji li 

saru mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali sabiex jinvolvu ruħhom fi djalogu akbar u 

komunikazzjoni aktar trasparenti kemm maċ-ċittadini kif ukoll mal-awtoritajiet 

muniċipali fir-rigward tal-iżviluppi futuri urbani u industrijali huma milqugħa. 

Id-drittijiet ambjentali rikonoxxuti għaċ-ċittadini llum-il ġurnata, ġejjin minn firxa wiesgħa ta' 

prinċipji u liġijiet ambjentali li ġew adottati fil-livell globali u tal-UE. Adottata fl-1992, id-

Dikjarazzjoni ta' Rio tenfasizza fil-Prinċipju 10 li "il-kwistjonijiet ambjentali jiġu indirizzati 

aħjar bil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini interessati kollha." Fl-1998, dan il-Prinċipju beda japplika 

bl-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Aarhus1, li daħlet fis-seħħ fl-2001 u li ġiet rratifikata minn Ċipru 

fl-2003. Id-drittijiet tal-pubbliku li jaċċessa informazzjoni ambjentali, li jipparteċipa fit-teħid 

ta' deċiżjonijiet u li jkollu aċċess għal ġustizzja huma tliet pilastri tal-Konvenzjoni ta' Aarhus u 

l-Partijiet tal-Istat għall-Konvenzjoni huma obbligati li jiżguraw u jirrispettaw dawn id-

drittijiet. F'dan il-każ, jidher li dan il-Prinċipju nkiser, u n-nuqqas ta' EIAs xierqa għal tali 

proġetti (Port ta' Larnaca u Aradippou) jissuġġerixxi li jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali Ċiprijotta 

ġiet evitata jew inkella t-traspożizzjoni tagħha ma tikkonformax mal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, il-konsultazzjoni pubblika u l-għoti ta' informazzjoni 

meħtieġa dwar pjanijiet ta' żvilupp futuri fi żmien debitu, jiġifieri qabel ma jibda l-

intervent/bini, mhumiex oġġett lussuż li l-gvernijiet ma jaffordjawx iżda obbligu kif ukoll parti 

                                                 
1 Il-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għal Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' 

Deċiżjonijiet u l-Aċċess għal Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali. 
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mill-acquis tal-UE. In-nuqqas ta' fiduċja fi kwalunkwe deċiżjoni tal-gvern jew lokali, anke 

f'deċiżjonijiet favorevoli li jiġġustifikaw l-oppożizzjoni taċ-ċittadini għall-użu tal-Port ta' 

Larnaca, huwa riżultat tal-immaniġġjar ħażin ta' informazzjoni mill-gvern u mill-awtoritajiet 

lokali u possibbilment fattur li jżid it-tensjonijiet fiż-żona u fi ħdan il-kunsill muniċipali ta' 

Larnaca.  

Osservazzjoni oħra kienet in-nuqqas ta' koordinazzjoni u sorveljanza proċedurali evidenti 

bejn id-dipartimenti u s-servizzi differenti tal-gvern fir-rigward tal-proċessi ta' 

awtorizzazzjoni għal skemi ta' żvilupp industrijali u urban, u s-sitwazzjoni li tirriżulta mill-

prossimità ta' ċerti installazzjonijiet industrijali ma' żoni residenzjali, li normalment ma 

jikkonformawx mal-liġijiet ta' żonar moderni u lanqas mal-leġiżlazzjoni tal-UE kif previst fid-

Direttivi Seveso; fl-istess ħin, ir-rendikonti differenti mogħtija minn awtoritajiet tal-gvern 

ċentrali differenti dwar punti individwali relatati mal-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-

rekwiżit għal liċenzji dwar dawn l-iżviluppi kienu notevoli.  

In-nuqqas ta' ppjanar strateġiku fil-livell tal-gvern li huwa relatat ma' kwistjoni daqshekk 

importanti bħall-pjanijiet prospettivi għaż-żejt u għall-gass sar evidenti wkoll waqt il-laqgħat, 

ippruvat b'mod indikattiv mill-fatt li l-użu industrijali ta' port bħal Larnaca kien ippreferut għal 

qligħ fuq terminu qasir, iżda din l-attività industrijali mbagħad ttieħdet f'Limassol, filwaqt li l-

faċilitajiet għas-servizzi ta' appoġġ baqgħu f'Aradippou, ħdejn Larnaca.  

Jenħtieġ li l-iżvilupp ta' żona mhux biss jinvolvi qligħ finanzjarju, iżda jenħtieġ li fl-istess 

ħin jiżgura protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa pubblika, u jenħtieġ li dejjem jinstab bilanċ 

bejn iż-żewġ aspetti. Il-partikolaritajiet ta' dan il-każ, fejn port jinsab litteralment f'żona 

residenzjali, jagħmlu dan il-punt saħansitra aktar importanti. Fl-istess ħin, l-importanza tal-

interess pubbliku bħala mezz ta' progress u protezzjoni ambjentali hija partikolarment 

enfasizzata fil-każ tal-Port ta' Larnaca. 

Waqt id-diskussjonijiet bejn id-delegazzjoni u l-awtoritajiet, għalkemm dawn ma sarux fil-livell 

ministerjali, u wara ż-żjara fil-port, l-awtoritajiet iddikjaraw b'mod ċar li huma ma 

għandhom l-ebda intenzjoni li jkomplu l-użu industrijali tal-Port ta' Larnaca, u li 

attwalment l-użu tal-port huwa awtorizzat biss għall-iskopijiet limitati (bħall-ħżin) indikati 

mill-Awtorità tal-Port ta' Ċipru. Madankollu, il-petizzjonanti jibqgħu mħassba dwar jekk 

hemmx operazzjonijiet perikolużi għaddejjin fil-port, kif kien il-każ fil-passat, jekk ingħatatx 

liċenzja adegwata għal dawn l-operazzjonijiet u, finalment, jekk dawn humiex ikkontrollati kif 

xieraq. L-aħħar tiġdid tal-liċenzja sar b'ittra mill-Awtorità tal-Port ta' Ċipru indirizzata lill-

Muniċipalità ta' Larnaca fil-21 ta' Settembru 2017, jiġifieri fil-jum tal-laqgħat li d-delegazzjoni 

tal-Kumitat PETI kellha mal-Awtorità tal-Port. Madankollu, il-petizzjonanti jibqgħu xettiċi 

dwar id-deċiżjoni soda li l-port għandu jintuża biss għall-ħżin, peress li mhuwiex ċar x'se 

jinħażen hemmhekk (is-sustanzi kimiċi u l-iskart niexef u likwidu jinħażnu fil-Port ta' Limassol, 

jiġifieri dan jista' jkun il-każ ukoll għall-Port ta' Larnaca) u għal liema perjodu ngħatat l-

estensjoni.  

Fir-rigward taż-żona ta' Aradippou, jidher li l-operazzjonijiet tas-servizz kienu permessi 

mingħajr EIA ex ante fiż-żona li ma għandhiex il-klassifikazzjoni meħtieġa għalihom. Jidher li 

dan kien possibbli permezz ta' ċerta inġinerija legali b'rabta mal-involviment pubbliku-privat. 

Il-kapaċità reali tal-awtoritatijiet lokali li jispezzjonaw kif xieraq in-natura tal-operazzjoni li 

qiegħda sseħħ effettivament, tidher li hija wkoll ta' tħassib. 

Finalment, għalkemm il-kwistjoni tar-rilokazzjoni tat-tankijiet tal-gass u taż-żejt minn Larnaca, 
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li tinvolvi periklu evidenti skont id-Direttivi Seveso, ma kinitx il-fokus ewlenija tal-

petizzjonijiet eżaminati waqt iż-żjara, il-ħtieġa li dawn jiġu rilokati kienet evidenti u urġenti, 

bħal ma huwa l-impenn għal perjodu ta' żmien finali u komunikazzjoni ċara liċ-ċittadini mill-

awtoritajiet tal-Istat. Minkejja n-natura kkumplikata tagħha, ir-rilokazzjoni f'Vassiliko tidher li 

hija soluzzjoni. Għad-delegazzjoni għadu mhux ċar jekk dan huwiex pjan fuq terminu qasir jew 

medju, kemm jista' jiġi implimentat malajr u l-grad ta' ċertezza tal-implimentazzjoni tiegħu. 

Fid-dawl tas-sejbiet ta' hawn fuq, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jippreżenta r-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti: 

1. Jinnota l-importanza partikolari ta' djalogu pubbliku reali u msaħħaħ meta proġetti ta' 

żvilupp industrijali jew urban proposti jkollhom impatt potenzjali fuq is-saħħa pubblika 

jew ikunu ta' riskju għall-ambjent; jenfasizza l-importanza ta' djalogu pubbliku fil-qafas 

ta' tħejjija aħjar tad-deċiżjonijiet tal-gvern; jipproponi għal dan il-għan li ssir laqgħa 

konġunta bejn l-Awtorità tal-Port, il-ministeri rilevanti, l-Ombudsman, l-Awditur 

Ġenerali u l-petizzjonanti; 

2. Jirrakkomanda l-involviment u l-konsultazzjoni tal-kunsill tal-belt, permezz ta' proċess 

ta' djalogu pubbliku, fil-proġetti jew fl-attivitajiet kollha li jaffettwaw lill-port b'mod 

sinifikanti, għalkemm l-awtoritajiet tal-port jaqgħu taħt il-kompetenza tal-gvern 

ċentrali, sabiex jiġi żgurat l-għarfien taċ-ċittadini; 

3. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jħaffu l-proċess ta' tneħħija tat-tankijiet tal-ħażna 

tal-gass u jfakkar li d-deċiżjonijiet ta' tneħħija ilhom pendenti għal 17-il sena; jistieden 

lill-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw perjodu ta' żmien preċiż għall-punt aħħari tal-

proċess ta' tneħħija liċ-ċittadini u lill-awtoritajiet muniċipali affettwati; 

4. Jitlob li l-awtoritajiet kompetenti jiċċaraw it-termini tat-tiġdid reċenti tal-liċenzja għall-

faċilitajiet fil-Port ta' Larnaca, u b'mod partikolari n-natura tal-operazzjonijiet permessi; 

iħeġġeġ bil-qawwa li jiġi indirizzat in-nuqqas ta' spezzjonijiet tax-xogħol sabiex jiġi 

vverifikat jekk humiex qegħdin jitwettqu operazzjonijiet perikolużi mingħajr kontroll 

jew mingħajr il-permess meħtieġ, kemm fil-Port ta' Larnaca kif ukoll f'Aradippou; 

5. Jirrakkomanda li jkun hemm aktar trasparenza u divulgazzjoni ta' informazzjoni akbar 

liċ-ċittadini fir-rigward tal-istrateġiji ta' żvilupp futuri għall-Port ta' Larnaca, Aradippou 

u żoni rilevanti oħra, kif ukoll trasparenza akbar fir-rigward tat-tip ta' attivitajiet, 

materjali u perjodi ta' żmien involuti f'dawn l-istrateġiji;  

6. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-gvern biex jinvolvu ruħhom fi djalogi interdipartimentali 

dwar il-proċessi u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti fil-kuntest tal-pjanijiet 

prospettivi għaż-żejt u għall-gass, li finalment iwassal għall-ħolqien ta' Pjan Strateġiku 

dwar il-kwistjoni; jinnota l-ħtieġa li ssir bidla minn loġika parzjali fuq terminu qasir ta' 

dħul ekonomiku immedjat għal ippjanar fit-tul strateġiku u komprensiv għall-iżvilupp 

tal-kosta f'Larnaca, b'enfasi fuq l-attivitajiet ekonomiċi lokali u t-turiżmu f'konformità 

mar-regolamenti tal-protezzjoni ambjentali; 

7. Jinsab imħasseb li skont il-leġiżlazzjoni attwali l-attivitajiet kemm fil-Port ta' Larnaca 

kif ukoll f'Aradippou ma kinux jirrikjedu EIA indipendenti, meta n-norma hija li jsir 

studju li jinkludi soluzzjonijiet alternattivi; iqis li l-liġi li tittrasponi d-Direttiva dwar il-

Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali ġiet evitata jew inkella fiha nnfisha hija dgħajfa 
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wisq u ma tikkonformax mal-għan tad-direttiva tal-UE; iħeġġeġ, f'dan il-każ, li din il-

leġiżlazzjoni tiġi riveduta sabiex tiġi aġġornata kif xieraq; jissuġġerixxi li ssir 

distinzjoni ċara bejn l-interessi pubbliċi u privati fi proġetti u bejn it-tip konkret tal-

attivitajiet industrijali permessi u mhux permessi f'żoni bi klassifikazzjonijiet differenti; 

8. Jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' proċessi kontraenti aktar stretti għal studji tal-

valutazzjoni tar-riskju ambjentali; jinnota li dan huwa xieraq kemm f'termini ta' żgurar 

ta' aktar fiduċja miċ-ċittadini fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-gvern dwar kwistjonijiet 

ambjentalment sensittivi kif ukoll f'termini ta' evitar ta' kunflitti ta' interess potenzjali 

meta korporazzjonijiet jew organizzazzjonijiet privati li huma involuti b'mod ieħor fl-

iżvilupp ta' proġett jew investiment ikunu qegħdin jiffinanzjaw l-istudju huma stess jew 

ikunu qegħdin jiffinanzjaw l-entità li minnha jkun ġie kkummissjonat l-istudju; 

9. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 

Seveso, inkluż it-tfassil ta' pjanijiet komprensivi għall-protezzjoni ċivili u li l-

popolazzjoni kkonċernata tiġi debitament informata dwar il-protokolli ta' evakwazzjoni 

fil-każ ta' emerġenza, b'mod partikolari f'Larnaca, filwaqt li titqies il-prossimità tad-djar 

kemm mat-tankijiet kif ukoll mal-port, u minħabba ċerti operazzjonijiet identifikati 

hemmhekk; 

10. Jilqa' ż-żieda fil-prijoritizzazzjoni ta' kwistjonijiet ambjentali dwar l-aġenda politika 

Ċiprijotta; jemmen li għad hemm il-ħtieġa ta' aktar tibdil kulturali, fejn id-deċiżjonijiet 

ma jittieħdux minn qabel u mbagħad jinstab li kien hemm lakuni li permezz tagħhom 

ġew evitati r-regoli dwar l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika; iqis li r-reviżjoni 

komprensiva li jmiss taż-żonar tal-art fuq il-gżira fl-2018 hija opportunità tajba biex tiġi 

implimentata tali bidla fl-approċċ; 

11. Ifakkar il-ħtieġa li l-Istati Membri jirrispettaw il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-

Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran ta' Barċellona tal-1995, u l-

protokolli kollha tagħha, b'mod partikolari l-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-

Żona tal-Kosta (ĠIŻM); 

12. Jinnota l-osservazzjonijiet li saru fir-rapporti mill-Ombudsman Ċiprijotta u l-Awditur 

Ġenerali Ċiprijott fir-rigward tal-irregolaritajiet fil-proċeduri segwiti għall-użu tal-Port 

ta' Larnaca u l-installazzjonijiet f'Aradippou u l-impatt li dawn il-proġetti ta' żvilupp 

kellhom jew jista' jkollhom fuq iċ-ċittadini lokali; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-gvern 

iqisu l-punti mqajma fir-rapporti msemmija hawn fuq u jikkonformaw ma' kwalunkwe 

rakkomondazzjoni li tinsab fihom; 

13. Jimpenja ruħu li jimmonitorja s-sejħiet għal azzjoni taċ-ċittadini fir-rigward ta' żviluppi 

futuri dwar il-Port ta' Larnaca, Aradippou u t-tneħħija tat-tankijiet tal-ħażna tal-gass, 

f'każ li dawn jipproċedu b'mod kuntrarju għall-pjanijiet ippreżentati mill-awtoritajiet 

nazzjonali waqt iż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni; fl-istess kuntest, ifakkar lill-

petizzjonanti li huma dejjem jistgħu jippreżentaw petizzjonijiet ġodda lill-Parlament 

Ewropew dwar il-kwistjoni, jekk raġunijiet oġġettivi jiġġustifikaw tali pjan ta' azzjoni, 

li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jeżamina u mbagħad jieħu azzjoni dwarhom, jekk ikun 

meħtieġ. 
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Anness 1: Sommarju tal-petizzjonijiet riċevuti 

Sommarju tal-petizzjoni 1540/2014 

Il-petizzjoni toġġezzjona għall-istabbiliment ta' port industrijali f'Larnaca. Il-petizzjonant iqis 

li l-proġett huwa f'kunflitt mad-Direttiva Seveso. 

Sommarju tal-petizzjoni 1541/2014 

Il-petizzjonant jilmenta dwar xogħlijiet li qegħdin jitwettqu fil-port u ż-żoni ta' madwar Larnaca 

u jitlob li jitneħħew it-tankijiet kollha taż-żejt u tal-gass, li jitwaqqfu x-xogħlijiet fil-port biex 

tiġi ffaċilitata l-esplorazzjoni taż-żejt u tal-gass, li jiġu applikati r-regoli ta' Aarhus u ta' 

Seveso 2 u 3 u li jitwettaq studju ta' impatt ambjentali indipendenti għal kull proġett, li jiġi 

tradott bil-Grieg u jiġi ppubblikat fl-istampa. 

Sommarju tal-petizzjoni 1542/2014  

Il-petizzjoni toġġezzjona bil-qawwa għall-iżvilupp ta' port industrijali fiż-żoni residenzjali ta' 

Larnaca, minħabba li dan huwa ta' periklu għas-saħħa u s-sikurezza tar-residenti u huwa ta' 

ħsara għall-ambjent. 

Sommarju tal-petizzjoni 1543/2014  

Il-petizzjoni tikkonċerna oġġezzjoni kontra d-deċiżjoni tal-gvern Ċiprijott li jibni port 

industrijali għall-użu tal-enerġija f'Larnaca mingħajr ma kkonsulta lir-residenti. Il-petizzjoni 

tqis li l-proċess jikser il-Konvenzjoni ta' Aarhus kif ukoll ir-regolamenti ambjentali tal-UE. 

Twettaq biss studju preliminari dwar il-kwistjoni, li bl-ebda mod ma jindirizza l-impatti 

ambjentali u fuq is-saħħa tal-proġett. 

Sommarju tal-petizzjoni 1544/2014  

Il-petizzjoni tipprotesta kontra l-bastimenti tat-trasport tal-gass u taż-żejt ankrati lil hinn mill-

belt ta' Larnaca, quddiem ix-xtajtiet ramlija tagħha u qrib żoni residenzjali. Diġà hemm ordni 

tal-gvern biex il-bastimenti jitmexxew iżda din l-ordni mhijiex qiegħda tiġi osservata. Il-

bastimenti joħolqu periklu ambjentali serju u jiksru d-Direttiva Seveso. 

Sommarju tal-petizzjoni 1644/2014 

Fil-petizzjoni qasira ħafna tagħha, il-petizzjonanta titlob li l-iskart ma jiġix trasportat lejn 

Larnaca. 

Sommarju tal-petizzjoni 1662/2014 

Il-petizzjonant jipprotesta dwar ix-xogħol li qiegħed jitwettaq fil-port taċ-ċentru tal-belt ta' 

Larnaca li se jinbidel f'port industrijali peżanti. Huwa jilmenta li hemm pjanijiet sabiex jitwettaq 

xogħol li jipproduċi ħama li tirriżulta mit-tħaffir, l-użu u l-ħażna ta' kwantitajiet kbar ta' sustanzi 

kimiċi, importazzjoni jew esportazzjoni ta' metalli jew partijiet radjuattivi tal-vapuri u li 

jintbagħtu splussivi perikolużi lejn il-pjattaformi ta' tħaffir għaż-żejt kif ukoll għall-gass. Huwa 

jinnota wkoll li l-port huwa żona li taqa' taħt id-Direttiva ta' Seveso, li kumpaniji taż-żejt u tal-

gass bnew faċilitajiet f'bosta mijiet ta' metri u jsemma' leħnu kontra d-deċiżjoni sabiex jiġu 

allokati mħażen kbar fiż-żona ta' Aradippou (fil-periferiji tal-belt, inqas minn kilometru 'l 
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bogħod miż-żona residenzjali, 700 m biss 'il bogħod mill-eqreb djar) sabiex jinħażnu 

kwantitajiet kbar ta' splussivi u sustanzi kimiċi u jinħażnu, jintużaw u jitressqu elementi 

radjuattivi għall-kumpaniji fil-port. Huwa jesprimi l-biżgħat li s-saħħa u s-sigurtà tar-residenti 

u tal-ambjent ikunu kompromessi minħabba l-kontaminazzjoni tal-ħamrija, tal-arja u tal-baħar 

mill-kimiċi u r-radjuattività li jnixxu jew inċidenti possibbli u lmenti dwar il-bidla fil-karattru 

tal-belt, minn belt turistika kwieta għal belt industrijali. Huwa jappella sabiex jitwaqqfu x-

xogħlijiet u biex jitwettaq studju ta' impatt fil-belt u fiż-żona tal-madwar. 

Sommarju tal-petizzjoni 1665/2014 

Fil-petizzjoni qasira ħafna tiegħu, il-petizzjonant jitlob li skart tossiku u sustanzi kimiċi ma 

jitħallewx jidħlu f'Larnaca, f'Ċipru. 

Sommarju tal-petizzjoni 1666/2014 

F'petizzjoni qasira ħafna, il-petizzjonant jiddikjara li l-attivitajiet industrijali huma pprojbiti fiċ-

ċentru tal-belt, speċjalment b'rabta ma' attivitajiet ta' tħaffir għall-gass. Huwa jikkundanna li r-

regħba ta' xi wħud tista' twassal biex tavvelena r-residenti ta' Larnaca. 

Sommarju tal-petizzjoni 1667/2014 

Il-petizzjonanta tilmenta li l-gvern Ċiprijott beda jikkonverti ċ-ċentru tal-belt tal-port ta' 

Larnaca għal port industrijali, mingħajr ma ġew ikkonsultati jew informati r-residenti lokali. Il-

pjanijiet jinkludu li tiġi stabbilita fabbrika sabiex tipproduċi ħama għat-tħaffir għall-gass u 

għall-isplussivi biex jiġu trasportati lejn iċ-ċentru tal-belt għall-port. Hi tgħid ukoll li ma sar l-

ebda studju ta' impatt ambjentali. 

Sommarju tal-petizzjoni 1668/2014  

Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-bini ta' port industrijali f'żona residenzjali fiċ-ċentru ta' 

Larnaca f'distanza qasira (inqas minn 100 metru) mid-djar, peress li se jqiegħed is-saħħa u s-

sikurezza tar-residenti u l-ambjent f'riskju. 

Sommarju tal-petizzjoni 1829/2014 

F'test qasir ferm, il-petizzjonant, li jgħix f'Larnaca, jitlob li tintemm il-qerda tal-ambjent 

naturali, sabiex in-nies ikunu jistgħu jgħixu liberament f'ambjent nadif. 

Sommarju tal-petizzjoni 1830/2014 

F'test qasir ferm, il-petizzjonanta, li tgħix f'Larnaca, titlob li jintemm it-tniġġis ambjentali. 

Sommarju tal-petizzjoni 0144/2016  

Il-petizzjonanta qiegħda tesprimi l-frustrazzjoni tagħha rigward in-nuqqas ta' tweġiba 

mingħand il-Kummissjoni Ewropea għal ilment imressaq aktar minn sena ilu kontra l-gvern ta' 

Ċipru, li bih irrapportat ksur tad-dritt tal-Komunità fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali u s-

sikurezza taċ-ċittadini minn installazzjonijiet industrijali peżanti fil-Port ta' Larnaca. Dan sar 

mingħajr ma ngħata ebda każ għas-saħħa, it-tqassim f'żoni, l-ambjent, il-liġi u l-proċess. Dawn 

jikkostitwixxu ksur assolut tad-drittijiet tal-bniedem u l-Konvenzjoni ta' Aarhus. Iċ-ċittadini 

ħadu wkoll azzjoni legali lokali li għadha pendenti. Sadanittant, jidher li s-sitwazzjoni qiegħda 
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tkompli tiddeterjora minħabba li r-riskju għar-residenti huwa akbar, u dan l-aħħar feġġew żewġ 

fabbriki oħra fl-istess żona, raffinerija tad-deheb u impjant tal-bijoenerġija. Iċ-ċittadini jqisu li 

dan huwa prova tal-isforzi tal-gvern ċentrali u lokali biex iż-żona jikkonvertiha llegalment 

f'żona ta' industrija peżanti. Hija tenfasizza li ż-żmien huwa fattur essenzjali, u titlob intervent 

immedjat tal-UE. 

 


