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1. Introducere 

Vizita de informare efectuată de Comisia PETI în Cipru în perioada 20-22 septembrie 2017 a 

avut scopul de a răspunde unei serii de petiții primite de comisie privind acuzațiile conform 

cărora în municipalitățile Larnaca (în special, în portul Larnaca) și Aradippou au loc activități 

industriale nocive. Detaliile acuzațiilor, precum și relevanța acestora pentru dreptul Uniunii în 

temeiul directivelor Seveso, sunt prezentate în rezumatele petițiilor anexate1, precum și în 

Comunicarea Comisiei Europene din 31 iulie 20172.  

Delegația PETI, prezidată de Pál Csáky (PPE), a fost formată din următorii membri: Miltiadis 

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

din oficiu) și Demetris Papadakis (membru S&D din oficiu).  

Vizita a constat într-o serie de întâlniri ale delegației cu petiționarii, autoritățile naționale 

cipriote (atât centrale, cât și municipale), parlamentul, auditorul general și Ombudsmanul din 

Cipru.  

Prezentul raport, conceput ca răspuns la preocupările cetățenilor ciprioți semnalate în cadrul 

petițiilor, cuprinde contextul conflictelor și un rezumat al principalelor concluzii ale delegației, 

obținute în urma întâlnirilor cu diferitele părți interesate, și se încheie cu un set de recomandări 

bazate pe aceste constatări.  

2. Context  

a. Portul Larnaca 

Situat la doar șase kilometri de Aeroportul Internațional Larnaca și în apropiere de 

„Finikoudes”, plaja cea mai mare și cea mai frecventată atât de localnici, cât și de turiști, portul 

Larnaca este concentrat într-o zonă relativ mică în centrul orașului și este înconjurat de zone 

rezidențiale. Este cel de al doilea port ca mărime din Cipru. Construcția sa a fost finalizată în 

iunie 1973, portul devenind operațional la sfârșitul aceluiași an. 

Amplasat pe un teren cu o suprafață de 445 000 de metri pătrați, acesta este în prezent un port 

multifuncțional în care sunt manipulate toate tipurile de produse în vrac (hrană pentru animale, 

cereale, ghips), mărfuri convenționale (cherestea, fier, îngrășăminte, automobile) și produse 

petroliere. În ultimii ani, portul a fost utilizat de nave de croazieră și de pasageri, precum și de 

nave de transport comercial, iar în capătul său sudic s-a construit, de asemenea, un port de 

agrement. Din acest motiv, se caută un investitor strategic pentru a asigura dezvoltarea uniformă 

a portului și a facilităților asociate portului de agrement. În acest scop, a fost lansată o procedură 

de ofertare. 

De asemenea, portul este adiacent unor instalații de petrol și de gaz lichefiat care intră sub 

incidența Directivelor Seveso ale UE3 (referitoare, de exemplu, la procedurile întreprinse ca 

răspuns la pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase). Printre aceste 

instalații, care se extind la nord de port pe câțiva kilometri, se numără o serie de rezervoare de 

gaz și de petrol situate în imediata vecinătate a locuințelor și a clădirilor pentru birouri din jur. 

                                                 
1 Anexa 1 la prezentul document de lucru. 
2 Documentul PE572.924v04-00. 
3 Directivele Seveso: Seveso I (Directiva 82/501/CEE), Seveso II (Directiva 96/82/CE), Seveso III (Directiva 

2012/18/UE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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Planurile guvernului de a muta aceste instalații departe de suburbiile orașului Larnaca datează 

de mai multe decenii, dar nu au fost încă puse în aplicare. Cetățenii și-au exprimat îngrijorarea 

și au organizat proteste, solicitând relocarea imediată a acestora. Astfel cum se arată mai jos, 

această problemă nu poate fi separată de chestiunile semnalate în petiții, deoarece se recunoaște 

necesitatea de a oferi o soluție integrată care să abordeze atât problema relocării instalațiilor, 

cât și celelalte chestiuni semnalate de petiționari. De fapt, problema instalațiilor este contextul 

în care au evoluat problemele legate de port. Chiar dacă petițiile relevante fac doar o scurtă 

trimitere la instalații, cele două probleme sunt strâns legate între ele.  

Prospectarea și exploatarea hidrocarburilor în Cipru datează din 2013. În urma a două runde de 

acordare a licențelor, societăților petroliere li s-a acordat dreptul de a efectua campanii de foraj 

de prospectare în zona economică exclusivă (EEZ) a Ciprului. S-au acordat drepturi de 

prospectare pe o perioadă de trei ani pentru trei societăți: ENI (Italia), Noble Energy (SUA) și 

Total (Franța). MedServ Ltd, cu sediul în Cipru, oferă servicii de asistență și de consultanță de 

specialitate în ceea ce privește eforturile asociate extracției de gaze naturale pentru aceste 

activități. Această societate a primit o licență pe trei ani în acest scop din partea autorității 

portuare din Cipru.  

În iunie 2014, au fost instalate două instalații industriale grele pentru a fi utilizate de societățile 

cu activități de extracție a hidrocarburilor care operează în EEZ Cipru, mai exact ENI Cyprus 

Ltd, constând dintr-o instalație pentru nămol lichid (LMP, o instalație destinată producerii și 

depozitării nămolului lichid pentru transport ulterior în sonde) și o unitate de stocare a 

produselor chimice (pentru depozitarea produselor chimice umede și uscate). Ambele se află la 

numai 125 m distanță de cea mai apropiată unitate locativă. ENI Cyprus Ltd a încredințat 

gestionarea instalației pentru nămol lichid societății Halliburton Mediterranean Company Ltd, 

iar pe cea a instalației de stocare a produselor chimice societății Medserv Cyprus Ltd, care, de 

asemenea, și-a asumat responsabilitatea pentru administrarea generală a bazei.  

Localnicii s-au opus vehement construcției și exploatării acestor instalații, protestând în cadrul 

unor mitinguri, adresând petiții Comisiei pentru petiții a Parlamentului European și plângeri 

Comisiei Europene, precum și intentând acțiuni (în curs de soluționare) în fața instanțelor locale 

împotriva guvernului Ciprului. La nivelul consiliului municipal și al unor părți însemnate ale 

populației locale au apărut nemulțumiri, în principal din cauza faptului că baza logistică a fost 

amplasată în centrul orașului Larnaca, în apropierea zonelor rezidențiale, a atracțiilor populare 

și într-o zonă promovată de mulți ani în scopuri comerciale și turistice, dar și a faptului că nu a 

existat o consultare publică prealabilă cu privire la funcționarea portului, și nici nu s-au furnizat 

informații cu privire la impactul operațiunilor planificate asupra mediului și sănătății. Ulterior, 

în iulie 2014, a fost organizată o reuniune publică în prezența oficialilor guvernamentali și a 

reprezentanților societăților, având scopul de a oferi informații părților interesate și de a calma 

protestele. Această întâlnire a avut loc ca urmare a reacțiilor concertate ale locuitorilor și după 

ce construcția instalațiilor începuse deja. 

Potrivit primarului orașului Larnaca de la momentul respectiv, municipalitatea Larnaca nu a 

fost consultată înainte de acordarea licențelor de exploatare a acestor instalații, pe baza premisei 

că portul Larnaca, aflat în jurisdicția municipiului Larnaca, este deținut de autoritatea portuară 

din Cipru. Licențele au fost acordate direct de către guvern și au devenit cunoscute 

municipalității și publicului doar după ce construcția începuse și se apropia de finalizare. De-

abia după începerea construcției, municipalitatea a comandat un studiu privind impactul 

ecologic și socioeconomic al utilizării portului ca bază logistică pentru activitățile de 
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prospectare în larg. Totuși, s-a solicitat municipalității să acorde prelungiri ale autorizațiilor de 

funcționare temporare menționate mai sus, care expirau în august 2016. La acea vreme, în urma 

unor discuții prelungite la nivelul consiliului municipal, prelungirile au fost refuzate. Refuzul 

s-a bazat pe faptul că activitățile în cauză reprezentau potențiale pericole pentru sănătate, având 

în vedere proximitatea față de zonele rezidențiale și de plaje, incompatibilitatea cu planurile 

urbanistice pentru zonă și neconcordanța amplasamentului instalațiilor acestor societăți cu 

planurile urbanistice viitoare.  

Cu toate acestea, autoritatea portuară din Cipru a prelungit ulterior licențele Medserv Cyprus și 

Noble Energy până în august 2017, însă cu precizarea că societăților li se permitea utilizarea 

zonelor din port doar pentru depozitare și ca spații de birouri.  

Instalațiile pentru hidrocarburi din portul Larnaca fuseseră dezmembrate deja înainte de vizita 

de informare. ENI, care opera în port, își anunțase deja din 2015 intenția de a-și transfera 

activitățile în portul Limassol. Acest lucru s-a realizat, punând capăt întregii activități legate de 

hidrocarburi din portul Larnaca, care fusese principala sursă de nemulțumire. Cu toate acestea, 

în pofida faptului că toate societățile par să își fi transferat operațiunile în portul Limassol, 

petiționarii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la începerea operațiunilor la sondele 

principale, programată pentru toamna anului 2017, temându-se de o repetare a evenimentelor 

din 2014, când nici autoritățile municipale și nici publicul nu au avut niciun cuvânt de spus în 

ceea ce privește autorizarea directă a societăților de către guvern. Chiar și la momentul vizitei 

de informare a Comisiei PETI au existat plângeri privind zgomotul și emisiile de poluanți de la 

navele din port, implicate în activități de extracție, și plângeri repetate privind activitățile 

desfășurate pe timpul nopții în port.  

În iulie 2017, societății Medserv Cyprus i s-a prelungit contractul. Societatea a anunțat că ENI 

Cyprus Ltd prelungise contractul pentru furnizarea de servicii de asistență operațională de bază 

în Cipru pentru încă doi ani. Prelungirea contractului includea furnizarea de structuri și servicii 

dedicate în portul Limassol, deși instalațiile de bază din portul Larnaca au fost menținute. 

Multimarine Services Ltd., care sprijină și operațiunea de foraj, își menține în continuare sediul 

din portul Larnaca, deși acesta urmează să fie desființat în viitorul apropiat. Societatea a mai 

susținut că, din cauza vremii reci specifice sezonului, lucrătorii pot intra în clădire în timpul 

pauzelor de odihnă, de cafea și de prânz.  

Raportul din 2015 al Ombudsmanului cipriot privind proiectul ce viza portul Larnaca a 

identificat numeroase deficiențe în procesul de luare a deciziilor, printre care:  

1. lipsa unei planificări strategice pentru echilibrarea avantajelor și dezavantajelor 

proiectului; 

2. o consultare publică necorespunzătoare care s-a limitat la considerațiile privind 

impactul economic, care nu au acoperit și implicațiile de mediu și sociale, în pofida 

caracterului extins al proiectului, și care nu a oferit oportunitatea ca opiniile cetățenilor 

să fie auzite, încălcând astfel Convenția de la Aarhus;  

3. preocupările justificate ale cetățenilor cu privire la o activitate care implică niveluri 

ridicate de zgomot, posibila radioactivitate și degradarea mediului, la mică distanță de 

zonele rezidențiale;  

4. lipsa autorizațiilor necesare pentru o astfel de activitate, în pofida caracterului său 
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specific, și excluderea posibilității de consultare publică, implicând, astfel, „urmarea 

unei proceduri obscure, grăbite și concertate de către departamentele din sectorul public 

pentru realizarea proiectului de dezvoltare în portul Larnaca, indiferent de caracterul 

său”. 

Un raport din 2015 al auditorului general cipriot a constatat că, deși ministerul, departamentul 

sau serviciul competent ar trebui să obțină punctul de vedere al directorului Direcției pentru 

urbanism și locuințe, în calitate de autoritate responsabilă cu planificarea, în chestiuni legate de 

proiecte guvernamentale speciale pentru care scutirile de la dispozițiile stabilite de autoritatea 

de planificare pot fi justificate în interes public, cu scopul principal de a asigura execuția 

proiectelor de importanță națională sau regională și exercitarea nestingherită a politicii 

guvernamentale de dezvoltare, autoritatea decizională revine Consiliului de Miniștri. Prin 

urmare, conform raportului auditorului general, toate construcțiile menționate sunt ilegale. În 

același timp și, de asemenea, în opinia auditorului general, poziția Ministerului de Interne 

potrivit căreia nu este necesară nicio autorizație de construire pentru un astfel de proiect de 

dezvoltare, astfel cum s-a exprimat în scrisoarea adresată primăriei Larnaca, nu este corectă. 

b. Instalațiile de la Aradippou 

În municipalitatea Aradippou (adiacentă orașului Larnaca) au fost construite două fabrici pentru 

operațiunile desfășurate de Halliburton și, respectiv, Schlumberger. Acestea sunt relevante 

pentru problema portului Larnaca, deoarece instalațiile de dimensiuni considerabile ale celor 

două societăți au fost construite pentru a oferi sprijin logistic activităților care urmează să fie 

efectuate în legătură cu extracția de gaze naturale (cum ar fi prelucrarea substanțelor chimice 

pentru porturile Larnaca sau Limassol și instalațiile pentru curățarea sondelor). Halliburton va 

fora, cimenta și finaliza puțurile ENI, în timp ce Schlumberger se va ocupa de înregistrări și de 

testări. Aceste instalații se află la aproximativ 7,5 km de portul Larnaca și la aproximativ 

un kilometru de zonele rezidențiale.  

 

Instalațiile au fost construite în perioada 2007-2008 pe terenuri deținute de stat (fosta zonă 

liberă Larnaca) închiriate altor două societăți (implicate în alte activități, de exemplu construcții 

de panouri solare) la un preț extrem de scăzut pe metru pătrat, calificat drept ajutor de stat în 

favoarea acestor societăți. În urma unei prelungiri a contractelor de leasing cu o perioadă 

suplimentară de cinci ani și a construcției instalațiilor, contractanții inițiali au subînchiriat 

instalațiile societății Halliburton și, respectiv, Schlumberger. Cu toate acestea, chiria pentru 

subînchiriere este la prețurile pieței, adică semnificativ mai mare decât cea pe care cei doi 

contractanți inițiali o plătesc statului cipriot pentru contractul de închiriere. Ambii locatari 

actuali au informat ministerul competent cu privire la intenția lor de a utiliza aceste instalații 

pentru servicii în sprijinul activităților de foraj și de prelucrare a produselor de foraj. 

 

Instalațiile au fost amplasate într-o zonă care la acel moment nu era clasificată drept o zonă de 

industrie grea: instalațiile în cauză sunt de categoria A (instalații specifice industriei grele), în 

timp ce planul municipal de dezvoltare a orașului Aradippou prevede numai instalații de 

categoria B (instalații specifice industriei ușoare). Autoritățile de stat competente și-au 

exprimat îngrijorarea cu privire la acest fapt atunci când cele două societăți și-au notificat 

intenția guvernului cipriot și au transmis decizia de aprobare a acestui proiect de dezvoltare 

către Consiliul de Miniștri, care a aprobat excepția în 2014. Autoritățile de stat și-au dat apoi 

acordul cu privire la notificarea emisă de aceste societăți. Aprobarea finală pentru construcție 

a fost dată de autoritatea municipală din Aradippou în 2014, în urma unei discuții aprinse în 
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cadrul consiliului municipal. Ulterior, au fost emise studii de evaluare a impactului asupra 

mediului, conform cărora se prognoza că impactul operațiunilor va fi moderat, recomandându-

se luarea anumitor măsuri. 

 

Deși evoluțiile din acea perioadă cu privire la societățile Schlumberger și Halliburton nu erau 

vizate de dispozițiile legislației din 2005-2014 privind evaluarea impactului, au fost convocate 

mai multe întâlniri pentru evaluarea cererilor de proiecte. La acestea au participat oficiali din 

cadrul departamentelor și al autorităților locale interesate, inclusiv din Aradippou și 

Dromolaxia, cărora li se adresaseră invitații. În plus, Departamentul pentru Mediu a semnalat o 

serie de probleme în scris pe parcursul etapelor operaționale și de construcție. Cu toate acestea, 

nu s-a efectuat nicio evaluare a impactului asupra mediului, deoarece Departamentul pentru 

Mediu a considerat că aceasta nu era o cerință legală și că acțiunile deja întreprinse erau 

suficiente. Într-adevăr, specificațiile de mediu elaborate de departamentele guvernamentale 

responsabile au fost incluse în mod corespunzător în planurile de construcție de către societățile 

în cauză. Potrivit departamentului, până în prezent nu au apărut probleme de mediu. Astfel cum 

a recunoscut reprezentantul Halliburton în timpul unei discuții pe marginea acestui subiect în 

cadrul Comisiei parlamentare cipriote pentru mediu din 10 septembrie 2014, nu s-au obținut 

autorizații de construire. 

 

Ombudsmanul cipriot a emis un raport în această privință, indicând în mod clar că activitățile 

sectorului de extracție a hidrocarburilor, inclusiv cele legate direct de serviciile de sprijin pentru 

operațiunile de prospectare, verificare și extracție a hidrocarburilor, au fost până de curând 

necunoscute în Cipru. Serviciile administrative implicate au părut a fi nepregătite să ia vreo 

măsură de reglementare a operațiunilor necesare. În evaluarea sa, Ombudsmanul a considerat 

că preocupările publicului erau justificate, având în vedere operațiunile necesare pentru 

extracția gazelor naturale (de exemplu prospectarea, forarea, fracturarea, instalarea de 

platforme terestre sau maritime, rezervoare de stocare, stații de compresare, infrastructuri de 

conducte, bazine de scurgere, depozitarea și transportul hidrocarburilor, prelucrarea înainte de 

comercializare), în special în ceea ce privește posibilul impact de mediu asupra faunei, florei și 

sănătății umane.  

 

În plus, raportul a confirmat că nu a avut loc nicio consultare publică, că municipalitatea 

Aradippou a solicitat două studii de impact asupra mediului numai ex post, că trebuie să fi 

existat o lacună legislativă care a permis acordarea de licențe fără studii anterioare de evaluare 

a impactului asupra mediului, că nu a existat un plan strategic pentru localizare și că există 

instalații care tulbură în mod semnificativ ordinea publică. Raportul a stabilit că dezbaterea 

publică s-a limitat în principal la posibilele avantaje financiare și politice ale țării de pe urma 

activităților de extracție și exploatare a hidrocarburilor, în special în urma crizei financiare, în 

timp ce impactului operațiunilor de extracție a gazelor naturale asupra mediului nu i s-a acordat 

un nivel corespunzător de atenție. Scepticismul public a fost intensificat de decizia de a nu lua 

în considerare planul de dezvoltare pentru Larnaca la examinarea cererilor de licență introduse 

de către societăți, renunțându-se la procedura de consultare publică mai îndelungată. 

 

Având în vedere demararea activității principale de foraj în toamna anului 2017, instalația din 

Aradippou va juca un rol important de sprijin, incluzând, de exemplu, instalații de depozitare 

pentru produse chimice, reparații etc. 

 

Un raport din 2017 al auditorului general cipriot referitor la această chestiune a descris contextul 

problemei și interacțiunea dintre autoritățile cipriote și cele două societăți. De asemenea, acesta 
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a subliniat faptul că autoritatea competentă acceptase conversia utilizării instalațiilor chiar 

înainte de acordarea autorizației de către Consiliul de Miniștri. De asemenea, a fost deosebit de 

critic față de modificarea utilizării instalațiilor, față de ajutorul de stat și de faptul că terenul a 

fost subînchiriat la prețuri de piață unor societăți terțe fără garanții că statul va primi un preț 

corect în cadrul contractului de leasing inițial.  

3. Petiții  

Număr Titlu 

1540/2014 adresată de F. P., de cetățenie cipriotă, privind înființarea unui port industrial 

în Larnaca 

1541/2014 adresată de Polyvios Orthodoxou, de cetățenie cipriotă, privind daunele aduse 

mediului în Larnaca, Cipru 

1542/2014 adresată de Maria Theodorou, de cetățenie cipriotă, privind portul industrial 

Larnaca 

1543/2014 adresată de Georgia Liopetriti, de cetățenie cipriotă, privind portul industrial 

energetic Larnaca 

1544/2014 adresată de Matheos Contarinis, de cetățenie cipriotă, privind navele pentru 

transportul gazelor și al petrolului care sunt ancorate în apropierea orașului 

Larnaca 

1644/2014 adresată de Marika Nikolaou, de cetățenie cipriotă, privind deșeurile din 

Larnaca 

1662/2014 adresată de Α. S., de cetățenie cipriotă, privind transformarea portului din 

centrul orașului Larnaca din Cipru într-un port de industrie grea, fără 

consultarea localnicilor 

1665/2014 adresată de Georgios Stamatis, de cetățenie cipriotă, privind deșeurile și 

substanțele chimice toxice din Larnaca, Cipru 

1666/2014 adresată de Georgios Nikolaou, de cetățenie cipriotă, privind amenințarea la 

adresa orașului Larnaca din Cipru ca urmare a construirii unui port industrial 

în centrul orașului 

1667/2014 adresată de Eugenia Moyseos, de cetățenie elenă, privind transformarea 

portului Larnaca din Cipru într-un port industrial 

1668/2014 adresată de Maria Voniati, de cetățenie cipriotă, privind construirea unui port 

industrial în Larnaca, Cipru 

1829/2014 adresată de S. L., de cetățenie cipriotă, privind distrugerea mediului natural al 

orașului Larnaca 

1830/2014 adresată de K. P., de cetățenie elenă, privind stoparea poluării în Larnaca 

0076/2016 adresată de Maria Papadopoulou, de cetățenie cipriotă, în numele LarnacaAct, 

privind crearea unui port industrial în Larnaca, Cipru, și presupuse încălcări 

ale dreptului Uniunii 
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0144/2016 adresată de E.K., de cetățenie cipriotă, în numele cetățenilor din Larnaca, 

Aradippou, Krassas, privind crearea unui port industrial în Larnaca, Cipru, și 

presupuse încălcări ale dreptului Uniunii 

Rezumatele petițiilor de mai sus sunt disponibile în anexa 1 la prezentul document. 

Petiționarii de mai sus protestează în legătură cu transformarea portului Larnaca, situat central, 

într-un port de industrie grea, pentru a sprijini forajul și extracția petrolului și a gazului în EEZ 

cipriotă. În timpul activităților de foraj în port, se transportă și se depozitează nămol și alte 

cantități mari de substanțe chimice, se expediază și se primesc metale și piese radioactive și, de 

asemenea, se expediază explozivi periculoși către platformele de foraj pentru petrol și gaze. 

Petiționarii menționează că portul se află într-o zonă care intră sub incidența 

Directivelor Seveso, în timp ce societățile de petrol și gaze au ridicat instalații la o distanță de 

câteva sute de metri de zonele rezidențiale. De asemenea, petiționarii își exprimă opoziția față 

de decizia de a amplasa depozite mari în zona Aradippou (la periferia orașului, la mai puțin de 

un kilometru de zona rezidențială) pentru a stoca cantități mari de substanțe explozive și 

chimice, precum și elemente radioactive, pentru societățile din port. Petiționarii își exprimă 

temerea că sănătatea și siguranța locuitorilor și a mediului vor fi compromise prin contaminarea 

solului, a aerului și a mării ca urmare a scurgerilor de substanțe chimice și radioactive și a 

riscului de accidente. Plângerile se referă, de asemenea, la modificarea percepută a caracterului 

orașului, dintr-un oraș turistic liniștit într-un oraș industrial. Au avut loc proteste importante ale 

cetățenilor pe motiv că nu a fost efectuat niciun studiu de impact asupra mediului pentru lucrări 

și că cetățenii nu au fost informați sau consultați conform legislației UE. Societățile care 

operează instalațiile menționate anterior au solicitat prelungirea licenței pentru activitățile din 

cadrul portului Larnaca; licențele fuseseră deja emise pentru unele dintre aceste activități.  

 

În ceea ce privește Aradippou, petiționarii susțin că au aflat despre evenimente abia după ce 

decizia de a demara proiectul fusese deja luată iar instalațiile fuseseră deja construite, deși nu 

fusese emisă niciuna dintre licențele prevăzute de lege și nu fusese efectuată nicio evaluare a 

impactului mediu. Prin încălcarea cerințelor stabilite în Convenția de la Aarhus și în legislația 

relevantă a UE, publicul nu a avut la dispoziție imediat informații cu privire la proiectele din 

municipalitățile în cauză. Petiționarii consideră că nu au fost furnizate explicații raționale cu 

privire la motivele pentru care autoritățile ar alege să demareze proiecte pentru care nu s-a 

efectuat nicio evaluare adecvată a riscurilor și despre care cetățenii cred că vor pune în pericol 

sănătatea publică și economia unui oraș, în special atunci când sunt disponibile alternative mai 

adecvate și mai logice. Petiționarii afirmă că au fost privați de dreptul de a participa la procesul 

decizional și că sunt în continuare neinformați despre ceea ce se întâmplă în cartierele lor. Există 

motive speciale de îngrijorare legate de posibilele emisii radioactive în ceea ce privește nu 

numai sănătatea publică generală, ci și siguranța alimentară, deoarece instalațiile au fost ridicate 

în apropierea fabricilor de alimente. Aceștia sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că 

transportul conductelor și al altor materiale prin orașul Larnaca și pe principalele drumuri din 

Aradippou către instalații va fi zgomotos și împovărător din punct de vedere ecologic pentru 

zonă, care este predominant una rezidențială. Petiționarii au subliniat, de asemenea, că, în 

pofida promisiunilor guvernului că instalațiile potențial periculoase vor fi eliminate din zonă, a 

fost autorizată și a început construcția a încă două instalații.  

Ca răspuns la petiții, Comisia a emis patru comunicări (a se vedea anexa 2). Pe baza 

informațiilor disponibile, Comisia nu are niciun motiv să presupună că legislația UE în materie 
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de mediu nu este corect aplicată în cadrul directivelor UE aplicabile. În plus, Directiva Seveso, 

care a fost transpusă în legislația națională a Ciprului, include dispoziții importante privind 

accesul la informații, participarea publicului la deciziile privind anumite proiecte și accesul la 

justiție, permițându-le cetățenilor să solicite controlul administrativ sau jurisdicțional pentru a 

contesta deciziile, acțiunile și omisiunile. Având în vedere cele de mai sus, Comisia îi invită pe 

petiționari să încerce să găsească o soluție la nivel național, întrucât autoritățile naționale sunt 

mai în măsură și au instrumentele necesare pentru a evalua situațiile speciale de neconformitate 

și dispun de mijloace adecvate pentru a soluționa problema, în cazul în care preocupările 

semnalate se dovedesc a fi justificate. Petiționarii sunt invitați să își exercite drepturile în 

conformitate cu procedurile și căile de atac naționale. Comisia nu va continua monitorizarea 

acestor petiții. 

4. Rezumatul întâlnirilor 

 

Miercuri, 20 septembrie 2017 

Întâlnire cu Andreas Vyras, primarul orașului Larnaca 

După o prezentare a istoricului și a contextului problemei portului Larnaca, primarul a informat 

delegația că biroul său nu a primit încă un răspuns din partea autorității portuare din Larnaca 

cu privire la eventuala acordare sau reînnoire a autorizațiilor pentru activitățile industriale din 

port și, în caz afirmativ, în ce condiții. Acesta a menționat că atât el, cât și consiliul municipal 

și-au ocupat funcțiile relativ recent (de aproximativ opt luni la momentul vizitei) și, prin urmare, 

nu reprezintă aceeași autoritate care a refuzat să reînnoiască licențele societăților în 2016.  

Primarul a informat delegația asupra problemei persistente a rezervoarelor de stocare, pe care 

le-a descris ca fiind o „problemă majoră” și „problema nr. 1 a orașului”, dată fiind apropierea 

lor de o zonă locuită. Acesta a comentat că un procent estimat de 60 % din populația orașului 

Larnaca s-ar confrunta cu un potențial risc de accidente sau de scurgeri asociate rezervoarelor 

de stocare și a făcut trimitere la aplicabilitatea legislației UE privind accidentele industriale 

(Directivele Seveso). Primarul a precizat că numeroase autorități ale orașului dețineau planuri 

de urgență și că desființarea rezervoarelor era așteptată încă din anul 2000, când autoritățile 

guvernamentale centrale au luat prima decizie în acest sens.  

 

De asemenea, primarul a informat delegația cu privire la existența unui nou centru energetic, 

cunoscut sub denumirea de „Stația energetică a Ciprului”, cu un port (în Vassiliko), situat la o 

distanță sigură de zonele locuite și care poate oferi opțiuni alternative pentru depozitare și 

activități industriale. Potrivit informațiilor pe care le primise primăria, deschiderea centrului era 

programată pentru luna martie a anului 2017, însă nu s-au înregistrat progrese nici în ceea ce 

privește activitățile industriale în portul Larnaca, nici în ceea ce privește rezervoarele de stocare. 

Consiliul municipal a inițiat ulterior proceduri judiciare. Detaliile privind domeniul de aplicare 

și stadiul acestora nu au fost discutate, însă primarul a observat că guvernul a acordat prelungiri 

societăților care dețin rezervoarele de stocare (doi ani pentru depozitarea gazelor naturale și un 

an pentru depozitarea petrolului). De asemenea, primarul a precizat că o comisie specială a fost 

însărcinată cu supravegherea procesului de desființare, dar că, în opinia sa, progresele 

înregistrate până în prezent sunt insuficiente.  

În urma informării de către primar, șeful delegației a întrebat dacă, în opinia acestuia, au existat 

o cooperare și informații suficiente în această privință între autoritățile municipale și guvern. 
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Primarul a explicat că autoritatea portuară se află sub controlul guvernului și că, până în prezent, 

au existat lacune de comunicare în ceea ce privește informațiile primite în special cu privire la 

activitățile din portul Larnaca.  

Întâlnire cu petiționarii, primăria orașului Larnaca 

Delegația s-a întâlnit cu un grup de petiționari, reprezentați de Maria Theodorou și Eleni Kalli.  

Petiționarii au prezentat situația actuală din portul Larnaca și din Aradippou, subliniind că 

instalațiile societăților Schlumberger, Total și ENI din ambele zone sunt încă operaționale, în 

pofida pretinsei încetări a activității și a deciziilor de desființare și/sau transfer luate de guvern. 

Petiționarii au obiectat, de asemenea, cu privire la clasificarea activităților de către autorități ca 

fiind de orice alt tip decât de tip industrial și au făcut trimitere la recentele constatări privind 

poluarea fonică și a apei. Prezentarea a fost însoțită de fotografii făcute de cetățenii din zonele 

afectate, arătând, în special, presupusa activitate industrială continuă din portul Larnaca la data 

vizitei, precum și apropierea față de zonele rezidențiale.  

În opinia petiționarilor, decizia autorității portuare din august 2013 de a permite desfășurarea 

operațiunilor industriale în portul Larnaca a încălcat planul local al orașului Larnaca și a fost 

luată fără consultarea prealabilă a cetățenilor. Pe lângă faptul că au reamintit principalele 

chestiuni semnalate în petițiile lor, petiționarii și-au reiterat îngrijorarea că deciziile guvernului 

cu privire la evoluțiile industriale din portul Larnaca și Aradippou și amânarea desființării 

rezervoarelor de stocare a gazelor au evidențiat o lipsă semnificativă de strategie și transparență 

în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a acestor localități. Petiționarii și-au manifestat 

preferința clară față de o dezvoltare viitoare a portului Larnaca și a regiunii învecinate orientată 

spre turism, mai degrabă decât spre o activitate industrială. De asemenea, cetățenii și-au 

exprimat din nou nemulțumirea față de modul în care autoritățile guvernamentale comunică cu 

cetățenii în această chestiune și convingerea că sunt induși în eroare în această privință. 

Joi, 21 septembrie 2017 

Întâlnire cu directorul adjunct al portului Larnaca și turul portului  

Delegația a fost întâmpinată la intrarea în port de un grup de cetățeni care și-au reiterat profunda 

îngrijorare cu privire la situație, neîncrederea față de acțiunile și inacțiunile guvernului și nevoia 

urgentă de a muta rezervoarele departe de zona rezidențială. Delegația s-a întâlnit apoi cu 

directorul adjunct al portului și cu responsabilul pentru mediu, în prezența primarului orașului 

Larnaca. În ceea ce privește portul Larnaca, ca răspuns la afirmațiile petiționarilor că activitatea 

industrială continuă în urma prelungirii licențelor, reprezentanții autorităților portuare au 

declarat că portul a fost supus unor „activități de curățare” în ultimele două luni, inclusiv, inter 

alia, reciclarea deșeuri metalice.  

În ceea ce privește întrebările adresate de primărie cu privire la prelungirea licențelor și 

condițiile acestei prelungiri, delegația a fost informată că licențele acordate societăților Noble 

Energy și Medserv Ltd au fost prelungite în condiții similare celor în care au fost acordate și că 

permiteau numai activități de depozitare.  

Ca răspuns la afirmațiile petiționarilor privind poluarea fonică și a apei, responsabilul pentru 

mediu a declarat că un studiu din 2016 a stabilit un nivel de poluare fonică foarte scăzut, uzual 

pentru activitățile portuare specifice industriei ușoare, iar ultima probă de apă din 2014 nu a 
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indicat semne de poluare a apei asociate activităților industriale (în conformitate cu legislația 

cipriotă care prevede analiza apei la fiecare trei ani). În ceea ce privește poluarea aerului, 

responsabilul pentru mediu a afirmat că nivelurile au fost mai mari în oraș și că activitățile 

industriale din port nu au generat nicio poluare suplimentară a aerului. În ceea ce privește 

nivelurile de radioactivitate, un studiu efectuat în 2014 de Halliburton (una dintre societățile 

petroliere autorizate să opereze în port) și supravegheat de Departamentul pentru inspecția 

muncii al guvernului a stabilit niveluri foarte scăzute ale radiațiilor. Delegația a fost informată 

că toate întrebările cetățenilor pe acest subiect au primit răspuns.  

În ceea ce privește portul Limassol, delegația a fost informată că nu este necesară o evaluare a 

impactului asupra mediului, având în vedere tipul de activități în cauză. În acest caz, programele 

de supraveghere au fost efectuate înainte de acordarea licențelor, iar publicul a fost notificat în 

consecință.  

În ceea ce privește portul Vassiliko, care este în curs de dezvoltare, reprezentanții autorității 

portuare au informat delegația că zona a fost concepută să găzduiască o activitate industrială 

mai intensă, pe lângă găzduirea unui terminal de GNL planificat. Cu toate acestea, delegația a 

fost asigurată că toate aceste activități vor respecta limitele standard de mediu aplicabile în 

temeiul legislației UE. 

În timpul vizitei ulterioare cu autobuzul în port, membrii delegației au observat că există câteva 

spații mici de birouri și loturi de depozitare folosite de societăți și doar o singură navă acostată, 

la bordul căreia nu se desfășura nicio activitate la momentul vizitei. Membrii delegației au 

observat că portul și rezervoarele se aflau în apropierea locuințelor (efectiv peste drum de case 

și blocuri), că rezervoarele se aflau în apropierea portului, precum și faptul că unele dintre 

rezervoare erau amplasate lângă case, clădiri de birouri și pe plaje, chiar lângă înotători.  

Întâlnire cu secretarul permanent al Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor 

și cu alți reprezentanți ai ministerului 

În ceea ce privește portul din Larnaca, reprezentanții ministerului au informat delegația că 

obiectivul guvernului este să dezvolte orașul Larnaca într-un „principal port de croazieră” (ca 

parte a unui sistem de tip „zbor și croazieră”) și să promoveze portul său de agrement, neavând 

nicio intenție să transforme zona într-un port industrial. S-a reiterat faptul că licențele acordate 

societăților care operează în prezent în port s-au limitat la activitățile de depozitare, iar 

principalul port industrial urmează să fie dezvoltat la Vassiliko, Limassol rămânând principalul 

port comercial al Ciprului.  

Delegația a fost informată că guvernul planifică să transfere la Vassiliko toate activitățile în 

cauză, inclusiv rezervoarele de stocare a gazelor, și că statu-quo-ul nu este acceptabil. De altfel, 

delegația a fost, de asemenea, informată că activitățile de stocare din portul Larnaca au implicat 

exclusiv manipularea de materiale nepericuloase și că, din acest motiv, nu a fost necesară o 

consultare publică înainte de acordarea sau prelungirea licențelor.  

Secretarul permanent a precizat, de asemenea, că autoritatea portuară din Cipru a finanțat un 

studiu EIM comandat de autoritățile municipale din Larnaca și că publicul a fost informat în 

totalitate despre aceasta. Potrivit ministerului, impresia cu care au rămas anumiți cetățeni, că în 

portul Larnaca se derulau activități de producție de nămol și alte activități specifice industriei 

grele, s-a bazat pe ipoteze false și pe o lipsă de înțelegere. Acesta a mai susținut că singurul 

motiv pentru care spațiul portuar a fost închiriat a fost acela de a stimula ocuparea forței de 
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muncă și de a contracara reducerea activității cu care se confrunta portul, și că nu au fost 

necesare licențe pentru operațiunile portuare, deoarece acestea nu aveau efecte nocive. 

Reprezentanții ministerului au asigurat delegația că, în viitor, se vor depune eforturi sporite 

pentru a intensifica cooperarea și comunicarea cu primarul orașului Larnaca. 

Întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului 

Delegația s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului pentru hidrocarburi din cadrul 

ministerului, care au furnizat informații suplimentare privind motivele extinderii portului 

Larnaca și decizia inițială de a acorda licențe pentru desfășurarea de activități specifice 

industriei ușoare în port pe o perioadă de doi ani (din 2014 până la 2016). Potrivit ministerului, 

la momentul luării deciziei de către administrația portuară, portul Limassol era supraaglomerat, 

iar portul Larnaca era insuficient utilizat. În 2016, Limassol a fost desemnat drept port de 

transfer pentru instalațiile aflate în prezent în Larnaca.  

În plus, în 2016, în urma protestelor cetățenilor, a fost organizată o reuniune publică în Larnaca, 

în cadrul căreia s-a explicat situația și s-a răspuns întrebărilor cetățenilor. Reprezentanții 

ministerului au constatat că în timpul acestui schimb a devenit evident faptul că anumiți membri 

ai publicului aveau idei eronate cu privire la natura activităților portuare și la materialele 

manipulate, care, potrivit ministerului, erau în mare parte nepericuloase (de exemplu, 

bentonitul).  

În ceea ce privește relocarea viitoare, reprezentanții ministerului au recunoscut că au existat 

mai multe amânări, deoarece este un plan complicat. În prezent există un plan general în curs 

de aplicare pentru Vassiliko, unde se construiește infrastructura necesară, acordându-se terenuri 

societăților active anterior în Larnaca; planurile sunt destul de avansate, întrucât a fost acordată 

prima autorizație de urbanism pentru relocarea instalațiilor. 

În ceea ce privește Aradippou, aceștia au menționat că autoritățile guvernamentale au acordat 

excepții societăților, cu condiția obținerii tuturor licențelor necesare. Municipalitatea 

Aradippou a acordat autorizații de construire în urma studiului EIM. În ceea ce privește 

viitoarele planuri de prospectare de petrol și gaze naturale, la momentul vizitei, activitățile de 

foraj în blocul 11 erau finalizate. Vor fi alocate încă trei blocuri; contractantul actual va fora 

două puțuri în noul bloc în toamna anului 2017, iar Exxon Mobil (în blocul 10) va fora două 

puțuri de prospectare în cel de al doilea semestru al anului 2018. Halliburton (contractor Total) 

și Schlumberger vor oferi servicii de sprijin în Aradippou.  

Întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Internelor 

Delegația s-a întâlnit cu reprezentanți ai Autorității de urbanism și a fost informată că planul de 

urbanism pentru portul Larnaca face parte din planul de urbanism al orașului Larnaca, care nu 

permite activități portuare industriale. În ceea ce privește amplasarea rezervoarelor de stocare 

a gazului, Ministerul a informat delegația că, printr-un ordin ministerial, s-a decretat încetarea 

desfășurării activității și eliminarea acestor rezervoare în februarie 2017. Prin urmare, termenul 

pentru transferul rezervoarelor este luna martie 2018 pentru cele care conțin gaz petrolier și 

luna martie 2019 pentru cele care conțin GPL. Intenția este ca ambele tipuri de rezervoare să 

fie transferate în Vassiliko; cu toate acestea, potrivit reprezentanților ministerului, este probabil 

ca termenul să fie depășit cu unul până la doi ani. 
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În ceea ce privește relocarea rezervoarelor din zona dinspre port către Oroklini, autoritatea s-a 

ocupat de elaborarea unui plan cuprinzător pentru această zonă, care a fost insuficient dezvoltată 

ca urmare a prezenței rezervoarelor. Planul are drept scop îmbunătățirea zonei prin planificare 

calitativă, cu noi drumuri, piste pentru biciclete, o zonă de promenadă, gestionarea cursurilor 

de apă, clădiri multifuncționale în zonele centrale, precum și clădiri pentru birouri și locuințe 

în cartiere. A fost angajată o societate pentru a efectua studiile detaliate de mai sus și au fost 

organizate deja evenimente pentru consultare publică. Noul plan trebuia să fie publicat până la 

sfârșitul anului 2017, în același timp cu EIM pentru acest proiect, care trebuia să fie publicată 

sub îndrumarea Departamentului pentru mediu. 

În opinia reprezentanților, nu erau necesare autorizații pentru construirea instalațiilor portuare, 

deoarece cererea a fost prezentată de către Ministerul Transporturilor, nu de către o societate 

privată. Cu toate acestea, au fost respectate toate procedurile și au fost eliberate avize din partea 

autorităților, ca și când cererea ar fi fost prezentată de o societate privată, astfel încât legea nu 

a fost încălcată. În sfârșit, în ceea ce privește Aradippou, după prezentarea procedurii care a 

fost urmată, aceștia și-au exprimat opinia că există presiunea de a transforma Aradippou într-o 

zona exclusiv de locuințe, acesta fiind motivul care stă la baza protestelor cetățenilor. 

Întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului 

(Departamentul pentru mediu) și cu Comisarul pentru mediu 

Mai întâi, reprezentanții și-a cerut scuze pentru absența ministrului agriculturii, care se afla într-

o deplasare și nu a putut fi prezent la reuniune. Delegația a fost informată că, în ceea ce privește 

dezvoltarea de activități auxiliare în Aradippou, planul de urbanism al orașului Aradippou 

permite utilizări industriale și funcții specifice zonelor industriale. Celelalte utilizări autorizate 

în planul de urbanism includ depozitarea (echipamentelor auxiliare/de sprijin) și ateliere/stații 

de prelucrare. Conform legii, nu era necesară nicio autorizație de mediu; cu toate acestea, 

departamentul a solicitat toate datele de mediu relevante pentru activitățile sale, precum și 

explorarea tuturor riscurilor posibile pe baza informațiilor furnizate de societăți, impunând 

ulterior condiții de mediu și de monitorizare foarte stricte. Concluzia a fost că cele două 

instalații funcționează și sunt în realitate în deplină conformitate cu condițiile care le sunt 

impuse. De asemenea, ministerul a informat delegația că, în ceea ce privește informarea 

publicului, experții săi tehnici au organizat prezentări, au furnizat explicații și s-au întâlnit de 

două ori cu Consiliul municipal al orașului Aradippou înainte de emiterea licențelor.  

Delegația a fost informată, de asemenea, că, în ceea ce privește portul Larnaca, activitățile 

desfășurate nu se încadrează în definiția activităților industriale în conformitate cu legislația 

aplicabilă și, prin urmare, nu a fost necesară evaluarea impactului asupra mediului. Cu toate 

acestea, în vederea aprobării, departamentul a impus condiții foarte stricte și o monitorizare 

foarte minuțioasă pe durata funcționării portului în 2014. Datorită apropierii de zone 

rezidențiale, s-au măsurat nivelurile de zgomot și s-a monitorizat programul de lucru. Deoarece 

operațiunile ar fi trebui să dureze doar 18 luni, departamentul a aprobat desfășurarea acestora, 

iar ulterior a monitorizat nivelurile de zgomot și gestionarea deșeurilor pe toate platformele, 

constatând conformitatea cu cerințele. De atunci, nu a mai existat nicio altă cerere de aprobare. 

În plus, în opinia ministerului, niciuna dintre activitățile din portul Larnaca nu intră în domeniul 

de aplicare al Directivelor Seveso, în timp ce contrariul este valabil pentru zona Larnaca, unde 

sunt amplasate rezervoarele de stocare a gazului — este în curs desfășurare o analiză a riscurilor 

sub egida Ministerului Muncii din Cipru.  
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În ceea ce privește relocarea rezervoarele în Vassiliko, delegația a fost informată că prima 

societate care a primit o autorizație de construcție a construit deja rezervoare și continuă să facă 

acest lucru pentru a acoperi inclusiv necesarul inițial al celorlalte societăți care se vor transfera 

acolo. Relocarea a fost calificată drept „un proces de foarte lungă durată”, motiv pentru care 

sunt în curs studii de mediu serioase și ample și pentru care multe obstacole birocratice trebuie 

să fie înlăturate în prealabil.  

Întâlnire cu Auditorul general, Oficiul de Audit al Republicii Cipru 

Auditorul general a reiterat angajamentul guvernului cipriot ca Limassol să rămână principalul 

port comercial din Cipru, acest lucru demonstrând faptul că nu există nicio intenție ca portul 

Larnaca să devină un port industrial — la momentul respectiv, existau dispoziții pentru a 

permite utilizarea industrială în Limassol.  

Delegația a fost informată că, în ceea ce privește transferul rezervoarelor de gaz, există 

problema politică a influenței și presiunii indirecte exercitate de societățile de exploatare asupra 

autorităților de stat. Auditorul general a dat un exemplu în ceea ce privește punerea la dispoziție 

a anumitor materiale, și anume bitumul, în cazul căruia există un cvasimonopol pe piață. Biroul 

Auditorului general a declarat că se încearcă implicarea altor societăți, pentru a încuraja o 

inițiativă a sectorului privat în concordanță cu procesul de relocare. 

În ceea ce privește procedurile de acordare a licențelor, Auditorul general a clarificat faptul că 

există două tipuri de autorizații relevante potrivit legislației cipriote: autorizații de urbanism 

general/zonal și autorizații de construcție. În cazul în care un proiect este dezvoltat de către o 

societate privată, este necesară o autorizație de construcție, care este acordată de către 

municipalitate, chiar dacă societatea edifică construcția pe un teren aflat în proprietatea statului. 

Biroul Procurorului General este responsabil pentru clarificarea interpretării legislației privind 

procedurile de acordare a autorizațiilor și a licențelor. Există o procedură de derogare, în special 

în cazul proiectelor de importanță națională și în cazul în care este necesară o schimbare a 

destinației terenurilor și a instalațiilor.  

Vizită la Parlamentul Ciprului — reuniune comună a Comisiei pentru transporturi, comunicații 

și lucrări și a Comisiei pentru mediu 

Delegația s-a întâlnit cu o delegație comună formată din membri ai Parlamentului Ciprului, 

respectiv președintele Comisiei pentru mediu, dr Adamos Adamou, Annita Dimitriou (Alianța 

Democratică - DHSY), Evanthia Savva (AKEL), ambele membre ale comisiei sus-menționate, 

precum și din membri ai Comisiei pentru transporturi, comunicații și lucrări, respectiv 

Christakis Giovannis (Partidul progresist al muncitorilor - Stânga - Noi forțe – AKEL), Dimitris 

Dimitriou și Charalambos Theopemptou (vicepreședinte, Verzi). Aproape toți membrii de mai 

sus fac parte din circumscripția orașului Larnaca.  

Delegația a fost informată că problema portului Larnaca a fost discutată în cadrul mai multor 

comisii parlamentare. Reprezentanții DHSY și-au exprimat dezacordul în legătură cu titlurile 

petiției, deoarece nu a existat niciodată o decizie de stat de transformare a orașului Larnaca în 

port industrial. Portul exista deja în anul 1974, în momentul invaziei Turciei, iar zonele limitrofe 

au fost propuse ca zone rezidențiale pentru a găzdui unii dintre refugiații din nordul insulei. 

Prin urmare, din punct de vedere tehnic, casele înconjoară portul. Reprezentanți DHSY 

consideră că criticile provin de la doar o mică parte a cetățenilor. Deoarece după aplicarea, în 

2013, a unei marje de ajustare la depozitele bancare, rata șomajului era foarte ridicată în 
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Larnaca, s-a hotărât să se permită astfel de activități în port (care cunoscuse deja o mare scădere 

a activității ca urmare a crizei economice) pentru a stimula ocuparea forței de muncă în zonă. 

Aceștia au subliniat, de asemenea, că au fost primite trei oferte în cadrul procedurii de licitație 

pentru dezvoltarea portului turistic și de agrement Larnaca, contractantul urmând a fi selectat 

până la sfârșitul anului 2017. În ceea ce privește relocarea rezervoarelor petroliere în partea de 

nord a portului, a fost luată deja o decizie, care va fi pusă în aplicare, având în vedere faptul că 

fondurile sunt disponibile iar Uniunea Europeană a aprobat această relocare. Mutarea 

rezervoarele de gaz pare să fie puțin mai complicată, deoarece piața cipriotă este redusă, iar 

costurile de relocare sunt prea ridicate pentru societățile implicate. În opinia reprezentanților 

DHSY, cetățenii ar fi putut să participe și ar fi putut fi informați în legătură cu planurile 

referitoare la port prin intermediul Comisiei pentru dezvoltare a orașului Larnaca. În cele din 

urmă, aceștia consideră că îngrijorările cetățenilor cu privire la portul Larnaca sunt nefondate, 

având în vedere faptul că guvernul a decis în mod irevocabil să nu permită ca portul să fie 

utilizat la fel ca în 2014, permițând numai depozitarea în port.  

Membrii AKEL au declarat că cetățenii orașului Larnaca recunosc necesitatea stimulării 

ocupării forței de muncă în zonă, dar consideră că punerea în pericol a vieților omenești nu este 

mijlocul potrivit pentru a realiza acest lucru. Obiectivul lor este dezvoltarea turismului alături 

de o dezvoltare comercială compatibilă, dar consideră că orașul lor este deja împovărat și supus 

riscurilor din cauza rezervoarelor, instalațiilor electrice, zonei industriale și aeroportului. În 

opinia acestora, guvernul nu a decis în mod irevocabil să transfere societățile departe de portul 

Larnaca - decizia lor fiind amânată până în 2019 - și, în același timp, nu se știe cu precizie când 

vor fi transferate societățile, când vor fi relocate rezervoarele și când vor fi puse în aplicare 

planurile. În ceea ce privește instalațiile din Aradippou, dna Savva, care fusese membru al 

consiliului municipal Aradippou la momentul la care autorizațiile de construcție au fost 

acordate celor două societăți în 2014, a declarat că exista un demers concertat obscur al 

guvernului și al primarul orașului Aradippou de a amplasa instalațiile în apropierea unei zone 

rezidențiale. Ca dovadă a acestui fapt, ea a subliniat că societățile au primit autorizațiile în 

câteva luni, deși procedurile durează, de obicei, între doi și trei ani; Consiliul de Miniștri a 

acordat o derogare unor societăți private, deși derogările se acordă de regulă numai pentru 

proiecte ale statului; și, în cele din urmă, municipalitatea Aradippou a programat reuniunea 

consiliului și a acordat autorizațiile societății mai devreme, pentru a prezenta un fait accompli 

comisiei competente a Parlamentului, convocată două zile mai târziu. 

Vineri, 22 septembrie 2017 

Vizită și tur al orașului Aradippou  

Delegația a vizitat orașul Aradippou cu autobuzul, însoțită de primarul orașului Aradippou, care 

a oferit explicații cu privire la principalele obiective vizitate. Printre obiective s-au numărat 

două structuri de sprijin pentru societățile de foraj (Halliburton și Schlumberger), ambele fiind 

închise și în aparență nepopulate. Ambele structuri au fost construite în cadrul unui parc 

comercial (fosta zonă liberă Larnaca), la periferia orașului Aradippou, în apropierea unei 

autostrăzi care separă parcul de zonele rezidențiale. Delegația a fost informată că aceste două 

structuri nu sunt și nu au fost niciodată în stare de funcționare. Construcția rafinărie de aur nu 

fusese încă finalizată. 

Distanța dintre structuri și zonele rezidențiale variază, deoarece aceste zone au devenit locuite 

recent; de fapt, existau mai multe șantiere pentru construcția unor clădiri de locuințe. Cu toate 
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acestea, distanța medie directă este de aproximativ un kilometru. 

Întâlnirea cu Evangelos Evangelidis, primarul orașului Aradippou 

Delegația a fost informată că, în ceea ce privește procedura de eliberare a autorizațiilor, 

municipalitățile sunt obligate să urmeze avizele emise de stat și să emită autorizațiile în 

consecință. În cazul în care o municipalitate nu respectă un aviz pozitiv emis de către stat, 

acesteia îi revine sarcina probei și trebuie să furnizeze un aviz motivat, precum și eventualele 

plăți de despăgubire. Autoritățile de stat, iar nu autorităților municipale, efectuează evaluările 

de mediu.  

Primarul a confirmat faptul că proprietarii de terenuri din zonă ar dori ca terenurile să fie folosite 

numai pentru uz rezidențial; utilizarea terenurilor este decisă de consiliul proprietarilor de 

terenuri, însă Departamentul pentru urbanism are ultimul cuvânt. În ceea ce privește 

oportunitatea protestelor cetățenilor și a formulării petițiilor (cetățenii care protestau ar fi 

provenit din Larnaca, nu din Aradippou), delegația a fost informată că cea mai mare parte a 

acestora au avut loc chiar înainte de alegerile locale și că „o mică minoritate a cetățenilor a 

dominat întregul subiect”, iar pretențiile au fost uneori „exagerate”, precum și că aceste proteste 

au dobândit o mare amploare prin intermediul platformelor de comunicare socială.  

În cele din urmă, delegația a fost informată că planul de urbanism general al orașului Larnaca 

se revizuiește periodic la fiecare șapte ani, cea mai recentă revizuire datând din 2013. Cetățenii 

propun modificări ale planului, municipalitatea le verifică și emite un aviz, iar Departamentul 

pentru urbanism ia decizia finală. În cea mai recentă revizuire, municipalitatea a propus să 

existe o zonă tampon între instalații și zonele rezidențiale, chiar dacă studiile departamentului 

au susținut opinia potrivit căreia crearea și exploatarea unei zone industriale era posibilă. 

Întâlnire cu Comisarul pentru administrație și protecția drepturilor omului (Ombudsman) 

Ombudsmanul a informat delegația că principalele plângeri înaintate de cetățeni au fost 

soluționate și au primit un răspuns. Astfel, în final, planul de dezvoltare a orașului Larnaca a 

fost modificat.  

În ceea ce privește Aradippou, dezvoltarea unor activități auxiliare și a unei instalații pentru 

nămol a fost sistată și va fi transferată în Vassiliko. Numai activitățile de depozitare vor fi 

desfășurate în continuare în Aradippou; nu vor fi desfășurate în viitor niciun fel de activități 

operaționale sau de prelucrare sau alte activități care ar putea fi dăunătoare pentru mediu. Biroul 

Ombudsmanului nu a primit noi plângeri cu privire la această chestiune.  

În ceea ce privește problema legată de lipsa comunicării și a diseminării informațiilor de către 

stat și autoritățile municipale, Ombudsmanul recunoaște că au existat deficiențe la toate 

nivelurile, ceea ce a contribuit la agravarea situației; cu toate acestea, oficiul său nu a primit 

nicio plângere în mod specific cu privire la acest subiect. Cu privire la motivul pentru care au 

existat astfel de nereguli în procedurile urmate, care au oferit cetățenilor impresia greșită, în 

opinia sa, a fost efectuată o primă evaluare a rolului pe care l-ar putea juca portul, însă această 

evaluare a fost ulterior revizuită, iar orice măsură de industrializare a portului a fost întreruptă. 

Întâlnire cu petiționarii, primăria orașului Larnaca 

Cea de a doua întâlnire cu petiționarii a constat într-un schimb de opinii între delegație și 
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cetățeni cu privire la principalele rezultate ale întâlnirilor la care a participat delegația și în 

informarea suplimentară a delegației de către anumiți cetățeni.  

Petiționarii au confirmat că există un proces pe rol în fața Curții Supreme a Ciprului, intentat 

de municipalitățile Larnaca și Dromolaxia. Petiționarii au subliniat, de asemenea, viitorul 

exercițiu de reclasificare urbanistică din 2018 care vizează insula (care include, printre altele, 

o revizuire a planului de urbanism al orașului Larnaca) și și-au exprimat îngrijorarea că 

guvernul va „recurge la rechiziționării” ale terenurilor în scopuri industriale.  

În ceea ce privește eliminarea și transferul rezervoarelor de stocare a gazului, petiționarii au 

recunoscut că există un ordin ministerial în vigoare, dar au subliniat faptul că au existat amânări 

și întârzieri repetate pe o perioadă de până la 17 ani.  

În ceea ce privește problema generală a lipsei de comunicare, petiționarii susțin că aceasta este 

o problemă permanentă și că au existat numeroase cazuri de informații 

contradictorii/înșelătoare furnizate la toate nivelurile guvernamentale și ministeriale. De 

asemenea, s-a menționat că anumiți primari chiar ar fi încercat să demonstreze că cetățenii care 

protestau nu au dreptate, sunt neștiutori sau sunt instabili psihic. Petiționarii au îndoieli că 

societățile ar utiliza portul numai pentru depozitare și, chiar dacă aceasta ar fi situația, ar fi 

foarte dificil de dovedit, deoarece există numai unul sau doi operatori de stat care pot efectua 

verificările necesare. De asemenea, aceștia au făcut referire la faptul că societățile pot găsi 

modalități de a eluda deciziile guvernamentale și autorizațiile, precum și de a ignora protestelor 

cetățenilor, de exemplu prin realizarea unor acțiuni care să provoace perturbări și, eventual, 

emisii de pe navele andocate în port, mai degrabă decât pe terenul aferent portului. 

5. Concluzii și recomandări 

Primul aspect care a fost constatat cu ocazia vizitei a fost nemulțumirea cetățenilor cu privire 

la lipsa prelungită de comunicare din partea autorităților guvernamentale centrale cu privire 

la evoluțiile din portul Larnaca, Aradippou, precum și cu privire la situația rezervoarelor de 

stocare a gazului. Tensiunile și problemele de comunicare sau lipsa completă de 

comunicare au fost evidente, atât între municipalitatea Larnaca și autoritatea portuară 

cipriotă, cât și între municipalitate și locuitorii din Larnaca. Dovada în acest sens se 

regăsește în faptul că primarul orașului Larnaca a aflat despre prelungirea autorizațiilor pentru 

depozitare în portul Larnaca de abia cu ocazia întâlnirii delegației Comisiei PETI cu autoritățile 

portului Larnaca. În același timp, angajamentele asumate de autoritățile guvernamentale 

centrale de a purta un dialog mai susținut și de a avea o comunicare mai transparentă 

atât cu cetățenii, cât și cu autoritățile locale în ceea ce privește viitoarele evoluții urbane și 

industriale sunt binevenite. 

Drepturile de mediu recunoscute astăzi cetățenilor derivă dintr-o gamă largă de principii și 

norme care au fost adoptate la nivel mondial și la nivelul UE. Adoptată în 1992, Declarația de 

la Rio subliniază, la principiul 10. că „problemele de mediu sunt cel mai bine tratate prin 

participarea tuturor cetățenilor interesați.” În 1998, acest principiu a devenit operațional, odată 

cu semnarea Convenției de la Aarhus1, care a intrat în vigoare în 2001 și care a fost ratificată 

de către Cipru în 2003. Drepturile cetățenilor de a avea acces la informații de mediu, de a 

participa la luarea deciziilor și de a avea acces la justiție sunt cei trei piloni ai Convenției de la 

                                                 
1 Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la 

justiție în probleme de mediu. 
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Aarhus, iar statele părți la convenție sunt obligate să asigure și să respecte aceste drepturi. În 

situația de față, acest principiu pare să fi fost încălcat, iar lipsa unor evaluări ale impactului 

asupra mediului corespunzătoare pentru astfel de proiecte (portul Larnaca și Aradippou) 

sugerează fie că legislația națională cipriotă a fost eludată, fie că transpunerea sa nu respectă 

legislația UE. 

Participarea cetățenilor, consultarea publică și furnizarea informațiilor necesare privind 

planurile de dezvoltare viitoare în timp util, și anume înainte de începerea 

construcției/intervenției, nu reprezintă un lux pe care guvernele nu și-l pot permite, ci reprezintă 

o obligație și, de asemenea, o parte a acquis-ului UE. Neîncrederea față de orice guvern sau 

decizie locală, chiar față de deciziile favorabile care justifică opoziția cetățenilor față de 

utilizarea portului Larnaca, este un rezultat al manipulării necorespunzătoare a informațiilor de 

către guvern și autoritățile locale și, eventual, un factor care amplifică tensiunile din regiune și 

în cadrul Consiliului municipal Larnaca.  

O altă observație a fost lipsa aparentă de coordonare și supraveghere procedurală între 

diferitele departamente și servicii guvernamentale în ceea ce privește procesele de 

autorizare pentru sistemele de dezvoltare industrială și urbană, precum și situația rezultată ca 

urmare a distanței apropiate dintre anumite instalații industriale și zonele rezidențiale, ceea ce, 

în mod normal, nu ar respecta legislația modernă în domeniul urbanismului și nici legislația 

UE, astfel cum se reflectă în Directivele Seveso; în același timp, a fost frapantă divergența 

dintre relatările diferitelor autorități guvernamentale centrale referitoare la aspecte 

individuale legate de procesele decizionale și de cerința privind licențele cu privire la procesele 

de dezvoltare menționate anterior.  

Lipsa unei planificări strategice la nivel guvernamental cu privire la o chestiune atât de 

importantă cum este prospectarea de petrol și gaze a devenit, de asemenea, evidentă în timpul 

întâlnirilor, fiind dovedită, cu titlu indicativ, de faptul că utilizarea industrială a unui port 

precum Larnaca a fost preferată pentru câștiguri pe termen scurt, dar această activitate 

industrială a fost ulterior mutată la Limassol, în timp ce structurile pentru servicii de sprijin 

rămân în Aradippou, în apropiere de Larnaca.  

Dezvoltarea unei zone nu ar trebui să presupună numai câștiguri financiare, ci ar trebui, 

în același timp, să vizeze asigurarea protecției mediului și a sănătății publice, urmărindu-

se întotdeauna asigurarea unui echilibru între cele două aspecte. Particularitățile acestui caz, în 

care un port este situat efectiv într-o zonă rezidențială, fac ca acest aspect să fie cu atât mai 

important. În același timp, importanța interesului public ca mijloc de progres și de protecție 

a mediului este evidențiată în special în cazul portului Larnaca. 

În timpul discuțiilor dintre delegație și autorității, deși nu au avut loc la nivel ministerial, și 

după vizita în port, autoritățile au afirmat clar că ele nu au nicio intenție de a continua 

utilizarea industrială a portului Larnaca și că utilizarea portului este autorizată în prezent 

doar pentru scopurile limitate (cum ar fi depozitarea) indicate de autoritatea portuară cipriotă. 

Petiționarii sunt în continuare preocupați, însă, dacă sunt în curs operațiuni periculoase în port, 

așa cum s-a întâmplat în trecut, dacă a fost acordată o licență adecvată pentru aceste operațiuni 

și, în sfârșit, dacă acestea sunt controlate în mod corespunzător. Cea mai recentă reînnoire a 

licenței a fost efectuată prin scrisoarea din partea autorității portuare cipriote adresate 

municipalității Larnaca, la 21 septembrie 2017, și anume în ziua întâlnirilor pe care delegația 

Comisiei PETI le-a avut cu autoritatea portuară. Cu toate acestea, petiționarii rămân sceptici cu 
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privire la fermitatea deciziei ca portul să fie utilizat numai pentru depozitare, deoarece nu este 

clar ce urmează să se depoziteze acolo (în portul Limassol sunt depozitate substanțe chimice și 

deșeuri lichide și uscate, ceea ce înseamnă că acest lucru ar putea fi valabil și pentru portul 

Larnaca) și care este perioada pentru care s-a acordat prelungirea.  

În ceea ce privește zona Aradippou, se pare că au fost autorizate operațiuni de servicii fără o 

EIM ex ante într-o zonă care nu deține calificarea necesară pentru acestea. Acest lucru pare să 

fi fost făcut posibil prin anumite inginerii juridice în ceea ce privește implicarea public-privată. 

Capacitatea reală a autorităților locale de a inspecta în mod corespunzător natura activităților 

efectiv desfășurate pare a fi de asemenea un motiv de îngrijorare. 

În sfârșit, deși problema relocării rezervoarelor de petrol și gaze din Larnaca, care implică un 

pericol evident în conformitate cu Directivele Seveso, nu a fost subiectul principal al petițiilor 

examinate în timpul acestei vizite, necesitatea mutării acestora este evidentă și stringentă, 

la fel ca și angajamentul din partea autorităților de stat cu privire la termenul final și 

comunicarea clară cu cetățenii. Relocarea în Vassiliko pare a fi o soluție, în pofida naturii sale 

complicate. Rămâne neclar pentru delegație dacă acesta este un plan pe termen scurt sau mediu, 

cât de repede poate fi pus în aplicare și care este gradul de certitudine al punerii sale în aplicare. 

Având în vedere constatările de mai sus, Comisia pentru petiții prezintă autorităților naționale 

responsabile următoarele recomandări: 

1. remarcă importanța deosebită a dialogului public efectiv, atunci când proiectele de 

dezvoltare urbană sau industrială propuse ar putea avea un impact asupra sănătății 

publice sau prezintă un risc pentru mediu; subliniază importanța dialogului public în 

cadrul unei mai bune pregătiri a deciziilor guvernului; propune, în acest sens, o reuniune 

comună între autoritatea portuară, ministerele relevante, Ombudsman, Auditorul 

general și petiționari; 

2. recomandă implicarea și consultarea consiliului municipal, prin intermediul unui proces 

de dialog public, în toate proiectele sau activitățile care afectează în mod semnificativ 

portul, chiar dacă autoritățile portuare se află în subordinea administrației centrale, astfel 

încât să se asigure informarea cetățenilor; 

3. îndeamnă autoritățile competente să accelereze procesul de îndepărtare a rezervoarelor 

de stocare a gazului și reamintește că deciziile de îndepărtare așteaptă punerea în 

aplicare de 17 ani; invită autoritățile competente să comunice cetățenilor și autorităților 

municipale afectate un calendar ferm în ceea ce privește termenul final al procesului de 

îndepărtare; 

4. solicită ca autoritățile competente să clarifice termenii recentei reînnoiri a licenței pentru 

structurile din portul Larnaca și în special natura operațiunilor permise; încurajează cu 

fermitate abordarea lipsei inspecției muncii pentru a verifica dacă se desfășoară 

operațiuni periculoase fără control sau fără permisiunea necesară, atât în portul Larnaca, 

cât și în Aradippou; 

5. recomandă o mai mare transparență și un grad mai mare de divulgare a informațiilor 

către cetățeni în privința viitoarelor strategii de dezvoltare a portului Larnaca, 

Aradippou și a altor zone pertinente, precum și o mai mare transparență în ceea ce 

privește tipul de activități, materialele și intervalele de timp pe care le presupun aceste 
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strategii;  

6. îndeamnă autoritățile publice să se implice în dialogul dintre departamente cu privire la 

procesele și procedurile care trebuie urmate în cadrul prospectării de petrol și gaze, care 

să conducă, în cele din urmă, la crearea unui plan strategic pe această temă; subliniază 

necesitatea de a trece de la logica parțială pe termen scurt a cifrei de afaceri imediate la 

o planificare strategică globală pe termen lung pentru dezvoltarea zonelor de coastă din 

Larnaca, cu accent pe activitățile economice locale și turism, în conformitate cu 

reglementările în materie de protecție a mediului; 

7. își exprimă preocuparea că, în temeiul actualei legislații, activitățile desfășurate atât în 

portul Larnaca, cât și în Aradippou, nu au necesitat o EIM independentă, în situația în 

care un studiu care include soluții alternative reprezintă norma; consideră că legea de 

transpunere a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului a fost fie eludată, 

fie nu conține dispoziții suficient de ferme și nu respectă obiectivul directivei UE; 

îndeamnă, în acest caz, ca această legislație să fie revizuită în vederea actualizării și 

reformulării sale corespunzătoare; recomandă să se facă o distincție clară între interesele 

publice și cele private în cadrul proiectelor, precum și între tipuri concrete de activități 

industriale permise și interzise în zonele cu clasificări diferite; 

8. recomandă introducerea unor proceduri mai stricte de contractare în ceea ce privește 

studiile de evaluare a riscurilor pentru mediu; ia act de faptul că acest lucru este adecvat, 

atât în ceea ce privește asigurarea unui grad mai mare de încredere din partea cetățenilor 

în procesul de luare a deciziilor guvernamentale cu privire la aspecte sensibile din punct 

de vedere al mediului, cât și în vederea evitării eventualelor conflicte de interese atunci 

când societățile sau organizațiile private implicate în alt mod în dezvoltarea unui proiect 

sau într-o investiție finanțează ele însele studiul sau finanțează entitatea care a comandat 

studiul; 

9. subliniază importanța respectării dispozițiilor Directivelor Seveso, inclusiv elaborarea 

de planuri cuprinzătoare pentru protecția civilă și informarea în mod corespunzător a 

populației afectate cu privire la protocoale de evacuare în caz de urgență, în special în 

Larnaca, ținând seama de distanța apropiată la care se află locuințele atât față de 

rezervoare, cât și față de port și având în vedere anumite operațiuni identificate acolo; 

10. salută creșterea gradului de prioritate pentru problemele de mediu pe agenda politică 

cipriotă; consideră că este încă necesară continuarea procesului de schimbare culturală, 

astfel încât să se evite situația în care sunt adoptate decizii, pentru a se constata ulterior 

lacune în vederea eludării normelor cu privire la informarea și participarea publicului; 

consideră că viitoarea revizuire cuprinzătoare a urbanismului teritorial de pe insulă în 

2018 reprezintă o bună oportunitate de a pune în aplicare o astfel de schimbare de 

abordare; 

11. reamintește necesitatea ca statele membre să respecte Convenția de la Barcelona din 

1995 privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane, precum 

și toate protocoalele la aceasta, în special Protocolul privind managementul integrat al 

zonelor costiere (MIZC); 

12. ia act de observațiile formulate în raportul Ombudsmanului cipriot și în cel al 

Auditorului general cipriot privind neregulile identificate în ceea ce privește procedurile 
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urmate pentru utilizarea portului Larnaca și a structurilor din Aradippou, precum și 

impactul pe care aceste proiecte de dezvoltare îl au sau l-ar putea avea asupra cetățenilor 

la nivel local; îndeamnă autoritățile publice să ia în considerare aspectele semnalate în 

rapoartele menționate anterior și să se conformeze recomandărilor incluse în acestea; 

13. se angajează să monitorizeze apelurile cetățenilor privind acțiuni în ceea ce privește 

proiectele viitoare de dezvoltare privind portul Larnaca, Aradippou și îndepărtarea 

rezervoarelor de stocare a gazului, în cazul în care acestea ar devia de la planurile 

prezentate de către autoritățile naționale în cursul vizitei de informare efectuate; în 

același context, reamintește petiționarilor că pot în continuare să transmită noi petiții 

Parlamentului European cu privire la această chestiune, în cazul în care motive obiective 

justifică o astfel de acțiune; Comisia pentru petiții le va examina și va lua. ulterior, 

măsuri, dacă va fi necesar. 
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Anexa 1: Rezumatul petițiilor primite 

Rezumatul petiției nr. 1540/2014 

Petiționarul protestează împotriva înființării unui port industrial în Larnaca. Petiționarul 

consideră că proiectul este în contradicție cu Directiva Seveso. 

Rezumatul petiției nr. 1541/2014 

Petiționarul protestează împotriva lucrărilor desfășurate în port și în zonele din jurul orașului 

Larnaca și solicită mutarea tuturor rezervoarelor de petrol și gaze, oprirea activităților din port 

pentru facilitarea explorării de petrol și gaze, aplicarea Convenției de la Aarhus și a Directivelor 

Seveso II și III și efectuarea unui studiu independent de impact asupra mediului pentru fiecare 

proiect, care să fie tradus în limba elenă și publicat în presă. 

Rezumatul petiției nr. 1542/2014  

Petiția se opune ferm dezvoltării unui port industrial în zonele rezidențiale din Larnaca, pentru 

motivul că acesta prezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța rezidenților și este dăunător 

pentru mediul înconjurător. 

Rezumatul petiției nr. 1543/2014  

Petiția privește o obiecție la decizia guvernului cipriot de a construi un port industrial pentru 

utilizarea energiei din Larnaca fără consultarea rezidenților. Petiția consideră că procesul 

încalcă Convenția de la Aarhus, precum și reglementările UE în domeniul mediului. În acest 

sens a fost efectuat doar un studiu preliminar, care nu abordează în niciun fel impactul 

proiectului asupra mediului și sănătății. 

Rezumatul petiției nr. 1544/2014  

Petiționarul protestează împotriva navelor pentru transportul gazelor și petrolului care sunt 

ancorate în afara orașului Larnaca, în fața plajelor și în apropierea zonelor rezidențiale. Există 

deja un ordin guvernamental ca navele să fie mutate, însă acest ordin nu este respectat. Navele 

prezintă un pericol grav pentru mediu și încalcă Directiva Seveso. 

Rezumatul petiției nr. 1644/2014 

Printr-o petiție foarte succintă, petiționara solicită ca deșeurile să nu fie transportate la 

Larnaca. 

Rezumatul petiției nr. 1662/2014 

Petiționarul protestează cu privire la activitatea desfășurată în portul centrului orașului Larnaca 

pentru a-l transforma în port de industrie grea. Acesta deplânge faptul că există planuri de 

desfășurare a unor lucrări ce vor produce nămol de foraj, vor utiliza și depozita cantități mari 

de substanțe chimice, vor implica expedierea și primirea de metale și piese radioactive și 

livrarea de explozibili periculoși către platforme de foraj pentru petrol și gaze. Acesta mai 

afirmă că portul se află într-o zonă care intră sub incidența Directivei Seveso, deoarece 

societățile de petrol și gaze au construit facilități la câteva sute de metri și își exprimă opoziția 

cu privire la decizia de construire a unor depozite mari în zona Aradippou (la marginea orașului, 
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la mai puțin de un kilometru de o zonă rezidențială, la numai 700 m de cea mai apropiată casă) 

pentru a depozita cantități mari de explozibili și substanțe chimice și pentru a păstra, utiliza și 

muta elemente radioactive pentru societățile din port. Acesta își exprimă temerea că sănătatea 

și siguranța locuitorilor, precum și starea mediului vor fi compromise din cauza contaminării 

solului, aerului și mării cu scurgeri de substanțe chimice și radioactivitate sau a accidentelor 

posibile, și deplânge modificarea caracteristicilor orașului, dintr-un oraș turistic liniștit acesta 

transformându-se într-un oraș industrial. Acesta solicită oprirea lucrărilor și desfășurarea unui 

studiu de impact pentru oraș și zona limitrofă. 

Rezumatul petiției nr. 1665/2014 

În cadrul petiției sale foarte succinte, petiționarul solicită interzicerea deșeurilor și 

substanțelor chimice toxice în Larnaca, Cipru. 

Rezumatul petiției nr. 1666/2014 

Într-o petiție foarte succintă, petiționarul afirmă că activitățile industriale sunt interzise în 

centrul orașului, în special activitățile care au legătură cu forajul pentru gaze naturale. Acesta 

deplânge faptul că lăcomia câtorva persoane amenință să otrăvească locuitorii din Larnaca. 

Rezumatul petiției nr. 1667/2014 

Petiționara deplânge faptul că guvernul cipriot a început transformarea portului din centrul 

orașului Larnaca într-un port industrial, fără consultarea sau informarea locuitorilor. Planurile 

includ construirea unei fabrici care va produce nămol pentru forarea pentru gaze naturale, 

precum și transportarea de explozibili prin centrul orașului, către port. Aceasta afirmă, de 

asemenea, că nu s-a efectuat niciun studiu privind impactul asupra mediului pentru aceste 

lucrări. 

Rezumatul petiției nr. 1668/2014  

Petiționara ridică obiecții împotriva construirii unui port industrial într-o zonă rezidențială din 

centrul orașului Larnaca, la distanță mică (mai puțin de 100 de metri) de case, deoarece acest 

lucru va implica riscuri pentru sănătatea și siguranța locuitorilor și pentru mediu. 

Rezumatul petiției nr. 1829/2014 

Într-un text extrem de scurt, petiționarul, care locuiește în Larnaca, solicită oprirea distrugerii 

mediului natural, pentru ca populația să poată trăi liber într-un mediu curat. 

Rezumatul petiției nr. 1830/2014 

Într-un text extrem de scurt, petiționarul, care locuiește în Larnaca, solicită încetarea poluării 

mediului. 

Rezumatul petiției nr. 0144/2016  

Petiționara își exprimă frustrarea provocată de lipsa unui răspuns din partea Comisiei Europene 

cu privire la o plângere transmisă cu mai mult de un an în urmă împotriva guvernului cipriot, 

care semnala încălcări ale dreptului comunitar privind protecția mediului și siguranța cetățenilor 

în raport cu instalațiile de industrie grea din Portul Larnaca. Aceste încălcări s-au făcut cu o 
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lipsă totală de respect față de sănătate, zonare, mediu, legislație și proceduri. Este vorba de 

încălcări grave ale drepturilor omului și ale Convenției de la Aarhus. Cetățenii au inițiat acțiuni 

în justiție și pe plan local, aflate în desfășurare. Între timp, situația pare să se agraveze și mai 

mult, de vreme ce riscurile la care sunt supuși rezidenții au crescut și, recent, în aceeași zonă au 

mai apărut două fabrici, o rafinărie de aur și o centrală de bioenergie. Cetățenii consideră că 

acest lucru este dovada eforturilor autorităților centrale și locale de a transforma în mod ilegal 

zona într-o zonă de industrie grea. Petiționara subliniază că problema nu suferă amânare și 

solicită intervenția imediată a Uniunii Europene. 

 


