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1. Úvod 

Účelom inšpekčnej návštevy PETI na Cypre 20. – 22. septembra 2017 bolo odpovedať na sériu 

petícií prijatých výborom v súvislosti s údajnými škodlivými priemyselnými činnosťami 

v mestách Larnaka (najmä v prístave Larnaka) a Aradippou. Konkrétne podrobnosti a ich 

relevantnosť z hľadiska práva Únie v zmysle smerníc Seveso sú načrtnuté v priložených 

zhrnutiach petícií1, ako aj v oznámení Európskej komisie z 31. júla 20172.  

Delegácia PETI pod vedením predsedu Pála Csákyho (PPE) pozostávala z týchto poslancov: 

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

(GUE – poslanec účastník ex officio) a Demetris Papadakis (S&D – poslanec účastník ex 

officio).  

Návšteva pozostávala zo série stretnutí delegácie s predkladateľmi petícií, cyperskými štátnymi 

orgánmi (ústrednými aj územnými samosprávami), cyperským parlamentom, generálnym 

audítorom a ombudsmankou.  

Predložená správa, ktorej účelom je odpovedať na podnety cyperských občanov vyjadrené 

v petíciách, obsahuje informácie o pozadí sporu a zhrnutie najdôležitejších zistení delegácie 

zo stretnutí s jednotlivými zainteresovanými stranami a na záver nasleduje súbor odporúčaní 

na základe týchto zistení.  

2. Všeobecný kontext  

a) Prístav Larnaka 

Prístav Larnaka sa nachádza len šesť kilometrov od medzinárodného letiska Larnaka, vedľa 

pláže Finikoudes, najväčšej a najnavštevovanejšej pláže na kúpanie, ktorá priťahuje miestnych 

aj turistov, a je sústredený na pomerne malej rozlohe v centre mesta, obklopený obytnými 

zónami. Je to druhý najväčší prístav na Cypre. Jeho výstavba bola dokončená v júni 1973 

a používať sa začal koncom toho istého roka. 

Tento prístav na rozlohe 445 000 štvorcových metrov je v súčasnosti viacúčelový prístav, 

v ktorom sa vykonáva manipulácia s rôznymi druhmi hromadných zásielok (krmivo 

pre zvieratá, obilie, sadrovec), tradičným nákladom (drevené rezivo, železo, hnojivá, 

automobily) a ropnými produktmi. V posledných rokoch ho začali využívať aj výletné a osobné 

lode, ako aj obchodné lode a na jeho južnom konci bolo vybudované prístavisko pre jachty. 

Z tohto dôvodu sa hľadá strategický investor, ktorý zabezpečí jednotný rozvoj prístavu 

a prístavných zariadení, Na tento účel bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk. 

Prístav sa zároveň nachádza v susedstve ropných a plynových zariadení, na ktoré sa vzťahujú 

európske smernice Seveso3 (napr. o postupoch v prípade nebezpečenstiev závažných havárií 

s prítomnosťou nebezpečných látok). Tieto zariadenia, ktoré ležia na niekoľkých kilometroch 

až po severnú stranu prístavu, pozostávajú z plynových a ropných nádrží umiestnených 

v bezprostrednej blízkosti obydlí a podnikov v okolitých oblastiach. Vláda už niekoľko 

desaťročí plánuje tieto zariadenia premiestniť mimo okrajových štvrtí Larnaky, no dodnes sa 

                                                 
1 Príloha 1 k tomuto pracovnému dokumentu. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Smernice Seveso: Seveso I (smernica 82/501/EHS), Seveso II (smernica 96/82/ES), Seveso III (smernica 

2012/18/EÚ). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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tak nestalo. Občania viackrát vyjadrili svoje obavy a usporiadali protesty s požiadavkou na ich 

okamžité premiestnenie. Ako bude uvedené ďalej, tento problém nie je možné oddeliť od vecí, 

ktoré sú predmetmi petícií, keďže je tu oprávnená potreba zabezpečiť integrované riešenie, 

ktoré bude odpoveďou aj na problém s premiestnením zariadení, aj na ostatné otázky, na ktoré 

predkladatelia petícií upozornili. Problém so zariadeniami vlastne utvára kontext, v ktorom 

vznikli ostatné problémy súvisiace s prístavom. Aj keď sa v príslušných petíciách tieto 

zariadenia zmieňujú len stručne, úzko s nimi súvisia.  

Prieskum a ťažba uhľovodíkov sa na Cypre uskutočňuje od roku 2013. V dvoch kolách 

udeľovania licencií boli ropným spoločnostiam udelené práva na vykonanie prieskumných 

vrtov vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Cypru. Práva na prieskum boli udelené 

na obdobie troch rokov trom spoločnostiam: ENI (Taliansko), Noble Energy (USA) a Total 

(Francúzsko). Spoločnosť MedServ Ltd so sídlom na Cypre ponúka k týmto činnostiam 

podporné služby a poskytuje odborné kapacity v oblasti vŕtania zemného plynu. Na tento účel 

dostala od Cyperskej správy prístavov trojročnú licenciu.  

V júni 2014 boli nainštalované dve ťažké priemyselné jednotky pre spoločnosti zaoberajúce sa 

ťažbou uhľovodíkov, ktoré pôsobia v cyperskej VHZ, konkrétne pre spoločnosť ENI Cyprus 

Ltd, ktorá pozostáva zo závodu na výrobu a skladovanie vrtného kalu, ktorý sa následne 

prepravuje k vrtom) a závodu na skladovanie chemických látok (kde sa uskladňujú kvapalné 

a pevné chemické produkty). Obidva tieto závody sa nachádzajú len 125 metrov od najbližších 

obydlí. Spoločnosť ENI Cyprus Ltd poverila správou závodu na vrtný kal spoločnosť 

Halliburton Mediterranean Company Ltd a správou závodu na uskladňovanie chemických látok 

spoločnosť Medserv Cyprus Ltd, ktorá zároveň prevzala zodpovednosť za celkovú prevádzku 

základne.  

Miestni obyvatelia ostro protestovali proti výstavbe a prevádzke týchto závodov na protestných 

zhromaždeniach, predkladaním petícií Výboru EP pre petície, formou sťažností adresovaných 

Európskej komisii aj žalobou proti cyperskej vláde na miestnych súdoch (pričom súdne konanie 

stále prebieha). Odpor v mestskom zastupiteľstve a u veľkej časti miestneho obyvateľstva sa 

zdvihol najmä z dôvodu, že logistická základňa bola umiestnená do centra Larnaky, do blízkosti 

obytných štvrtí a populárnych atrakcií a do oblasti, ktorá bola už roky propagovaná z hľadiska 

rozvoja obchodu a cestovného ruchu, ale takisto z dôvodu, že predtým nedošlo k nijakej 

verejnej konzultácii o prevádzke prístavu ani neboli poskytnuté nijaké informácie o vplyve 

plánovaných prevádzok na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Následne bolo v júli 2014 

usporiadané verejné zhromaždenie za prítomnosti úradníkov štátnej správy a zástupcov 

príslušných spoločností s cieľom informovať dotknuté strany a zmierniť protesty. Toto 

zhromaždenie sa uskutočnilo po jednotnej reakcii obyvateľov a až po začatí výstavby zariadení. 

Podľa vtedajšieho primátora Larnaky neprebehli pred udelením licencií na prevádzku týchto 

závodov s mestom Larnaka nijaké konzultácie na základe predpokladu, že prístav Larnaka 

v jurisdikcii mesta Larnaka je vo vlastníctve Cyperskej správy prístavov. Licencie udelila 

priamo vláda, pričom mesto a verejnosť sa o nich dozvedeli až po začatí výstavby, keď už bola 

takmer dokončená. Až po začatí výstavby si mesto objednalo štúdiu o environmentálnom 

a sociálno-ekonomickom vplyve využívania prístavu ako logistickej základne pre prieskumné 

vrty na mori. Napriek tomu bolo mesto požiadané o predĺženie uvedených dočasných povolení 

na prevádzku, ktorých platnosť sa končila v auguste 2016. V tomto čase bolo ich predĺženie 

po zdĺhavých rokovaniach v mestskej rade zamietnuté. Zamietnutie bolo odôvodnené tým, 

že príslušné činnosti predstavujú potenciálne ohrozenie zdravia obyvateľstva vzhľadom 
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na blízkosť k obytným štvrtiam a plážam, že nie sú zlučiteľné s územným plánom pre dané 

územie a že poloha závodov týchto spoločností nie je v súlade s územným plánom mesta 

do budúcnosti.  

Bez ohľadu na to Cyperská správa prístavov následne predĺžila licencie pre spoločnosti 

Medserv Cyprus a Noble Energy do augusta 2017, aj keď s upozornením, že objekty v prístave 

môžu používať len na skladovacie a kancelárske účely.  

Uhľovodíkové zariadenia v prístave Larnaka boli ešte pred inšpekčnou návštevou 

demontované. Spoločnosť ENI, ktorá mala prevádzku v prístave, už v roku 2015 oznámila 

zámer presunúť svoju činnosť do prístavu Lemesos. Tak sa aj stalo, čím sa v prístave Larnaka 

ukončila všetka činnosť súvisiaca s uhľovodíkmi, ktorá bola hlavnou príčinou sporu. 

Bez ohľadu na skutočnosť, že všetky podniky zrejme presunuli svoje prevádzky do prístavu 

Lemesos, však predkladatelia petícií vyjadrili znepokojenie nad začatím prevádzky na hlavných 

vrtoch, naplánovaným na jeseň 2017, z obavy, že sa zopakujú udalosti z roku 2014, keď sa ani 

miestnej samospráve, ani verejnosti neposkytol priestor na vyjadrenie pri priamom udeľovaní 

licencií podnikom vládou. Aj počas inšpekčnej návštevy výboru PETI sa vyskytli sťažnosti na 

hluk a emisie znečisťujúcich látok z lodí v prístave, ktoré boli zapojené do ťažobných činností, 

a opakovali sa sťažnosti na nočnú činnosť v prístave.  

V júli 2017 bola spoločnosti Medserv Cyprus predĺžená zmluva. Spoločnosť oznámila, 

že spoločnosť ENI Cyprus Ltd predĺžila zmluvu o poskytovaní podporných služieb 

prevádzkovej základne na Cypre o ďalšie dva roky. Súčasťou predĺženia zmluvy je 

zabezpečenie vyhradených zariadení a služieb v prístave Lemesos, aj keď zariadenia základne 

sa zachovajú v prístave Larnaka. Spoločnosť Multimarine Services Ltd, ktorá takisto podporuje 

prevádzku vrtov, si objekt v prístave Larnaka doteraz ponechala, aj keď ho plánuje v blízkej 

budúcnosti zlikvidovať. Spoločnosť takisto uviedla, že počas chladného sezónneho počasia 

budova slúži pre zamestnancov na odpočinok a prestávky na občerstvenie a obed.  

Cyperská ombudsmanka vo svojej správe z roku 2015 o projekte prístavu Larnaka zistila 

viaceré nedostatky v rozhodovacom procese, konkrétne:  

1. absencia strategického plánovania na vyváženie prínosov a nevýhod projektu; 

2. nedostatočná verejná konzultácia, ktorá sa obmedzila len na posúdenie hospodárskeho 

vplyvu a napriek rozsiahlej povahe projektu nezahŕňala environmentálne a sociálne 

dôsledky, pričom sa neposkytol priestor na vypočutie názorov občanov, čím došlo 

k porušeniu Aarhuského dohovoru;  

3. oprávnené obavy občanov v súvislosti s činnosťami, ktoré prinášajú vysokú mieru 

hlučnosti, možnú rádioaktivitu a zhoršenie životného prostredia v malej vzdialenosti od 

obytných zón;  

4. absencia povolení potrebných na danú činnosť napriek jej osobitnej povahe a vylúčenie 

možnosti verejnej konzultácie, v dôsledku čoho došlo k „netransparentnému, 

unáhlenému a jednotnému konaniu zo strany odborov verejného sektora s cieľom 

dosiahnuť presadenie stavebného projektu v prístave Larnaka bez ohľadu na jeho 

charakter“. 

V správe cyperského generálneho audítora z roku 2015 sa uvádza, že príslušné ministerstvo, 
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odbor alebo služba by mala vo veciach týkajúcich sa osobitných vládnych projektov, z ktorých 

môže byť vo verejnom záujme oprávnené udelenie výnimiek z ustanovení prijatých orgánom 

územného plánovania s hlavným cieľom zabezpečiť realizáciu projektov vnútroštátneho alebo 

regionálneho významu a nerušené vykonávanie rozvojovej politiky vlády, získať stanovisko 

riaditeľa odboru územného plánovania a bývania ako zodpovedného plánovacieho orgánu, 

pričom rozhodovaciu právomoc má ministerská rada. Podľa správy generálneho audítora sú 

preto všetky uvedené stavby nezákonné. Zároveň podľa správy generálneho audítora pozícia 

ministerstva vnútra, ktorú vyjadrilo v liste mestu Larnaka, že na takúto výstavbu nie je potrebné 

nijaké stavebné povolenie, takisto nie je správna. 

b) Zariadenia v Aradippou 

V meste Aradippou (neďaleko Larnaky) boli postavené dva závody na priemyselnú činnosť 

spoločností Halliburton a Schlumberger. Tieto závody súvisia s problémom v prístave Larnaka 

tak, že tieto rozsiahle zariadenia uvedených dvoch spoločností boli vybudované na účely 

zabezpečenia logistickej podpory činností vykonávaných v súvislosti s vrtmi na prieskum 

zemného plynu (ako je spracovanie chemických látok pre prístav Larnaka alebo Lemesos 

a zariadenia na čistenie vrtných zariadení). Spoločnosť Halliburton bude vŕtať, spevňovať 

a dokončovať vrty spoločnosti ENI a spoločnosť Schlumberger bude vykonávať karotáž 

a skúšky. Uvedené závody sa nachádzajú približne 7,5 km od prístavu Larnaka a asi jeden 

kilometer od obytných štvrtí.  

 

Závody boli postavené v rokoch 2007 – 2008 na pôde v štátnom vlastníctve (predtým slobodné 

pásmo Larnaka), ktorú mali v prenájme dve ďalšie spoločnosti (pôsobiace v iných oblastiach, 

napr. vo výrobe slnečných panelov) za mimoriadne nízku cenu na meter štvorcový, čo sa 

kvalifikovalo ako štátna pomoc v prospech týchto spoločností. Po predĺžení nájomných zmlúv 

na ďalšie päťročné obdobie a po výstavbe týchto zariadení pôvodní nájomcovia dali tieto 

zariadenia do podnájmu spoločnostiam Halliburton, resp. Schlumberger. Cena za tento 

podnájom je však už trhová, t. j. značne vyššia oproti cene, ktorú pôvodní dvaja nájomcovia 

platia za prenájom cyperskému štátu. Obaja súčasní nájomcovia informovali príslušné 

ministerstvo o svojom zámere využívať tieto zariadenia na podporné služby pre vrtné činnosti 

a na spracovanie vrtných produktov. 

 

Závody boli umiestnené v lokalite, ktorá v tom čase nebola klasifikovaná ako zóna ťažkého 

priemyslu: predmetné zariadenia patria do kategórie A (závody ťažkého priemyslu), pričom 

územný plán mesta Aradippou počíta len so zariadeniami kategórie B (závody ľahkého 

priemyslu). Keď uvedené dve spoločnosti oznámili svoje zámery cyperskej vláde, príslušné 

štátne orgány vyjadrili v tejto veci znepokojenie a postúpili rozhodnutie o schválení výstavby 

ministerskej rade, ktorá v roku 2014 schválila výnimku. Príslušné štátne orgány následne 

odsúhlasili oznámenie prijaté od týchto spoločností. Konečné schválenie výstavby udelila 

samospráva mesta Aradippou v roku 2014 po vášnivom rokovaní v mestskom zastupiteľstve. 

O niečo neskôr boli vydané štúdie s posúdením vplyvu na životné prostredie, podľa ktorých 

mal byť vplyv prevádzok na životné prostredie mierny a odporučilo sa prijatie určitých 

opatrení. 

 

Aj keď výstavba realizovaná spoločnosťami Schlumberger a Halliburton v tom čase 

nepodliehala ustanoveniam právnych predpisov z rokov 2005 – 2014 o posudzovaní vplyvov, 

uskutočnilo sa viacero stretnutí s cieľom posúdiť žiadosti súvisiace s projektom. Týchto 

stretnutí sa zúčastnili úradníci z príslušných odborov a miestnych orgánov vrátane mesta 
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Aradippou a obce Dromolaxia, ktorí na ne dostali pozvanie. Okrem toho ministerstvo životného 

prostredia počas fázy výstavby a prevádzky písomne upozornilo na viacero problémov. Nebolo 

však vykonané nijaké posúdenie vplyvu na životné prostredie, keďže ministerstvo životného 

prostredia usúdilo, že na to neexistuje právna požiadavka a že dovtedy prijaté kroky sú 

postačujúce. Požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia stanovené zodpovednými 

ministerstvami predmetné spoločnosti naozaj riadne zahrnuli do plánov výstavby. Podľa 

ministerstva zatiaľ nevznikli žiadne problémy v oblasti životného prostredia. Ako počas 

rokovania o tejto veci vo výbore cyperského parlamentu pre životné prostredie 10. septembra 

2014 pripustil zástupca spoločnosti Halliburton, spoločnosť na výstavbu nezískala nijaké 

povolenie. 

 

Cyperská ombudsmanka vydala o tejto veci správu, v ktorej jasne uviedla, že činnosti v odvetví 

ťažby uhľovodíkov vrátane činností priamo prepojených s podpornými službami pre ťažbu 

uhľovodíkov, overovanie a prieskumné vrty boli na Cypre donedávna neznáme. Zainteresované 

správne odbory zrejme neboli pripravené konať v oblasti regulácie potrebných prevádzok. 

Vo svojom posúdení ombudsmanka usúdila, že obavy verejnosti v súvislosti s prevádzkami 

potrebnými na ťažbu zemného plynu (napríklad prieskum, vrty, štiepenie, výstavba plošín na 

pobreží alebo na mori, skladovacie nádrže, kompresorové stanice, potrubná infraštruktúra, 

odtokové nádrže, skladovanie a preprava uhľovodíkov, spracovanie pred predajom), najmä 

pokiaľ ide o možný environmentálny dosah na faunu, flóru a ľudské zdravie, sú oprávnené.  

 

Okrem toho táto správa potvrdila, že sa neuskutočnili nijaké verejné konzultácie, že mesto 

Aradippou požiadalo o dve nezávislé štúdie vplyvov na životné prostredie až ex post, 

že v právnych predpisoch musela existovať medzera, ktorá umožnila udelenie licencií 

bez predchádzajúcich štúdií, ktorými by sa posúdil vplyv na životné prostredie, že neexistoval 

žiadny strategický plán na umiestnenie zariadení a že ide o zariadenia, ktoré vyvolávajú 

zvýšenú nevôľu verejnosti. Zo správy vyplýva, že verejná diskusia bola obmedzená najmä na 

možné finančné a politické výhody prieskumných vrtov a ťažby uhľovodíkov pre krajinu, 

najmä po finančnej kríze, zatiaľ čo vplyvu prevádzky vrtov zemného plynu na životné 

prostredie sa nevenovala primeraná pozornosť. Nedôveru spoločnosti prehĺbilo aj rozhodnutie, 

na základe ktorého sa pri skúmaní žiadostí o licencie, ktoré príslušné spoločnosti podali, nebral 

do úvahy plán rozvoja mesta Larnaka, čím sa obišiel časovo náročnejší postup verejnej 

konzultácie. 

 

S ohľadom na začatie hlavnej vrtnej prevádzky na jeseň 2017 budú zariadenia v Aradippou 

zohrávať dôležitú podpornú úlohu, napr. pokiaľ ide o skladovanie chemických látok, opravy 

atď. 

 

V správe o tejto veci z roku 2017 cyperský generálny audítor opísal kontext tohto problému 

a komunikáciu medzi cyperskými orgánmi a uvedenými dvomi spoločnosťami. Okrem iného 

zdôraznil skutočnosť, že príslušný orgán súhlasil so zmenou využívania zariadení ešte 

pred udelením povolenia ministerskej rady. Obzvlášť kriticky sa vyjadril aj k zmene využívania 

zariadení, k štátnej pomoci a k skutočnosti, že pozemky boli dané do podnájmu tretím 

spoločnostiam za trhové ceny bez záruky, že štát dostane za pôvodný prenájom primeranú cenu. 
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3. Petície 

Číslo Názov 

1540-

14 

ktorú predkladá F. P., cyperský štátny príslušník, o zriadení priemyselného 

prístavu v Larnake 

1541-

14 

ktorú predkladá Polyvios Orthodoxou, cyperský štátny príslušník, o poškodení 

životného prostredia v Larnake na Cypre 

1542-

14 

ktorú predkladá Maria Theodorou, cyperská štátna príslušníčka, o priemyselnom 

prístave v Larnake 

1543-

14 

ktorú predkladá Georgia Liopetriti, cyperská štátna príslušníčka, o energetickom 

priemyselnom prístave v Larnake 

1544-

14 

ktorú predkladá Matheos Contarinis, cyperský štátny príslušník, o tankeroch 

s plynom a ropou ukotvených v blízkosti mesta Larnaka 

1644-

14 

ktorú predkladá Marika Nikolaou, cyperská štátna príslušníčka, o odpade 

v Larnake 

1662-

14 

ktorú predkladá A. S., cyperský štátny príslušník, o premene prístavu v centre 

mesta Larnaka na Cypre na veľký priemyselný prístav bez konzultácií 

s miestnymi obyvateľmi 

1665-

14 

ktorú predkladá Georgios Stamatis, cyperský štátny príslušník, o toxickom 

odpade a chemických látkach v Larnake na Cypre 

1666-

14 

ktorú predkladá Georgios Nikolaou, cyperský štátny príslušník, o ohrození mesta 

Larnaka na Cypre výstavbou priemyselného prístavu v centre mesta 

1667-

14 

ktorú predkladá Eugenia Moyseos, grécka štátna príslušníčka, o premene 

prístavu Larnaka na Cypre na priemyselný prístav 

1668-

14 

ktorú predkladá Maria Voniati, cyperská štátna príslušníčka, o výstavbe 

priemyselného prístavu v Larnake na Cypre 

1829-

14 

ktorú predkladá S. L., cyperský štátny príslušník, o ničení prírodného prostredia 

v Larnake 

1830-

14 

ktorú predkladá K. P., grécka štátna príslušníčka, o zastavení znečisťovania 

v Larnake 

0076-

16 

ktorú predkladá Maria Papadopoulou, cyperská štátna príslušníčka, v mene 

LarnacaAct, o vytvorení priemyselného prístavu v meste Larnaka na Cypre 

a o údajnom porušovaní európskych právnych predpisov 

0144-

16 

ktorú predkladá E. K., cyperský štátny príslušník, v mene občanov miest 

Larnaka, Aradippou, Krassas, o vytvorení priemyselného prístavu v meste 

Larnaka na Cypre a o údajnom porušovaní európskych právnych predpisov 

Zhrnutia uvedených petícií sú k dispozícii v prílohe 1 k tomuto dokumentu. 

Uvedení predkladatelia petícií protestujú proti premene prístavu umiestneného v centre 

Larnaky na prístav ťažkého priemyslu využívaný na podporné činnosti pri vŕtaní a ťažbe ropy 

a zemného plynu v cyperskej VHZ. Počas vrtných činností v prístave dochádza k preprave 



 

PE612.114v01-00 8/23 CR\1136454SK.docx 

SK 

a skladovaniu kalu a veľkého množstva iných chemických látok, ako aj k údajnému nakladaniu 

a vykladaniu rádioaktívnych kovov a častí a k preprave nebezpečných výbušnín na ropné 

a plynové vrtné plošiny. Predkladatelia petícií konštatujú, že prístav sa nachádza v oblasti, 

na ktorú sa vzťahujú smernice Seveso, keďže ropné a plynárenské spoločnosti postavili svoje 

závody vo vzdialenosti len niekoľko sto metrov od obytných oblastí. Predkladatelia petícií 

takisto vyjadrili odpor proti rozhodnutiu umiestniť v oblasti mesta Aradippou (na jeho okraji, 

menej ako kilometer od obytnej oblasti) veľké sklady na uskladňovanie veľkého množstva 

výbušnín a chemických látok, ako aj rádioaktívnych prvkov pre spoločnosti pôsobiace 

v prístave. Predkladatelia petícií vyjadrujú obavy, že vplyvom znečistenia pôdy, ovzdušia 

a mora únikom chemických látok a rádioaktivity a vplyvom rizika nehôd sa zhorší zdravie 

a bezpečnosť obyvateľov, ako aj kvalita životného prostredia. Sťažnosti sa týkajú aj vnímanej 

zmeny charakteru mesta z tichého turistického mesta na priemyselné. Došlo k intenzívnym 

občianskym protestom na základe predpokladu, že nebola vykonaná nijaká štúdia vplyvu týchto 

činností na životné prostredie a že občania neboli informovaní ani s nimi neprebehli konzultácie 

v súlade s právnymi predpismi EÚ. Spoločnosti pôsobiace v uvedených závodoch požiadali 

o predĺženie licencií na činnosti v prístave Larnaka napriek skutočnosti, že už predtým boli 

vydané licencie potrebné na niektoré z činností.  

 

Pokiaľ ide o Aradippou, predkladatelia petícií tvrdia, že sa o týchto udalostiach dozvedeli až 

po prijatí rozhodnutia o schválení projektu a po postavení závodov, a to napriek tomu, 

že dovtedy nebola vydaná žiadna z licencií potrebných podľa zákona a nebolo vykonané 

posúdenie vplyvu na životné prostredie. V rozpore s požiadavkami stanovenými v Aarhuskom 

dohovore a v príslušných právnych predpisoch EÚ neboli verejnosti pohotovo dostupné nijaké 

informácie o projektoch v ich mestách. Predkladatelia petícií zastávajú názor, že sa im 

neposkytlo žiadne racionálne vysvetlenie, prečo sa verejné orgány rozhodli postupovať vo veci, 

v ktorej nebolo vykonané nijaké náležité hodnotenie rizika a ktorá podľa názoru občanov ohrozí 

verejné zdravie a hospodárstvo mesta, najmä keď sú k dispozícii primeranejšie a logickejšie 

alternatívy. Predkladatelia petícií tvrdia, že boli pozbavení svojho práva zúčastniť sa 

rozhodovacieho procesu a stále nedostávajú informácie o tom, čo sa deje v ich susedstve. 

Objavujú sa obavy týkajúce sa najmä možných rádioaktívnych emisií, a to nielen v súvislosti 

s verejným zdravím, ale aj s bezpečnosťou potravín, lebo uvedené zariadenia boli postavené 

vedľa potravinárskych závodov. Predkladatelia petícií sú takisto znepokojení skutočnosťou, 

že preprava potrubí a iných materiálov cez mesto Larnaka a po hlavných cestách mesta 

Aradippou do týchto zariadení bude hlučná a zaťaží životné prostredie tejto oblasti, ktorá má 

predovšetkým obytný charakter. Takisto zdôraznili, že napriek prísľubom vlády o odstránení 

potenciálne nebezpečných zariadení z tejto oblasti bola povolená a začala sa výstavba ďalších 

dvoch zariadení.  

Ako odpoveď na tieto petície Komisia vydala štyri oznámenia (pozri prílohu 2). Zistila, 

že na základe dostupných informácií nemá dôvod domnievať sa, že právne predpisy EÚ 

v oblasti životného prostredia sa v rámci platných smerníc EÚ neuplatňujú správne. Okrem 

toho smernice Seveso, ktoré boli transponované do vnútroštátneho právneho poriadku Cypru, 

zahŕňajú dôležité ustanovenia o prístupe k informáciám, o účasti verejnosti na jednotlivých 

rozhodnutiach o projektoch a o prístupe k spravodlivosti, čo občanom umožňuje žiadať 

o administratívne alebo súdne preskúmanie a napádať tak rozhodnutia, konanie 

alebo opomenutie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by Komisia chcela predkladateľov petícií 

vyzvať, aby hľadali riešenie na vnútroštátnej úrovni, pretože vnútroštátne orgány sú lepšie 

situované a vybavené na posúdenie konkrétnych situácií týkajúcich sa nedodržiavania 

predpisov a majú vhodné prostriedky na riešenie problému, ak sa zistí, že obavy sú 
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opodstatnené. Predkladateľom petícií sa odporúča, aby využili svoje práva v rámci 

vnútroštátnych postupov a prostriedkov nápravy. Komisia sa nebude týmto petíciám ďalej 

venovať. 

4. Stručná správa o stretnutiach 

 

Streda 20. septembra 2017 

Stretnutie s primátorom Larnaky Andreasom Vyrasom 

Po predstavení histórie a kontextu problému v prístave Larnaka primátor informoval delegáciu, 

že jeho kancelária zatiaľ nedostala odpoveď od prístavného orgánu Larnaky, či boli, alebo 

neboli vydané alebo predĺžené povolenia na priemyselné činnosti v prístave, a ak boli, za akých 

podmienok. Poznamenal, že on aj mestské zastupiteľstvo sú vo svojom úrade pomerne krátko 

(v čase návštevy približne osem mesiacov), a teda nejde o ten istý orgán, ktorý spoločnostiam 

v roku 2016 zamietol predĺženie licencií.  

Primátor stručne informoval delegáciu o pretrvávajúcom probléme so skladovacími nádržami, 

ktoré vzhľadom na tesnú blízkosť k obývanej oblasti opísal ako „veľký problém“ a „problém 

mesta č. 1“. Poznamenal, že v prípade prípadnej havárie alebo poruchy v súvislosti 

so skladovacími nádržami je potenciálnemu riziku vystavených odhadom až 60 % obyvateľov 

Larnaky, pričom sa odvolal na platnosť právnych predpisov EÚ o priemyselných haváriách 

(smernice Seveso). Primátor objasnil, že orgány mesta mali mnohokrát pripravené núdzové 

plány a že na odstránenie nádrží sa čaká už od roku 2000, keď orgány ústrednej štátnej správy 

prijali prvé rozhodnutie o ich odstránení.  

 

Takisto delegáciu informoval o existencii nového energetického centra známeho ako 

tzv. cyperská energetická stanica s prístavom (Vassiliko), ktoré sa nachádza v bezpečnej 

vzdialenosti od obývaných oblastí a môže byť alternatívnou lokalitou pre sklady a priemyselné 

činnosti. Podľa informácií, ktoré kancelária primátora dostala, sa toto centrum malo otvoriť 

v marci 2017, no nedošlo k nijakému pokroku v súvislosti s priemyselnými činnosťami 

v prístave Larnaka ani so skladovacími nádržami. Mestské zastupiteľstvo následne iniciovalo 

súdne konanie. O podrobnostiach ich rozsahu a aktuálnej fázy sa nehovorilo, ale primátor 

poznamenal, že vláda predĺžila licencie spoločnostiam, ktoré majú skladovacie nádrže 

vo vlastníctve (o dva roky na skladovanie zemného plynu a o jeden rok na skladovanie ropy). 

Takisto objasnil, že dohľadom nad procesom odstránenia bol poverený osobitný výbor, 

ale vyslovil názor, že doposiaľ sa nedosiahol dostatočný pokrok.  

Po brífingu primátora sa predseda delegácie opýtal, či podľa názoru primátora boli v tejto veci 

poskytované dostatočné informácie a či prebiehala dostatočná spolupráca medzi orgánmi 

mestskej samosprávy a vládou. Primátor vysvetlil, že prístavný orgán je pod kontrolou vlády 

a že doposiaľ sa v komunikácii pri poskytovaní informácií vyskytovali nedostatky, najmä 

pokiaľ ide o činnosti v prístave Larnaka.  

Stretnutie s predkladateľmi petícií, radnica v Larnake 

Delegácia sa stretla so skupinou predkladateľov petícií, zastúpených Mariou Theodorou a Eleni 

Kalliovou.  
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Predkladatelia petícií predniesli prezentáciu o súčasnej situácii v prístave Larnaka a v meste 

Aradippou a zdôraznili, že závody spoločností Schlumberger, Total a ENI v obidvoch 

lokalitách sú stále v prevádzke bez ohľadu na údajné rozhodnutia vlády o zastavení ich činnosti 

a o ich odstránení alebo premiestnení. Predkladatelia petícií takisto namietali proti tomu, 

že verejné orgány jasne neklasifikovali príslušné činnosti ako priemyselné, a odvolali sa 

na nedávne zistenia o znečistení vody a hluku. Prezentácia bola sprevádzaná fotografickými 

snímkami dotknutých lokalít od občanov, ktoré boli zamerané najmä na údajnú nepretržitú 24-

hodinovú priemyselnú činnosť v prístave Larnaka v čase návštevy, ako aj blízkosť k obydliam. 

Podľa názoru predkladateľov petícií rozhodnutie prístavného orgánu z augusta 2013 o povolení 

priemyselnej činnosti v prístave Larnaka bolo v rozpore s územným plánom mesta Larnaka 

a bolo prijaté bez predchádzajúcej konzultácie s občanmi. Okrem opätovného opísania 

hlavných tvrdení zo svojich petícií ich predkladatelia opakovane zdôraznili, že rozhodnutia 

vlády týkajúce sa priemyselnej výstavby v prístave Larnaka a v meste Aradippou, ako aj 

odkladanie odstránenia plynových skladovacích nádrží, sú jasným prejavom chýbajúcej 

stratégie a nedostatočnej transparentnosti, pokiaľ ide o budúci rozvoj týchto lokalít. 

Predkladatelia petícií vyjadrili silnú preferenciu v prospech toho, aby bol ďalší rozvoj prístavu 

Larnaka a okolitého regiónu orientovaný na cestovný ruch, a nie na priemyselnú činnosť. 

Občania takisto vyjadrili opätovnú nespokojnosť so spôsobom, akým štátne orgány komunikujú 

o tejto otázke s občanmi, a svoje presvedčenie, že ich štátne orgány v tejto veci zavádzajú. 

Štvrtok 21. septembra 2017 

Stretnutie so zástupcom riaditeľa prístavu Larnaka a prehliadka prístavu  

Delegáciu pri vstupe do prístavu privítala skupina občanov, ktorí zopakovali svoje vážne obavy 

zo situácie, opäť vyjadrili nedôveru v konanie, resp. nekonanie vlády a upozornili na naliehavú 

potrebu odstrániť nádrže preč od obytných štvrtí. Delegácia sa následne v prítomnosti primátora 

Larnaky stretla so zástupcom riaditeľa prístavu a s jeho manažérom pre ochranu životného 

prostredia. Pokiaľ ide o prístav Larnaka, ako odpoveď na tvrdenia predkladateľov petícií, 

že priemyselná činnosť po predĺžení licencií pokračuje, zástupcovia prístavného orgánu 

uviedli, že v prístave sa posledné dva mesiace vykonávalo „upratovanie“, ktoré zahŕňalo okrem 

iného recykláciu kovového šrotu.  

Na otázku položenú kanceláriou primátora o predĺžení licencií a ich podmienkach delegácia 

dostala informáciu, že licencie udelené spoločnostiam Noble Energy a Medserv Ltd boli 

predĺžené za rovnakých podmienok, za akých boli udelené, a ich obsahom je len povolenie 

skladovacích činností.  

Na tvrdenia predkladateľov petícií o hluku a znečistení vody manažér pre životné prostredie 

odpovedal, že v štúdii z roku 2016 sa zistila len veľmi nízka úroveň hluku, bežná pre prístavy 

s ľahkou priemyselnou činnosťou, a že v posledných vzorkách vody odobratých v roku 2014 

sa nezistili nijaké známky znečistenia v súvislosti s priemyselnou činnosťou (v súlade 

s cyperskými právnymi predpismi, podľa ktorých sa kontrola vody vykonáva raz za tri roky). 

V súvislosti so znečistením ovzdušia manažér pre ochranu životného prostredia uviedol, 

že úroveň znečistenia je vyššia v meste a že sa nezaznamenalo nijaké znečistenie ovzdušia 

vplyvom priemyselných činností v prístave. Pokiaľ ide o úroveň rádioaktivity, v štúdii, ktorú 

v roku 2014 vykonala spoločnosť Halliburton (jedna z ropných spoločností, ktoré dostali 

licencie na činnosť v prístave) pod dohľadom štátneho inšpektorátu práce, sa zistili veľmi nízke 

úrovne radiácie. Delegácia dostala informáciu, že na všetky súvisiace otázky občania dostali 
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odpovede.  

V súvislosti s prístavom Lemesos delegácia dostala informáciu, že vzhľadom na predmetný 

druh činností posúdenie vplyvu na životné prostredie nebolo potrebné. V tomto prípade pred 

udelením licencií prebehli programy dohľadu a verejnosť dostala príslušné informácie.  

Pokiaľ ide o prístav Vassiliko, ktorý je vo výstavbe, zástupcovia prístavného orgánu 

informovali delegáciu, že táto lokalita je okrem plánovaného terminálu LNG vyhradená aj 

na rozsiahlejšiu priemyselnú činnosť. Delegácia však dostala uistenie, že všetky takéto činnosti 

sa uskutočnia v súlade so štandardnými environmentálnymi obmedzeniami platnými v zmysle 

práva Únie. 

Počas následnej autobusovej prehliadky prístavu členovia delegácie videli malé kancelárske 

priestory a skladovacie parcely, ktoré spoločnosti využívajú, a v prístave bola ukotvená len 

jedna loď, na ktorej v čase návštevy neprebiehala nijaká činnosť. Členovia delegácie na vlastné 

oči videli blízkosť prístavu aj nádrží k obydliam (doslova na druhej strane ulice oproti rodinným 

a bytovým domom), blízkosť nádrží k prístavu, ako aj skutočnosť, že niektoré nádrže sa 

nachádzajú priamo vedľa domov a podnikov, ako aj na pláži, kde sa ľudia kúpu.  

Stretnutie so stálym tajomníkom ministerstva dopravy, spojov a výstavby a inými zástupcami 

ministerstva 

V súvislosti s prístavom Larnaka zástupcovia ministerstva informovali delegáciu, že cieľom 

vlády je urobiť z prístavu v Larnake hlavný výletný prístav (v rámci tzv. schémy letov 

a výletných plavieb) a propagovať jeho prístavisko a že vláda nemá nijaký zámer zmeniť túto 

oblasť na priemyselný prístav. Zopakovali, že licencie udelené spoločnostiam, 

ktoré v súčasnosti pôsobia v prístave, sú obmedzené len na skladovanie, pričom hlavný 

priemyselný prístav sa buduje vo Vassiliku a hlavným obchodným prístavom na Cypre ostane 

Lemesos.  

Delegácia dostala informáciu, že vláda plánuje presunúť všetky predmetné činnosti vrátane 

plynových skladovacích nádrží do Vassilika a že súčasný status quo nie je prijateľným stavom. 

Mimochodom, delegácia takisto dostala informáciu, že skladovacie činnosti v prístave Larnaka 

zahŕňajú len manipuláciu s materiálmi, ktoré nie sú nebezpečné, a že z tohto dôvodu nebola 

pred udelením ani predĺžením licencií potrebná verejná konzultácia.  

Stály tajomník zároveň uviedol, že Cyperská správa prístavov financovala štúdiu EIA, ktorú si 

objednali samosprávne orgány mesta Larnaka, a že verejnosť bola o tejto štúdii plne 

informovaná. Podľa ministerstva dojmy niektorých občanov, že v prístave Larnaka prebieha 

produkcia vrtného kalu a ďalšie činnosti ťažkého priemyslu, vychádzajú z nepravdivých 

domnienok a nesprávneho chápania situácie. Tajomník takisto uviedol, že jediným dôvodom 

prenájmu prístavných priestorov bolo zvýšenie zamestnanosti a opatrenia proti útlmu činnosti 

prístavu a že na predmetné činnosti v prístave nie sú potrebné nijaké licencie, keďže nejde 

o škodlivé činnosti. 

Zástupcovia ministerstva ubezpečili delegáciu, že do budúcnosti vynaložia väčšie úsilie 

na zlepšenie spolupráce a komunikácie s primátorom mesta Larnaka. 

Stretnutia so zástupcami ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu 
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Delegácia sa stretla so zástupcami odboru ministerstva pre uhľovodíky, ktorí jej poskytli ďalšie 

informácie o dôvodoch rozširovania prístavu Larnaka a prvotného rozhodnutia o udelení 

licencií na ľahkú priemyselnú činnosť na dvojročné obdobie (od roku 2014 do roku 2016). 

Podľa ministerstva v čase, keď prístavný orgán prijal toto rozhodnutie, bol prístav Lemesos 

preplnený a prístav Larnaka sa nevyužíval dostatočne. V roku 2016 sa rozhodlo o presune 

zariadení, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Larnake, do prístavu Lemesos.  

Okrem toho sa v roku 2016 po občianskych protestoch uskutočnilo v Larnake verejné 

zhromaždenie, na ktorom bola situácia vysvetlená a občania dostali odpovede na svoje otázky. 

Podľa zástupcov ministerstva sa na tomto zhromaždení ukázalo, že určitá časť verejnosti má 

mylné presvedčenie o povahe činností v prístave a o druhu materiálov, s ktorými sa v ňom 

narába, pričom podľa ministerstva väčšinou nejde o nebezpečné materiály (napr. bentonit).  

V súvislosti s budúcim premiestnením týchto prevádzok zástupcovia ministerstva priznali, 

že sa už viackrát oddialilo, keďže realizácia tohto plánu je zložitá. V súčasnosti existuje 

základný plán realizácie pre prístav Vassiliko, kde sa vytvára potrebná infraštruktúra, 

a spoločnostiam, ktoré predtým pôsobili v Larnake, sa pridelili potrebné priestory; plány sú 

v pokročilom štádiu, keďže už bolo vydané prvé územné rozhodnutie na premiestnenie 

zariadení. 

V súvislosti s mestom Aradippou zástupcovia ministerstva uviedli, že štátne orgány udelili 

predmetným spoločnostiam výnimky pod podmienkou získania všetkých potrebných licencií. 

Mesto Aradippou po štúdii EIA vydalo potrebné stavebné povolenia. Pokiaľ ide o ďalšie plány 

s ťažobným prieskumom ropy a zemného plynu, vrty v bloku 11 boli v čase návštevy 

dokončené. Plánuje sa ešte pridelenie ďalších troch blokov, pričom súčasný dodávateľ má 

na jeseň 2017 vyvŕtať dva vrty v novom bloku a spoločnosť Exxon Mobil má (v bloku 10) 

vyvŕtať dva prieskumné vrty v druhom polroku 2018. Podporné služby v Aradippou budú 

poskytovať spoločnosti Halliburton (dodávateľ spoločnosti Total) a Schlumberger.  

Stretnutie so zástupcom ministerstva vnútra 

Delegácia sa stretla so zástupcami orgánu územného plánovania, ktorí ju informovali, 

že parametre územného plánovania pre prístav Larnaka sú uvedené v územnom pláne mesta 

Larnaka, ktorý nepovoľuje v prístave priemyselnú činnosť. V súvislosti s umiestnením 

plynových skladovacích nádrží ministerstvo informovalo delegáciu, že vo februári 2017 sa 

ministerským nariadením uložilo ukončenie prevádzky týchto nádrží a ich odstránenie. 

Následne sa stanovila lehota na premiestnenie nádrží na ropný plyn do marca 2018 a nádrží 

na LPG do marca 2019. Nádrže obidvoch typov sa majú premiestniť do Vassilika; podľa 

zástupcov ministerstva je však pravdepodobné oneskorenie ich premiestnenia o jeden až dva 

roky. 

V súvislosti s premiestnením nádrží z oblasti siahajúcej od prístavu až po obec Oroklini 

príslušný orgán pripravuje širší plán pre túto oblasť, ktorá sa vzhľadom na prítomnosť nádrží 

nerozvíjala. Cieľom tohto plánu je prostredníctvom kvalitatívneho plánu pozdvihnúť túto 

oblasť vybudovaním nových cestných komunikácií, cestičiek pre cyklistov, promenády, 

úpravou vodných tokov a postavením multifunkčných stavebných objektov v centrálnych 

oblastiach, ako aj podnikov a obytných objektov v susedných štvrtiach. Bolo objednané 

vyhotovenie podrobnej štúdie a uskutočnili sa už aj verejné konzultácie. Nový plán sa mal 

uverejniť do konca roka 2017 a do tej istej lehoty sa pod gesciou ministerstva životného 

prostredia malo uverejniť aj posúdenie vplyvu tohto projektu na životné prostredie. 
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Podľa názoru zástupcov ministerstva neboli na výstavbu zariadení v prístave potrebné nijaké 

povolenia, keďže žiadosť o ich výstavbu podalo ministerstvo dopravy, nie súkromný podnik. 

Bez ohľadu na to boli dodržané všetky postupy a príslušné orgány vydali stanoviská rovnako, 

ako keby žiadosť podal súkromný podnik, takže nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona. 

Napokon v súvislosti so situáciou v meste Aradippou zástupcovia ministerstva po opísaní 

dodržaného postupu vyjadrili názor, že sa vyvíja tlak na premenu mesta Aradippou na výhradne 

obytnú oblasť, čo je aj dôvodom občianskych protestov. 

Stretnutie so zástupcami ministerstva poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného 

prostredia (odbor ochrany životného prostredia) a s komisárom pre životné prostredie 

Zástupcovia ministerstva sa na úvod ospravedlnili za neúčasť ministra poľnohospodárstva, 

ktorý mal súrne pracovné povinnosti a nemohol sa stretnutia zúčastniť. V súvislosti s rozvojom 

pomocných činností v meste Aradippou delegáciu informovali, že podľa územného plánu je 

v meste Aradippou povolené priemyselné využívanie pôdy a priemyselné zóny. Medzi ďalšie 

využitia pôdy povolené územným plánom patrí skladovanie (pomocných zariadení) a dielne 

a spracujúce závody. Podľa zákona nebolo potrebné nijaké povolenie z hľadiska ochrany 

životného prostredia; napriek tomu však ministerstvo požiadalo o poskytnutie všetkých údajov 

relevantných pre prevádzku zariadení v súvislosti s ochranou životného prostredia 

a o preskúmanie všetkých možných rizík na základe informácií poskytnutých spoločnosťami 

a následne uložilo veľmi prísne podmienky a monitorovanie ochrany životného prostredia. 

Uviedli, že obidve zariadenia sú v prevádzke a skutočne dodržiavajú všetky stanovené 

podmienky. Ministerstvo takisto delegáciu informovalo, že pokiaľ ide o informovanie 

verejnosti, jeho technickí experti pred vydaním licencií predniesli prezentácie, poskytli 

vysvetlenia a dvakrát sa stretli so zastupiteľstvom mesta Aradippou.  

Delegáciu takisto informovalo, že pokiaľ ide o prístav Larnaka, predmetné činnosti nepatria 

do vymedzenia priemyselných činností podľa platných právnych predpisov, a preto sa 

nepožadovalo nijaké posúdenie vplyvu na životné prostredie. Napriek tomu ministerstvo 

uložilo veľmi prísne podmienky a počas prevádzky prístavu v roku 2014 nariadilo veľmi 

dôkladné monitorovanie, ktorým podmienilo schválenie činnosti. Vzhľadom na blízkosť 

k obydliam sa merali hladiny hluku a sledoval sa prevádzkový čas. Keďže prevádzka mala trvať 

len 18 mesiacov, ministerstvo povolenie vydalo a následne monitorovalo hladiny hluku 

a nakladanie s odpadmi na plošinách a nezistili nijaké pochybenia. Odvtedy ministerstvo 

nedostalo žiadnu ďalšiu žiadosť o povolenie. Navyše, podľa názoru ministerstva sa na žiadne 

z činností vykonávaných v prístave Larnaka nevzťahujú smernice Seveso, ale v prípade oblasti 

Larnaky, v ktorej sa nachádzajú skladovacie nádrže, platí opak, pričom analýza rizika sa 

vykonáva pod dohľadom cyperského ministerstva zamestnanosti.  

Pokiaľ ide o premiestnenie nádrží do Vassilika, delegácia dostala informáciu, že prvá 

spoločnosť, ktorá dostala stavebné povolenie, už začala so stavbou nádrží a pokračuje v nej 

v takej miere, aby sa pokryli aj počiatočné potreby ostatných spoločností, ktoré sem presunú 

svoju prevádzku. Presun prevádzok zástupcovia ministerstva opísali ako „časovo veľmi 

náročný proces“, v súvislosti s ktorým sa uskutočňujú veľmi dôkladné a rozsiahle 

environmentálne štúdie a pred uskutočnením ktorého je potrebné prekonať mnohé byrokratické 

prekážky.  

Stretnutie s generálnym audítorom, kontrolným úradom Cyperskej republiky 

Generálny audítor zopakoval záväzok cyperskej vlády, podľa ktorého má hlavným obchodným 
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prístavom na Cypre ostať Lemesos, čo je dôkazom, že prístav Larnaka sa nemá zmeniť 

na priemyselný prístav – pričom sa uskutočnili opatrenia, ktoré umožnili priemyselné 

využívanie prístavu Lemesos.  

Delegáciu informoval, že v súvislosti s premiestnením plynových nádrží existuje určitý 

politický problém, keď sa spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, snažia nepriamo ovplyvňovať 

štátne orgány a vyvíjať na ne tlak. Ako príklad generálny audítor uviedol zabezpečovanie 

niektorých materiálov, ako napríklad asfaltu, v prípade ktorého na trhu existuje kvázi monopol. 

Kancelária generálneho audítora uviedla, že sa snaží zapojiť aj iné spoločnosti s cieľom 

podporiť zosúladenie iniciatív súkromného sektora s procesom odstránenia zariadení. 

Pokiaľ ide o postupy udeľovania licencií, generálny audítor objasnil, že v cyperskom práve 

existujú dva druhy relevantných povolení: územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Ak projekt predkladá súkromný podnik, je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva mesto, 

aj pokiaľ daný podnik plánuje stavať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu. Za objasňovanie 

výkladu zákona o postupoch získavania povolení a licencií zodpovedá úrad generálneho 

prokurátora. Existuje aj postup žiadosti o výnimku, najmä pre prípady, keď ide o projekty 

národného významu a keď je potrebná zmena užívania pôdy a zariadení.  

Návšteva cyperského parlamentu – spoločné zasadnutie Výboru pre dopravu, spoje a výstavbu 

a Výboru pre životné prostredie 

Delegácia sa stretla so spoločnou delegáciou poslancov cyperského parlamentu, ktorej členmi 

boli predseda Výboru pre životné prostredie Dr Adamos Adamou, Annita Dimitriou 

(Demokratické zhromaždenie – DHSY) a Evanthia Savva (AKEL), ktoré sú obidve členkami 

uvedeného výboru, a členovia Výboru pre dopravu, spoje a výstavbu Christakis Giovannis 

(Progresívna strana pracujúcich – Ľavica – Nové sily –AKEL), Dimitris Dimitriou 

a Charalambos Theopemptou (podpredseda, Strana zelených). Takmer všetci títo poslanci sú 

z volebného obvodu Larnaka.  

Delegáciu informovali, že o probléme v prístave Larnaka sa rokovalo vo viacerých 

parlamentných výboroch. Zástupcovia DHSY vyjadrili nesúhlas s obsahom petícií, keďže štát 

nikdy neprijal nijaké rozhodnutie o zmene prístavu Larnaka na priemyselný prístav. Prístav 

existoval už v roku 1974, keď došlo k tureckej invázii a oblasti v jeho okolí boli ponúknuté ako 

obytné oblasti pre niektorých z utečencov zo severných častí ostrova. Z technického hľadiska 

teda zástavba bola vystavená pri prístave, nie naopak. Zástupcovia DHSY sa domnievajú, že za 

sťažnosťami stojí len malá časť občanov. Po zrážke z bankových vkladov v roku 2013 bola 

v Larnake veľmi vysoká miera nezamestnanosti, preto sa prijalo rozhodnutie o povolení 

uvedených činností v prístave (ktorého činnosť už bola značne utlmená vplyvom hospodárskej 

krízy) na podporu zamestnanosti v tejto oblasti. Zdôraznili takisto, že do výberového konania 

na rozvoj turistického prístavu a prístaviska v Larnake boli predložené tri ponuky a dodávateľ 

bude vybratý do konca roka 2017. V súvislosti s premiestnením ropných nádrží zo severnej 

časti prístavu už bolo prijaté rozhodnutie, ktoré sa aj zrealizuje, keďže sú k dispozícii finančné 

prostriedky a Európska únia toto premiestnenie schválila. Premiestnenie plynových nádrží bude 

zrejme o niečo zložitejšie, keďže cyperský trh je malý a náklady na premiestnenie sú 

pre zainteresované spoločnosti príliš vysoké. Podľa názoru zástupcov DHSY sa občania mohli 

podieľať na príprave plánu pre prístav a získavať o nej informácie prostredníctvom Výboru pre 

rozvoj Larnaky. V konečnom dôsledku sa domnievajú, že obavy občanov v súvislosti 

s prístavom Larnaka sú neopodstatnené, keďže vláda sa neodvolateľne rozhodla nepovoliť 
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používanie prístavu takým spôsobom ako v roku 2014 a povolí v prístave len skladovanie.  

Poslanci za stranu AKEL sa vyjadrili, že občania Larnaky uznávajú potrebu podporovať 

zamestnanosť v ich oblasti, ale nepovažujú za správne robiť to aj za cenu ohrozenia života ľudí. 

Ich cieľom je rozvoj cestovného ruchu spolu so zlučiteľným obchodným rozvojom, 

ale domnievajú sa, že ich mesto je už teraz vystavené veľkej záťaži a riziku vplyvom nádrží, 

elektrických zariadení, priemyselnej zóny a letiska. Podľa ich názoru rozhodnutie vlády 

o presunutí spoločností mimo prístavu Larnaka nie je neodvolateľné, keďže sa už teraz odložilo 

do roka 2019 a zároveň nie je známe, kedy presne sa tieto spoločnosti odsťahujú, kedy dôjde 

k premiestneniu nádrží a kedy sa uskutočnia prijaté plány. Pokiaľ ide o zariadenia v meste 

Aradippou, pani Savva, ktorá tam bola v čase vydania stavebných povolení dvom 

spoločnostiam v roku 2014 poslankyňou mestského zastupiteľstva, uviedla, že vláda a primátor 

mesta Aradippou jednomyseľne a netransparentne presadzovali umiestnenie závodov 

v blízkosti obytnej oblasti. Ako dôkaz toho zdôraznila, že spoločnosti dostali povolenie 

v priebehu niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo bežne tento postup trvá dva až tri roky; ministerská 

rada udelila výnimku pre súkromné podniky, pričom výnimky sa obyčajne udeľujú len na štátne 

projekty; a napokon, mesto Aradippou zvolalo zasadnutie mestského zastupiteľstva a udelilo 

spoločnostiam povolenia skôr, aby ich mohlo po zvolaní príslušného parlamentného výboru 

o dva dni neskôr predložiť ako hotovú vec. 

Piatok 22. septembra 2017 

Návšteva a prehliadka mesta Aradippou  

Delegácia absolvovala autobusovú prehliadku mesta Aradippou, na ktorej ju sprevádzal 

primátor mesta Aradippou a poskytol jej komentáre o najdôležitejších navštívených miestach. 

Medzi tieto miesta patrili aj dva pomocné závody pre vrtné spoločnosti (Halliburton 

a Schlumberger), ktoré boli obidva zatvorené a nezdalo sa, že by sa v nich nachádzali nejakí 

pracovníci. Obidva tieto závody boli postavené v priemyselnom parku (predtým slobodné 

pásmo Larnaka) na okraji mesta Aradippou, neďaleko diaľnice, ktorá oddeľuje park 

od obytných štvrtí. Delegácia dostala informáciu, že tieto dve zariadenia nie sú ani nikdy neboli 

v prevádzke. Výstavba rafinérie zlata ešte nie je dokončená. 

Vzdialenosť týchto závodov od obytných štvrtí je rôzna, keďže tieto štvrte boli osídlené 

len nedávno; viaceré obytné budovy boli v skutočnosti ešte vo výstavbe. Priemerná vzdialenosť 

vzdušnou čiarou je však približne jeden kilometer. 

Stretnutie s primátorom mesta Aradippou Evangelosom Evangelidisom 

Primátor delegáciu informoval, že pokiaľ ide o postup vydávania povolení, mestská 

samospráva je povinná postupovať v súlade so stanoviskami štátnych orgánov a na základe nich 

vydať povolenie. Ak mesto nesúhlasí s kladným stanoviskom štátnych orgánov, znáša dôkazné 

bremeno a musí poskytnúť odôvodnené stanovisko a takisto zaplatiť prípadné odškodnenie. 

Posúdenie vplyvu na životné prostredie vykonávajú štátne orgány, nie miestna samospráva.  

Primátor potvrdil, že majitelia pozemkov v dotknutej oblasti by chceli, aby sa tu pôda využívala 

len na účely bývania; o účele využívania pôdy rozhoduje rada majiteľov pozemkov, pričom 

konečné slovo má odbor územného plánovania. Pokiaľ ide o načasovanie protestov a petícií 

občanov (protestujúci občania údajne neboli z Aradippou, ale z Larnaky), delegácia dostala 

informáciu, že k väčšine z nich došlo tesne pred komunálnymi voľbami a že „v celej veci 
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dominovala malá skupina občanov“, ktorej tvrdenia boli niekedy prehnané a rozsah protestov 

nafúkli sociálne médiá.  

Napokon delegácia dostala informáciu, že územný plán mesta Larnaka sa prehodnocuje 

každých sedem rokov, pričom najnovší je z roku 2013. Občania navrhujú zmeny v územnom 

pláne, mestská samospráva ich overí a vydá stanovisko a odbor územného plánovania vydá 

konečné rozhodnutie. Pri poslednom prehodnotení mestská samospráva navrhla vytvorenie 

nárazníkovej zóny medzi zariadeniami a obytnými oblasťami, aj keď zo štúdií odboru 

územného plánovania vyplývalo, že je možné vytvorenie a fungovanie priemyselnej zóny. 

Stretnutie s komisárkou pre správu a ochranu ľudských práv (ombudsmankou) 

Ombudsmanka informovala delegáciu, že najdôležitejšie sťažnosti občanov boli vyriešené 

a príslušné orgány na ne reagovali. Ich vyriešenie sa reálne prejavilo zmenou územného plánu 

mesta Larnaka.  

Pokiaľ ide o Aradippou, výstavba pomocných závodov a závodu na vrtný kal sa pozastavila 

a tieto závody sa presťahujú do prístavu Vassiliko. V Aradippou sa zachovajú len skladovacie 

činnosti; v budúcnosti sa tu nebudú vykonávať nijaké spracujúce ani prevádzkové činnosti, 

ani žiadne iné činnosti, ktoré by mohli byť škodlivé pre životné prostredie. Úrad ombudsmanky 

nedostal k tejto veci žiadne nové sťažnosti.  

Pokiaľ ide o šírenie informácií o tejto veci a problémy v komunikácii medzi štátnymi orgánmi 

a miestnymi samosprávami, ombudsmanka uznáva, že sa na všetkých úrovniach vyskytli 

nedostatky, ktoré situáciu zhoršili; jej úrad však konkrétne k tejto veci nedostal nijaké sťažnosti. 

Dôvod, prečo sa pri uplatňovaných postupoch vyskytli takéto nezrovnalosti, z ktorých občania 

nadobudli nesprávny dojem, vidí v tom, že prvotné posúdenie úlohy, ktorú by prístav mohol 

zohrávať, sa síce vykonalo, ale neskôr bolo prehodnotené a industrializácia prístavu sa 

pozastavila. 

Stretnutie s predkladateľmi petícií, radnica v Larnake 

Na druhom stretnutí s predkladateľmi petícií sa členovia delegácie pozhovárali s občanmi 

o hlavných výsledkoch stretnutí, ktoré delegácia absolvovala, a niektorí občania poskytli 

delegácii ďalšie informácie.  

Predkladatelia petícií potvrdili, že pred cyperským najvyšším súdom prebieha súdny spor medzi 

samosprávami mesta Larnaka a obce Dromolaxia. Predkladatelia petícií takisto poukázali na to, 

že v roku 2018 sa pripravuje zmena územného plánu ostrova (ktorá bude okrem iného zahŕňať 

aj prehodnotenie územného plánu mesta Larnaka) a vyjadrili obavy, že vláda sa „uchýli 

ku konfiškácii“ pozemkov na priemyselné účely.  

Pokiaľ ide o odstránenie a premiestnenie plynových skladovacích nádrží, predkladatelia petícií 

uznali, že bolo vydané ministerské nariadenie, ale zdôraznili, že jeho realizácia sa opakovane 

odďaľuje a odsúva, a to už 17 rokov.  

V súvislosti s celkovým problémom nedostatočnej komunikácie predkladatelia petícií vyhlásili, 

že je to dlhodobý problém a že na všetkých úrovniach verejnej správy aj na rôznych 

ministerstvách dochádza v početných prípadoch k poskytovaniu protirečivých či zavádzajúcich 

informácií. Uviedli takisto, že niektorí primátori sa dokonca snažia dokázať, že protestujúci 
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občania sa mýlia, nemajú vedomosti alebo sú duševne nestabilní. Predkladatelia petícií 

pochybujú, že by príslušné podniky využívali prístav len na skladovanie, a ak by to tak aj bolo, 

preukazovalo by sa to veľmi ťažko, lebo na vykonanie potrebných kontrol štát disponuje 

len jedným alebo dvomi kontrolórmi. Podľa nich tieto podniky takisto hľadajú spôsoby, 

ako obchádzať rozhodnutia a povolenia vlády a požiadavky protestujúcich občanov, napríklad 

vykonávaním úkonov, ktoré môžu byť rušivé a pri ktorých môžu vznikať emisie, nie na v areáli 

prístavu, ale na lodiach ukotvených v prístave. 

5. Závery a odporúčania 

Prvým bodom zisteným počas návštevy bola nespokojnosť občanov s dlhotrvajúcim 

meškaním v komunikácii orgánov ústrednej štátnej správy v súvislosti s vývojom v prístave 

Larnaka, v meste Aradippou a so situáciou s plynovými skladovacími nádržami. Napätia 

a nedorozumenia alebo úplne chýbajúca komunikácia boli evidentné, jednak medzi 

mestom Larnaka a Cyperskou správou prístavov, a jednak medzi mestom a obyvateľmi 

Larnaky. Dôkazom je v prvom prípade skutočnosť, že primátor Larnaky sa o predĺžení licencií 

na skladovacie činnosti v prístave Larnaka dozvedel až počas stretnutia delegácie PETI 

s orgánmi prístavu Larnaka. Zároveň treba uvítať záväzok orgánov ústrednej štátnej správy 

skvalitniť dialóg a zabezpečiť transparentnejšiu komunikáciu s občanmi aj miestnymi 

samosprávami o ďalšom urbanistickom a priemyselnom rozvoji. 

Práva, ktoré dnes občania majú v oblasti ochrany životného prostredia, pramenia z početných 

zásad a právnych predpisov v tejto oblasti, ktoré boli prijaté na celosvetovej úrovni alebo 

na úrovni EÚ. V deklarácii z Ria prijatej v roku 1992 sa v zásade 10 zdôrazňuje, že „otázky 

ochrany životného prostredia je lepšie riešiť za účasti všetkých zainteresovaných občanov“. 

V roku 1998 sa táto zásada uviedla do praxe podpísaním Aarhuského dohovoru1, 

ktorý nadobudol účinnosť v roku 2001 a Cyprus ho ratifikoval v roku 2003. Práva verejnosti 

na prístup k informáciám o ochrane životného prostredia, na účasť v rozhodovaní a na prístup 

k spravodlivosti sú tromi piliermi Aarhuského dohovoru a štáty, ktoré sú zmluvnými stranami 

dohovoru, sú povinné tieto práva zabezpečiť a dodržiavať. V tomto prípade sa zdá, že došlo 

k porušeniu tejto zásady, a absencia riadeného posúdenia vplyvu na životné prostredie 

v prípade uvedených projektov (prístav Larnaka a Aradippou) naznačuje, že buď došlo 

k obídeniu vnútroštátnych právnych predpisov Cypru, alebo ich transpozícia nie je v súlade 

s právnymi predpismi EÚ. 

Účasť občanov, verejné konzultácie a včasné poskytovanie potrebných informácií 

o plánoch rozvoja do budúcnosti, t. j. skôr, než dôjde k zásahu či výstavbe, nie sú luxusom, 

ktorý si vlády nemôžu dovoliť, ale sú ich povinnosťou a zároveň súčasťou acquis EÚ. Nedôvera 

voči akémukoľvek rozhodnutiu vlády alebo miestnych orgánov, dokonca aj voči priaznivým 

rozhodnutiam, ktoré dávajú za pravdu občanom v ich odpore voči spôsobu využívania prístavu 

Larnaka, je výsledkom nedostatočného nakladania s informáciami zo strany vlády a miestnych 

orgánov a možno aj faktorom, ktorý zhoršuje napätia v oblasti a vo vzťahu k mestskému 

zastupiteľstvu Larnaky.  

Ďalším postrehom sú zjavné nedostatky v koordinácii a dohľade nad postupmi medzi 

jednotlivými ministerstvami a službami v súvislosti s povoľovacími procesmi, pokiaľ ide 

o schémy priemyselného a urbanistického rozvoja, a výsledná situácia, ktorou je blízkosť 

                                                 
1 Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 

k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. 
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niektorých priemyselných zariadení k obytným oblastiam, aká by za normálnych podmienok 

nemohla byť v súlade s modernými právnymi predpismi o zonácii ani s právnymi predpismi 

EÚ v zmysle smerníc Seveso; zároveň je prekvapujúce, ako rôzne orgány ústrednej štátnej 

správy odlišne interpretujú jednotlivé body súvisiace s rozhodovacím procesom 

a požiadavky na licencie v súvislosti s uvedenou výstavbou.  

Na absolvovaných stretnutiach sa prejavilo aj nedostatočné strategické plánovanie 

na vládnej úrovni napriek tomu, že ide o takú dôležitú otázku, ako je ťažobný prieskum ropy 

a zemného plynu, o čom svedčí skutočnosť, že v záujme krátkodobých výhod sa uprednostnilo 

priemyselné využívanie prístavu Larnaka, no priemyselná činnosť sa následne presunula 

do prístavu Lemesos, pričom zariadenia na poskytovanie podporných služieb ostanú 

v Aradippou neďaleko Larnaky.  

Územný rozvoj by nemal prinášať len finančný zisk, ale mal by zároveň zabezpečovať aj 

ochranu životného prostredia a verejného zdravia a vždy je potrebné sa usilovať 

o vyváženosť týchto dvoch aspektov. Vzhľadom na osobitosti tohto prípadu, keď sa prístav 

nachádza doslova v obytnej zóne, je toto hľadisko ešte dôležitejšie. Zároveň sa vo veci prístavu 

Larnaka osobitne dostáva do popredia význam verejného záujmu ako prostriedku pokroku 

a ochrany životného prostredia. 

Počas diskusií delegácie s príslušnými orgánmi, aj keď sa neuskutočnili na ministerskej úrovni, 

a takisto po návšteve prístavu sa príslušné orgány jasne vyjadrili, že nemajú v úmysle 

pokračovať v priemyselnom využívaní prístavu Larnaka a že takéto využívanie prístavu je 

v súčasnosti povolené len na obmedzené účely (ako je skladovanie) vymedzené Cyperskou 

správou prístavov. Predkladatelia petícií však naďalej majú pochybnosti, či v prístave 

neprebieha nebezpečná prevádzka, ako to bolo v minulosti, či na príslušné činnosti bola udelená 

primeraná licencia a napokon, či sa táto činnosť riadne kontroluje. K poslednému obnoveniu 

licencie došlo listom Cyperskej správy prístavov adresovaným mestu Larnaka z 21. septembra 

2017, presne v deň stretnutia delegácie PETI s prístavným orgánom. Predkladatelia petícií sú 

však skeptickí v súvislosti s neodvolateľnosťou rozhodnutia, že prístav sa bude využívať len 

na skladovanie, keďže nie je jasné, čo sa v ňom bude skladovať (v prístave Lemesos sa skladujú 

chemické látky a pevný aj kvapalný odpad, a teda by to tak mohlo byť aj v prístave Larnaka) 

a na aké obdobie bola licencia predĺžená.  

Pokiaľ ide o oblasť mesta Aradippou, zdá sa, že k povoleniu služby prístavnej prevádzky došlo 

bez posúdenia vplyvu na životné prostredie ex ante na území, ktoré na to nemá potrebnú 

klasifikáciu. Zdá sa, že to bolo možné vďaka určitej miere právneho manévrovania vo vzťahu 

k zapojeniu verejného a súkromného sektora. Predmetom znepokojenia sa zdá byť aj reálna 

schopnosť miestnych orgánov riadne kontrolovať skutočnú povahu prevádzky. 

A napokon, aj keď otázka premiestnenia plynových a ropných nádrží, ktoré podľa smerníc 

Seveso predstavujú jednoznačné nebezpečenstvo, preč z Larnaky nebola hlavnou témou petícií 

skúmaných počas tejto návštevy, potreba premiestniť ich bola zjavná a naliehavá, takisto 

ako aj stanovenie definitívneho časového rámca a jasná komunikácia štátnych orgánov 

s občanmi. Premiestnenie zariadení do Vassilika sa napriek zložitosti tohto procesu ukazuje ako 

vhodné riešenie. Delegácii však naďalej nie je jasné, či ide o krátkodobý alebo strednodobý 

plán, v akom čase je možné ho vykonať a do akej miery je jeho realizácia istá. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Výbor pre petície predkladá príslušným vnútroštátnym 

orgánom tieto odporúčania: 
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1. všíma si osobitný význam skutočného, kvalitného dialógu s verejnosťou v prípadoch, 

keď navrhované projekty v rámci priemyselného alebo urbanistického rozvoja môžu 

mať potenciálny vplyv na verejné zdravie alebo predstavovať riziko pre životné 

prostredie; zdôrazňuje význam verejného dialógu v rámci lepšej prípravy 

na rozhodnutia štátnych orgánov; v tomto smere navrhuje spoločné stretnutie 

prístavného orgánu, príslušných ministerstiev, ombudsmana, generálneho audítora 

a predkladateľov petície; 

2. v záujme zabezpečenia informovanosti občanov odporúča zapojenie mestského 

zastupiteľstva a konzultácie s ním prostredníctvom procesu verejného dialógu v prípade 

všetkých projektov a činností, ktoré významne ovplyvnia prístav, aj keď prístavné 

orgány patria do pôsobnosti ústrednej štátnej správy; 

3. naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby urýchlili proces premiestnenia plynových 

skladovacích nádrží, a pripomína, že na vykonanie rozhodnutia o ich premiestnení sa 

čaká už 17 rokov; vyzýva príslušné orgány, aby občanom a dotknutým miestnym 

samosprávam oznámili presný časový rámec na ukončenie procesu premiestnenia; 

4. žiada, aby príslušné orgány objasnili podmienky nedávno udelených licencií 

pre zariadenia pôsobiace v prístave Larnaka, a najmä povahu povolenej prevádzky; 

dôrazne nabáda na riešenie nedostatočnej kontroly týchto činností a overenie, či sa 

v prístave Larnaka aj v meste Aradippou neuskutočňuje nebezpečná činnosť bez 

náležitej kontroly alebo potrebného povolenia; 

5. odporúča posilniť transparentnosť a zabezpečiť lepšie poskytovanie informácií 

občanom o stratégiách ďalšieho rozvoja prístavu Larnaka, mesta Aradippou a ďalších 

dotknutých oblastí a takisto zvýšiť transparentnosť v súvislosti s druhom činností, 

materiálmi a časovými horizontmi v rámci týchto stratégií;  

6. naliehavo vyzýva štátne orgány, aby sa zapojili do medzirezortného dialógu 

o procesoch a postupoch, ktoré treba dodržiavať v súvislosti s prieskumnou ťažbou 

ropy a zemného plynu, ktorý by napokon viedol k vytvoreniu strategického plánu v tejto 

oblasti; poznamenáva, že je potrebný posun od krátkodobej čiastkovej logiky 

okamžitých hospodárskych obratov ku komplexnému strategickému dlhodobému 

plánovaniu rozvoja pobrežia v Larnake so zameraním na miestne hospodárskej činnosti 

a cestovný ruch v súlade s nariadeniami o ochrane životného prostredia; 

7. vyjadruje znepokojenie, že podľa súčasných právnych predpisov na činnosti v prístave 

Larnaka a v meste Aradippou nebolo potrebné nezávislé posúdenie vplyvu na životné 

prostredie, keď štúdia vrátane alternatívnych riešení je normou; domnieva sa, že buď 

došlo k obídeniu právnych predpisov transponovaných zo smernice o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, alebo sú tieto právne predpisy príliš mierne a nie sú 

v súlade s cieľom smernice EÚ; v takom prípade naliehavo požaduje revíziu týchto 

právnych predpisov s cieľom ich riadnej aktualizácie a posilnenia; odporúča, aby sa 

v projektoch jasne rozlišovali verejné a súkromné záujmy a takisto konkrétne druhy 

priemyselných činností, ktoré sú povolené a zakázané v zónach s odlišnou 

klasifikáciou; 

8. odporúča zavedenie prísnejších procesov uzatvárania zmlúv na vykonávanie štúdií na 

posúdenie rizík pre životné prostredie; poznamenáva, že je to primerané jednak 
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v záujme zabezpečenia väčšej dôvery občanov v rozhodnutia vlády o environmentálne 

citlivých otázkach, a jednak v záujme predchádzania potenciálnym konfliktom 

záujmov, keď podniky alebo súkromné organizácie, ktoré sú aj inak zapojené do tvorby 

projektu alebo investície, samy financujú štúdiu alebo financujú subjekt, ktorý bol 

vyhotovením štúdie poverený; 

9. zdôrazňuje význam súladu s ustanoveniami smerníc Seveso vrátane prípravy 

komplexných plánov civilnej ochrany a riadneho informovania dotknutého 

obyvateľstva o evakuačných protokoloch v prípade núdzovej udalosti, najmä v prístave 

Larnaka vzhľadom na blízkosť nádrží a prístavu k domom a na povahu niektorých 

vykonávaných činností; 

10. víta skutočnosť, že ochrana životného prostredia získava v politickom programe Cypru 

väčšiu prioritu; domnieva sa, že sú potrebné ďalšie zmeny a vytvorenie kultúry, v ktorej 

sa rozhodnutia neprijímajú vopred a následne sa nehľadajú medzery v právnych 

predpisoch, ako sa vyhnúť povinnosti informovania verejnosti a jej zapojenia; 

domnieva sa, že pripravovaná komplexná revízia územného plánu ostrova v roku 2018 

je dobrou príležitosťou na zavedenie takejto zmeny prístupu; 

11. pripomína, že je potrebné, aby členské štáty dodržiavali Barcelonský dohovor o ochrane 

morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora z roku 1995 a všetky 

jeho protokoly, najmä Protokol o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí; 

12. berie na vedomie postrehy opísané v správe cyperskej ombudsmanky a cyperského 

generálneho audítora o nezrovnalostiach v postupoch uplatnených v súvislosti 

s využívaním prístavu Larnaka a so zariadeniami v meste Aradippou, ako aj o vplyve, 

ktorý tieto stavebné projekty mali alebo môžu potenciálne mať na miestnych občanov; 

naliehavo vyzýva štátne orgány, aby vzali do úvahy zistenia opísané v týchto správach 

a postupovali podľa všetkých odporúčaní, ktoré sú v nich uvedené; 

13. zaväzuje sa sledovať výzvy občanov v súvislosti ďalším vývojom v prístave Larnaka 

a v meste Aradippou a v súvislosti s odstránením plynových skladovacích nádrží, 

pokiaľ by sa v tejto veci postupovalo v rozpore s plánmi, ktoré vnútroštátne orgány 

prezentovali počas inšpekčnej návštevy; v tomto smere zároveň pripomína 

predkladateľom petícií, že v prípade objektívnych dôvodov môžu kedykoľvek predložiť 

Európskemu parlamentu novú petíciu, ktorú Výbor pre petície preskúma a v prípade 

potreby vykoná primerané kroky. 
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Príloha 1: Zhrnutie prijatých petícií 

Zhrnutie obsahu petície č. 1540/2014 

Petícia namieta proti zriadeniu priemyselného prístavu v Larnake. Predkladateľ petície sa 

domnieva, že projekt je v rozpore so smernicou Seveso. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1541/2014 

Predkladateľ petície sa sťažuje na práce, ktoré sa vykonávajú v prístave a oblastiach okolo 

Larnaky, a žiada, aby všetky ropné a plynové nádrže boli premiestnené, aby boli zastavené 

práce v prístave, ktoré majú uľahčiť prieskum ropy a zemného plynu, aby sa uplatňovali 

pravidlá Aarhuského dohovoru a smerníc Seveso II a III a aby sa uskutočnila nezávislá štúdia 

vplyvu na životné prostredie pre každý projekt, ktorá sa preloží do gréčtiny a uverejní v tlači. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1542/2014  

Predkladateľka petície dôrazne namieta proti zriadeniu priemyselného prístavu v obytných 

oblastiach mesta Larnaka, pretože to predstavuje ohrozenie zdravia a bezpečnosti obyvateľov 

a je škodlivé pre životné prostredie. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1543/2014  

Petícia sa týka námietky proti rozhodnutiu cyperskej vlády postaviť priemyselný prístav 

na využívanie larnackej energie bez konzultácií s obyvateľmi. Predkladateľka petície sa 

domnieva, že tento postup je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ako aj environmentálnymi 

predpismi EÚ. Bola vypracovaná iba predbežná štúdia o tejto otázke, ktorá sa v žiadnom 

prípade nezaoberá vplyvom projektu na životné prostredie a zdravie. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1544/2014  

Predkladateľ petície protestuje proti plynovým a ropným tankerom ukotveným v blízkosti 

mesta Larnaka, naproti jeho plážam a v blízkosti obývaných oblastí. Už bol vydaný vládny 

príkaz, aby sa plavidlá premiestnili, ale tento príkaz nebol vykonaný. Plavidlá predstavujú 

vážne riziko pre životné prostredie a porušujú smernicu Seveso. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1644/2014 

Vo svojej veľmi stručnej petícii predkladateľka žiada, aby sa odpad nevozil do Larnaky. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1662/2014 

Predkladateľ petície protestuje proti vykonávaniu prác v prístave v centre mesta Larnaka 

na účely jeho premeny na veľký priemyselný prístav. Sťažuje sa, že sa plánuje vykonanie prác 

na produkciu vrtného kalu, používanie a uchovávanie veľkého množstva chemických látok, 

prepravu rádioaktívnych kovov a častí a zasielanie nebezpečných výbušnín na vrtné plošiny 

na ťažbu ropy a plynu. Poznamenáva tiež, že prístav sa nachádza v oblasti, na ktorú sa vzťahuje 

smernica Seveso, pretože ropné a plynárenské spoločnosti postavili svoje objekty 

vo vzdialenosti len niekoľko sto metrov, a namieta proti rozhodnutiu umiestniť veľké sklady 

v oblasti Aradippou (na okraji mesta, menej ako jeden kilometer od obytnej oblasti, len 700 m 

od najbližších domov) na skladovanie veľkého množstva výbušnín a chemických látok 
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a na skladovanie, používanie a presun rádioaktívnych prvkov pre spoločnosti v prístave. 

Vyjadruje obavy, že zdravie a bezpečnosť obyvateľov a životné prostredie budú ohrozené 

znečistením pôdy, ovzdušia a mora z unikajúcich chemických látok a rádioaktivity alebo 

v dôsledku možných nehôd, a sťažuje sa na zmenu charakteru mesta z tichého turistického 

mesta na priemyselné mesto. Požaduje zastavenie prác a vykonanie štúdie vplyvu na mesto 

a okolitú oblasť. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1665/2014 

Predkladateľ petície vo svojej veľmi stručnej petícii požaduje, aby nebol v Larnake na Cypre 

povolený toxický odpad a chemické látky. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1666/2014 

Predkladateľ petície vo veľmi stručnej petícii uvádza, že v centre mesta sú zakázané 

priemyselné činnosti, najmä činnosti v súvislosti s ťažbou plynu. Odsudzuje, že chamtivosť 

niekoľkých jedincov spôsobuje riziko otravy obyvateľov Larnaky. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1667/2014 

Predkladateľka petície sa sťažuje, že cyperská vláda začala meniť prístav v centre mesta 

Larnaka na priemyselný prístav bez konzultácií s miestnymi obyvateľmi a bez toho, aby ich 

informovala. Plán zahŕňa zriadenie továrne na výrobu kalu na ťažbu plynu a prepravu výbušnín 

cez centrum mesta do prístavu. Uvádza tiež, že v súvislosti s prácami nebola vykonaná žiadna 

štúdia vplyvu na životné prostredie. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1668/2014  

Predkladateľka petície namieta proti výstavbe priemyselného prístavu v obytnej oblasti v centre 

Larnaky v malej vzdialenosti (menej ako 100 metrov) od domov, pretože to ohrozí zdravie 

a bezpečnosť obyvateľov a životné prostredie. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1829/2014 

V mimoriadne krátkom texte predkladateľ petície s bydliskom v Larnake žiada, aby sa 

zastavilo ničenie životného prostredia, aby ľudia mohli voľne žiť v čistom životnom prostredí. 

Zhrnutie obsahu petície č. 1830/2014 

V mimoriadne krátkom texte predkladateľka petície, ktorá žije v Larnake, žiada o zastavenie 

znečisťovania životného prostredia. 

Zhrnutie obsahu petície č. 0144/2016  

Predkladateľka petície vyjadruje svoju nespokojnosť v súvislosti s nedostatočnou odpoveďou 

Európskej komisie na sťažnosť podanú pred vyše rokom na vládu Cypru, v ktorej sa 

upozorňovalo na porušenia práva Spoločenstva v súvislosti s ochranou životného prostredia 

a bezpečnosti občanov pred objektmi ťažkého priemyslu v prístave Larnaka. Zdravie, územné 

plánovanie, životné prostredie, právne predpisy ani zákonné postupy sa vôbec nebrali do úvahy. 

Ide o porušenia ľudských práv a Aarhuského dohovoru. Občania zároveň podnikli právne 

kroky na miestnej úrovni, v prípade ktorých konanie ešte prebieha. Medzičasom však dochádza 
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k zhoršovaniu situácie, pretože narastá miera ohrozenia obyvateľov, pričom v tej istej oblasti 

vyrástli ďalšie dva priemyselné objekty – rafinéria zlata a bioelektráreň. Občania to považujú 

za dôkaz úsilia ústrednej štátnej správy a miestnej samosprávy o nezákonnú zmenu tejto oblasti 

na zónu ťažkého priemyslu. Zdôrazňuje, že čas je mimoriadne dôležitý, a žiada o okamžitý 

zásah EÚ. 

 


