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1. Inledning 

Syftet med det undersökningsuppdrag som utskottet för framställningar genomförde i Cypern 

den 20–22 september 2017 var att bemöta ett antal framställningar som utskottet mottagit om 

påståenden om skadliga industriverksamheter i kommunerna Larnaca (särskilt i Larnacas 

hamn) och Aradippou. Närmare uppgifter om påståendena och deras relevans i förhållande till 

EU-lagstiftningen enligt Seveso-direktiven anges i de bifogade sammanfattningarna av 

framställningar1 och i Europeiska kommissionens meddelande av den 31 juli 20172.  

Utskottet för framställningars delegation, som leddes av Pál Csáky (PPE), var sammansatt av 

följande ledamöter: Miltiadis Kyrkos (S&D), Angela Vallina (GUE/NGL), Igor Šoltes 

(Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE – på eget initiativ) och Demetris Papadakis (S&D – 

på eget initiativ).  

Under besöket höll delegationen en rad möten med framställarna, cypriotiska nationella 

myndigheter (både centrala och kommunala myndigheter), det cypriotiska parlamentet, den 

nationella revisionsmyndigheten och ombudsmannen.  

Denna rapport, som är avsedd att bemöta de problem som de cypriotiska medborgarna tar upp 

i framställningarna, innehåller en beskrivning av bakgrunden till tvisten och en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten av delegationens möten med de olika 

intressenterna, och avslutas med en rad rekommendationer på grundval av dessa resultat.  

2. Bakgrund  

a. Larnacas hamn 

Larnacas hamn är belägen endast sex kilometer från Larnacas internationella flygplats och 

ligger bredvid ”Finikoudes”, den största och mest populära badstranden som används av både 

lokalbefolkningen och turister. Hamnen är koncentrerad till ett relativt litet område i 

stadskärnan och omges av bostadsområden. Den är Cyperns näst största hamn. Bygget av 

hamnen avslutades i juni 1973 och den togs i drift i slutet av samma år. 

Hamnen sträcker sig över 445 000 kvadratmeter och används nu för flera olika ändamål. Den 

hanterar alla typer av bulkgods (djurfoder, spannmål, gips), konventionellt gods (timmer, järn, 

gödselmedel, personbilar) och petroleumprodukter. Under de senaste åren har den används av 

kryssnings- och passagerarfartyg samt för yrkesmässig sjöfart. Dessutom har en småbåtshamn 

anlagts i den södra änden. Därför söker man en strategisk investerare för att säkerställa en 

enhetlig utveckling av hamnen och småbåtshamnanläggningen. En upphandling har utlysts i 

detta syfte. 

Hamnen är också belägen intill anläggningar för petroleum och flytande gas som omfattas av 

EU:s Sevesodirektiv3 (t.ex. avseende förfaranden vid fara för allvarliga olyckshändelser där 

farliga ämnen ingår). I dessa anläggningar, som sträcker sig till hamnens norra del och 

omfattar flera kilometer, finns gas- och petroleumtankar, som är placerade i omedelbar närhet 

av bostadsområden och företag i omgivningarna. Regeringens planer på att flytta 

                                                 
1 Bilaga 1 till detta arbetsdokument. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Seveso-direktiven: Seveso I (direktiv 82/501/EEG), Seveso II (direktiv 96/82/EG), Seveso III 

(direktiv 2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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installationerna från Larnacas förorter är flera årtionden gamla, men har ännu inte genomförts. 

Medborgarna har uttryckt sin oro och genomfört protester för att begära att anläggningarna 

flyttas omedelbart. Såsom diskuteras nedan kan detta problem inte behandlas avskilt från de 

frågor som tas upp i framställningarna, eftersom det finns ett bekräftat behov av att 

tillhandahålla en integrerad lösning som hanterar både flyttningen av anläggningarna och de 

andra frågor som tas upp av framställarna. Problemet med dessa anläggningar utgör i själva 

verket bakgrunden för de andra frågor som har tagits upp rörande hamnen. Även om de 

berörda framställningarna endast innehåller en kortfattad hänvisning till installationerna är 

dessa två problem nära sammanlänkade.  

Undersökningen och utvinningen av kolväten i Cypern inleddes 2013. Två tillståndsrundor 

har lett till att oljebolag har beviljats rättigheter att genomföra provborrningar i Cyperns 

exklusiva ekonomiska zon. Provborrningsrättigheter beviljades under en period av tre år till 

tre företag: ENI (Italien), Noble Energy (Förenta staterna) och Total (Frankrike). MedServ 

Ltd, som har sitt säte i Cypern, erbjuder stödtjänster och tillhandahåller sakkunskap om 

borrning efter naturgas för dessa verksamheter. Företaget har beviljats ett treårigt tillstånd för 

detta ändamål av den cypriotiska hamnmyndigheten.  

I juni 2014 installerades två tunga industrienheter för användning av företag som bedriver 

kolväteutvinning och är verksamma i Cyperns exklusiva ekonomiska zon, särskilt ENI Cyprus 

Ltd, som består av en anläggning för flytande gyttja (en anläggning för produktion och 

lagring av flytande gyttja som därefter transporteras till borrhålen) och en anläggning för 

lagring av kemiska produkter (lagring av våta och torra kemiska produkter). Båda dessa 

industriinstallationer är belägna bara 125 meter från närmaste hus. ENI Cyprus Ltd har 

anförtrott driften av anläggningen för flytande gyttja till Halliburton Mediterranean Company 

Ltd, och driften av anläggningen för lagring av kemiska produkter till Medserv Cyprus Ltd, 

som även har tagit på sig ansvaret för den övergripande driften av basen.  

Lokalinvånarna har riktat kraftiga invändningar mot byggandet och driften av dessa 

anläggningar och har anordnat protester och ingett framställningar till Europaparlamentets 

utskott för framställningar och klagomål till Europeiska kommissionen. De har också vidtagit 

rättsliga åtgärder (som fortfarande pågår) mot Cyperns regeringar inför lokala domstolar. 

Kommunstyrelsen och stora delar av lokalbefolkningen motsätter sig allt detta på grund av att 

logistikbasen förlades till Larnacas stadskärna, nära bostadsområden och populära attraktioner 

och i ett område som sedan många år tillbaka främjar kommersiell utveckling och utveckling 

av turism. De protesterar också mot att det inte genomfördes något föregående offentligt 

samråd om driften av hamnen och att ingen information lämnades om de planerade 

verksamheternas miljö- och hälsoeffekter. Ett offentligt möte anordnades i juni 2014 med 

deltagande av regeringstjänstemän och företagsrepresentanter i syfte att informera de berörda 

parterna och lindra protesterna. Mötet hölls efter gemensamma reaktioner från de boendes 

sida och efter det att arbetet med att bygga installationerna redan hade inletts. 

Enligt Larnacas dåvarande borgmästare rådfrågades kommunen Larnaca inte före beviljandet 

av tillstånden för att driva dessa anläggningar i Larnacas hamnområde, som omfattas av 

kommunens Larnacas behörighetsområde men ägs av den cypriotiska hamnmyndigheten. 

Tillstånden beviljades direkt av regeringen, och kommunen och allmänheten fick kännedom 

om dem först efter det att byggarbetet hade börjat och nästan var slutfört. Det var först efter 

det att byggarbetet hade inletts som kommunen beställde en undersökning av de miljömässiga 

och socioekonomiska effekterna av att hamnen skulle användas som en logistikbas för 
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provborrningar till havs. Trots detta uppmanades kommunen att bevilja förlängningar av de 

förutnämnda tillfälliga verksamhetstillstånden, som löpte ut i augusti 2016. Efter utdragna 

diskussioner i kommunstyrelsen avslogs förlängningarna vid den tidpunkten. Avslaget 

grundades på att de ifrågavarande verksamheterna medförde eventuella hälsofaror med tanke 

på närheten till bostadsområden och stränder, att de inte var förenliga med stadsplaneringen 

för området och att platsen för företagens anläggningar inte passade in i den framtida 

stadsplaneringen.  

Trots detta förlängde Cyperns hamnmyndighet därefter tillstånden för Medserv Cyprus och 

Noble Energy fram till augusti 2017, dock med förbehållet att företagen endast fick använda 

områdena i hamnen för lagring och kontorsutrymmen.  

Kolväteanläggningarna i Larnacas hamn hade avvecklats redan före undersökningsuppdraget. 

ENI, som bedrev verksamhet i hamnen, hade redan 2015 meddelat att man hade för avsikt att 

flytta verksamheten till hamnen i Limassol. Flytten genomfördes, och i och med detta 

upphörde all kolväterelaterad verksamhet i Larnacas hamn, som hade varit den största 

tvistefrågan. Trots att samtliga företag förefaller ha flyttat sin verksamhet till hamnen i 

Limassol har framställarna uttryckt farhågor om inledandet av arbetet med de främsta 

borrhålen, som planerades till hösten 2017, eftersom de är rädda för att det som skedde 2014 

ska upprepas, då varken de kommunala myndigheterna eller allmänheten fick säga sin mening 

om att regeringen direkt beviljade tillstånd till företagen. Även vid tidpunkten för utskottets 

undersökningsuppdrag framfördes klagomål om buller och utsläpp av förorenande ämnen från 

fartyg i hamnen som används för utvinning, och det förekom upprepade klagomål på nattliga 

verksamheter i hamnen.  

I juli 2017 beviljades Medserv Cyprus en förlängning av sitt avtal. Företaget meddelade att 

ENI Cyprus Ltd hade förlängt avtalet om tillhandahållande av stödtjänster för 

verksamhetsbasen i Cypern i ytterligare två år. Avtalsförlängningen omfattar 

tillhandahållande av särskilda anläggningar och tjänster i hamnen i Limassol, men 

basanläggningarna i Larnacas hamn behålls. Multimarine Services Ltd., som också stöder 

borrningarna, har kvar lokaler i Larnacas hamn, men de kommer att avvecklas inom en snar 

framtid. Företaget har även förklarat att personalen på grund av säsongens kalla väder har 

tillträde till byggnaden för vila och kaffe- och lunchraster.  

I en rapport 2015 från den cypriotiska ombudsmannen om projektet i Larnacas hamn 

konstateras flera brister i beslutsprocessen, bland annat följande:  

1. Det saknas strategisk planering för att balansera projektets för- och nackdelar. 

2. Det offentliga samrådet var otillräckligt, eftersom det begränsades till överväganden 

av den ekonomiska inverkan, inte omfattade miljömässiga och sociala följder trots att 

projektet är mycket omfattande, och medborgarna inte gavs möjlighet att göra sina 

åsikter hörda, vilket strider mot Århuskonventionen.  

3. Det finns en berättigad oro bland medborgarna, eftersom verksamheten omfattar höga 

bullernivåer, eventuell radioaktivitet och miljöförsämringar, på kort avstånd från 

bostadsområden.  

4. Det saknas tillstånd för sådan verksamhet trots dess särskilda karaktär och det gavs 

inga möjligheter till offentligt samråd, vilket i sin tur ledde till att offentliga 
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departement följde ett ”oklart, skyndsamt och samlat förfarande för att driva igenom 

utvecklingsprojektet i Larnacas hamn, oavsett de särskilda omständigheterna kring 

projektet”. 

I en rapport 2015 från den nationella revisionsmyndigheten fann myndigheten att det behöriga 

ministeriet, departementet eller den behöriga avdelningen bör inhämta synpunkter från 

direktören för departementet för stadsplanering och bostäder, som är ansvarig 

planeringsmyndighet, i frågor som rör särskilda statliga projekt där undantag från 

planeringsmyndighetens bestämmelser kan vara motiverade av allmänintresse. Det främsta 

målet ska dock vara att säkerställa genomförandet av projekt av nationell eller regional 

betydelse och att regeringen kan föra sin utvecklingspolitik utan hinder, och det är 

ministerrådet som är behörigt att fatta beslut i sådana frågor. Enligt den nationella 

revisionsmyndighetens rapport är samtliga nämnda konstruktioner därför olagliga. Enligt den 

nationella revisionsmyndigheten är inrikesministeriets ståndpunkt att det inte krävs 

byggnadslov för sådana projekt felaktig, trots att ministeriet förklarar detta i sin skrivelse till 

Larnacas kommun. 

b. Anläggningarna i Aradippou 

Två fabriker för den verksamhet som bedrivs av Halliburton respektive Schlumberger har 

uppförts i kommunen Aradippou (som gränsar till Larnaca). Dessa fabriker är relevanta för 

frågan om Larnacas hamn, eftersom de två företagens stora anläggningar byggdes för att 

tillhandahålla logistiskt stöd till det arbete som skulle utföras i anslutning till borrningen efter 

naturgas (till exempel behandling av kemikalier för hamnen i Larnaca eller Limassol samt 

anläggningar för rengöring av borrmaskiner). Halliburton kommer att borra, cementera och 

slutföra ENI:s källor, medan Schlumberger kommer att utföra loggning och testning. 

Anläggningarna är belägna omkring 7,5 kilometer från Larnacas hamn och omkring en 

kilometer från bostadsområden.  

 

Anläggningarna byggdes 2007–2008 på statsägd mark (Larnacas tidigare frizon) och hyrdes 

ut till två andra företag (som bedrev annan verksamhet, t.ex. konstruktion av solpaneler) till 

ett ytterst lågt pris per kvadratmeter, vilket utgör statligt stöd till förmån för dessa företag. 

Efter en förlängning av hyresavtalen i ytterligare en femårsperiod och när installationerna var 

färdigbyggda, hyrde de ursprungliga entreprenörerna i sin tur ut anläggningarna till 

Halliburton respektive Schlumberger. Hyran för andrahandsuthyrningen håller därmed 

marknadspriser, dvs. den är betydligt högre än den hyra som de två ursprungliga 

entreprenörerna betalar den cypriotiska staten. De nuvarande hyresgästerna hade båda 

informerat det behöriga ministeriet om sin avsikt att använda dessa anläggningar till stöd för 

borrningsverksamhet och behandling av borrningsprodukter. 

 

Anläggningarna var belägna i ett område som vid den tidpunkten inte var klassificerat som ett 

område för tung industri: Installationerna i fråga hör till kategori A (anläggningar för tung 

industri), medan Aradippous stadsplanering endast tillåter installationer i kategori B 

(anläggningar för lätt industri). De behöriga statliga myndigheterna uttryckte farhågor om 

detta när de två företagen informerade den cypriotiska regeringen om sina avsikter, och 

hänsköt beslutet om godkännande av detta utvecklingsprojekt till ministerrådet, som 

godkände undantaget 2014. De statliga myndigheterna samtyckte då till de två företagens 

anmälan. Det slutliga bygglovet godkändes av Aradippous kommunala myndigheter 2014, 

efter en upprörd diskussion i kommunstyrelsen. En tid därefter utfärdades 
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miljökonsekvensbedömningar, enligt vilka verksamheternas effekter förväntades bli måttliga, 

och med rekommendationer om vissa åtgärder. 

 

Även om utvecklingsprojektet med avseende på företagen Schlumberger och Halliburton vid 

den tidpunkten inte omfattades av bestämmelserna i lagstiftningen 2005–2014 om 

miljökonsekvensbedömningar, utlystes ett antal möten för bedömning av projektansökningar. 

Tjänstemän från de statliga departementen och de lokala myndigheterna deltog i mötena, 

inklusive de lokala myndigheterna i Aradippou och Dromolaxia, som hade bjudits in till 

mötena. Miljödepartementet tog dessutom upp ett antal frågor skriftligen under drifts- och 

anläggningsfaserna. Ingen miljökonsekvensbedömning utfördes dock, eftersom 

miljödepartementet inte ansåg att det var ett rättsligt krav och att de redan vidtagna åtgärderna 

var tillräckliga. De berörda företagen inbegrep de miljöspecifikationer som utarbetats av de 

ansvariga regeringsdepartementen i sina byggplaner. Enligt departementet har inga 

miljöproblem uppstått hittills. Såsom Halliburtons representant tillstod under en diskussion 

om frågan i det cypriotiska parlamentets miljöutskott den 10 september 2014, inhämtades 

inga tillstånd för byggnadsarbetet. 

 

Den cypriotiska ombudsmannen utfärdade en rapport om frågan, där hon tydligt förklarade att 

verksamheter i sektorn för kolväteutvinning, inbegripet verksamheter som är direkt kopplade 

till stödtjänster för provborrning, kontroll och borrning, fram till nyligen var okända i Cypern. 

De berörda departementsavdelningarna verkade inte vara redo att vidta åtgärder för att reglera 

de verksamheter som krävdes. I sin bedömning ansåg ombudsmannen att allmänhetens oro 

var berättigad mot bakgrund av de verksamheter som krävs för utvinning av naturgas (till 

exempel provborrning, borrning, brytning, installation av land- eller havsbaserade 

plattformar, lagringstankar, kompressorstationer, rörledningsinfrastruktur, 

avrinningsbassänger, lagring och transport av kolväten och bearbetning före saluföring), 

särskilt när det gäller den eventuella miljöpåverkan på djur- och växtliv samt människors 

hälsa.  

 

I rapporten bekräftar ombudsmannen dessutom att inget offentligt samråd hölls, att 

kommunen Aradippou begärde två miljökonsekvensbedömningar först i efterhand, att det 

måste ha funnits ett kryphål i lagstiftningen som gjorde det möjligt att bevilja tillstånd utan 

föregående miljökonsekvensbedömningar, att det inte fanns någon strategisk plan för 

placeringen av installationerna och att det finns anläggningar som skapar ytterligare 

olägenheter för allmänheten. I rapporten slår ombudsmannen fast att den offentliga 

diskussionen främst begränsades till de eventuella ekonomiska och politiska fördelarna för 

landet med borrning och utvinning av kolväten, särskilt efter den finansiella krisen, medan 

miljöpåverkan av borrningen efter naturgas inte uppmärksammades i tillräcklig utsträckning. 

Allmänhetens tveksamhet ökade till följd av beslutet att bortse från Larnacas stadsplan i 

bedömningen av de tillståndsansökningar som hade ingetts av företagen och att strunta i att 

genomföra det mer tidskrävande förfarandet för offentligt samråd. 

 

Den huvudsakliga borrningsverksamheten inleddes under hösten 2017, och anläggningen i 

Aradippou kommer att spela en viktig stödjande roll, t.ex. med lagringsutrymmen för 

kemikalier, reparationer etc. 

 

I en rapport om frågan 2017 från den cypriotiska nationella revisionsmyndigheten beskrivs 

bakgrunden till frågan och kontakterna mellan de cypriotiska myndigheterna och de två 

företagen. I rapporten framhåller man även det faktum att den behöriga myndigheten redan 
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innan ministerrådet beviljade tillståndet hade samtyckt till att installationerna skulle användas 

för andra ändamål. Rapporten var dessutom särskilt kritisk till installationernas ändrade 

användningsområden, det statliga stödet och att marken hyrdes vidare till marknadspriser till 

andra företag, utan garantier att staten får ett rättvist pris i det ursprungliga hyresavtalet.  

3. Framställningar  

Nummer Titel 

1540-14 ingiven av F. P., cypriotisk medborgare, om byggandet av en industrihamn i 

Larnaca 

1541-14 ingiven av Polyvios Orthodoxou, cypriotisk medborgare, om miljöskador i 

Larnaca på Cypern 

1542-14 ingiven av Maria Theodorou, cypriotisk medborgare, om industrihamnen i 

Larnaca 

1543-14 ingiven av Georgia Liopetriti, cypriotisk medborgare, om industrihamnen för 

energiföretag i Larnaca 

1544-14 ingiven av Matheos Contarinis, cypriotisk medborgare, om gas- och oljetankrar 

som är förtöjda utanför staden Larnaca 

1644-14 ingiven av Marika Nikolaou, cypriotisk medborgare, om motståndet i Larnaca 

1662-14 ingiven av A. S., cypriotisk medborgare, om ombyggnaden av hamnen i 

Larnacas stadskärna till en tung industrihamn utan samråd med 

lokalbefolkningen 

1665-14 ingiven av Georgios Stamatis, grekisk medborgare, om giftigt avfall och 

kemikalier i Larnaca på Cypern 

1666-14 ingiven av Georgios Nikolaou, cypriotisk medborgare, om hotet mot staden 

Larnaca på Cypern till följd av uppförandet av en industrihamn i stadskärnan 

1667-14 ingiven av Eugenia Moyseos, grekisk medborgare, om omvandlingen av 

hamnen i Larnaca på Cypern till en industrihamn 

1668-14 ingiven av Maria Voniati, cypriotisk medborgare, om anläggandet av en 

industrihamn i Larnaca på Cypern 

1829-14 av S. L., cypriotisk medborgare, om ödeläggelsen av den naturliga miljön i 

Larnaca 

1830-14 ingiven av K. P, grekisk medborgare, om stopp för föroreningen av Larnaca 

0076-16 ingiven av Maria Papadopoulou, cypriotisk medborgare, för ”LarnacaAct”, om 

anläggandet av en industrihamn i Larnaca (Cypern) och påstådda överträdelser 

av unionsrätten 

0144-16 ingiven av E.K., cypriotisk medborgare, för medborgarna i Larnaca, Aradippou, 

Krassas, om anläggandet av en industrihamn i Larnaca, Cypern och påstådda 

överträdelser av unionsrätten 

Sammanfattningar av de ovannämnda framställningarna finns i bilaga 1 till detta dokument. 
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De ovannämnda framställarna protesterar mot omvandlingen av den centralt belägna hamnen i 

Larnaca till en hamn för tung industri för att stödja borrning efter och utvinning av olja och 

gas i Cyperns exklusiva ekonomiska zon. Under borrningsverksamheten i hamnen 

transporteras och lagras slam och stora mängder kemikalier, radioaktiva metaller och delar 

transporteras påstått ut och in, och farliga sprängämnen skickas till olje- och 

gasborrningsplattformarna. Framställarna påpekar att hamnen omfattas av Seveso-direktiven, 

eftersom olje- och gasbolag har uppfört anläggningar bara några hundra meter från 

bostadsområden. Framställarna protesterar även mot beslutet att förlägga stora lagringslokaler 

till Aradippou-området (i stadens utkanter, mindre än en kilometer från bostadsområdet) för 

att lagra stora mängder sprängämnen, kemikalier och radioaktiva delar för företagen i 

hamnen. Framställarna förklarar att de är oroliga för de boendes hälsa och säkerhet och för 

miljöskador på grund av förorening av marken, luften och havet till följd av läckande 

kemikalier och radioaktivitet, och är också oroliga för olycksrisken. Klagomålen rör också en 

uppfattad förändring av stadens karaktär, från en lugn turistort till en industristad. Det har 

förekommit kraftiga protester mot att ingen miljökonsekvensbedömning har gjorts för 

arbetena och att medborgarna varken informerades eller rådfrågades enligt EU-lagstiftningen. 

De företag som bedriver verksamhet i de förutnämnda anläggningarna har begärt en 

förlängning av sitt verksamhetstillstånd i Larnacas hamn. Tillstånd hade redan beviljats för 

vissa av dessa verksamheter. 

 

Vad gäller Aradippou hävdar framställarna att de fick kännedom om händelserna först efter 

det att beslutet att fortsätta med projektet redan hade fattats och anläggningarna redan hade 

byggts, trots att inga av de tillstånd som krävs enligt lagen hade utfärdats och ingen 

miljökonsekvensbedömning hade genomförts. I strid med kraven i Århuskonventionen och 

relevant EU-lagstiftning fanns ingen information lättillgänglig för allmänheten om projekten i 

deras kommuner. Framställarna anser att ingen rationell förklaring har lämnats om varför 

myndigheterna valde att fortsätta med ett projekt som inte hade genomgått en lämplig 

riskbedömning, och som enligt medborgarnas åsikt kommer att äventyra folkhälsan och 

stadens ekonomi, vilket är särskilt allvarligt med tanke på att det finns mer lämpliga och 

logiska alternativ tillgängliga. Framställarna hävdar att de har berövats sin rätt att delta i 

beslutsprocesserna och att de fortfarande inte informeras om vad som sker i deras grannskap. 

Oron är särskilt stor angående eventuella radioaktiva utsläpp, inte bara ur folkhälsosynpunkt, 

utan även med tanke på livsmedelssäkerheten, eftersom installationerna har uppförts bredvid 

livsmedelsfabriker. Framställarna är också oroade över att transporten av rörledningar och 

annat material genom Larnaca och via Aradippous huvudvägar till installationerna kommer 

att ge upphov till buller och belasta miljön i området, som främst består av bostadsområden. 

Framställarna har också understrukit att trots regeringens löften om att de eventuellt farliga 

installationerna skulle flyttas från området, har bygglov för ytterligare två installationer 

godkänts och byggarbetet har inletts.  

Kommissionen har utfärdat fyra meddelanden till svar på framställningarna (se bilaga 2). 

Baserat på den tillgängliga informationen fann kommissionen att den inte har några skäl att 

anta att EU:s miljölagstiftning inte tillämpas korrekt inom ramen för de EU-direktiv som 

gäller på det aktuella området. Dessutom innehåller Seveso-direktiven, som har införlivats i 

Cyperns nationella lagstiftning, viktiga bestämmelser om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslut om enskilda projekt och om tillgång till rättslig prövning, 

som gör det möjligt för medborgare att begära en administrativ eller rättslig omprövning av 

beslut, handlingar och underlåtenheter. I ljuset av detta uppmanar kommissionen 

framställarna att söka en lösning på nationell nivå, eftersom de nationella myndigheterna är 
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bättre placerade och lämpade att bedöma specifika situationer av icke-efterlevnad och har 

lämpliga möjligheter att ta itu med problemen om farhågorna visar sig vara befogade. 

Framställaren anmodas att utöva sina rättigheter och utnyttja de nationella förfarandena och 

prövningsmöjligheterna. Kommissionen kommer inte att följa upp dessa framställningar 

ytterligare. 

4. Sammanfattande rapport från sammanträdena 

 

Onsdagen den 20 september 2017 

Sammanträde med borgmästaren i Larnaca, Andreas Vyras 

Efter att ha redogjort för historien bakom och bakgrunden till frågan om hamnen i Larnaca 

meddelade borgmästaren delegationen att borgmästarämbetet ännu inte hade fått något svar 

från hamnmyndigheten i Larnaca rörande huruvida tillstånd hade beviljats eller förnyats för 

industriverksamheten i hamnen, och i så fall under vilka villkor. Han noterade att han och 

kommunfullmäktige är relativt nytillträdda (sedan ungefär åtta månader vid tiden för besöket) 

och att de därför inte är samma myndighet som 2016 avslog förnyelsen av företagens 

tillstånd.  

Borgmästaren informerade delegationen om det bestående problemet med lagringstankarna, 

som han beskrev som ett ”stort problem” och ”stadens mest trängande problem” med hänsyn 

till tankarnas närhet till ett bebott område. Enligt borgmästaren befinner sig uppskattningsvis 

60 procent av Larnacas befolkning potentiellt i riskzonen för en möjlig olycka eller från 

sidoeffekter kopplade till lagringstankarna, och hänvisade till den tillämpliga EU-

lagstiftningen om industriolyckor (Sevesodirektiven). Borgmästaren klargjorde att många 

myndigheter i staden har infört katastrofplaner och att man har väntat på att tankarna skulle 

bortskaffas sedan 2000, när det första beslutet om bortskaffande togs av de statliga 

myndigheterna.  

 

Borgmästaren informerade också delegationen om att det fanns ett nytt energicentrum som 

kallas ”Cyperns energistation” med en hamn (i Vassilikos), som är beläget på säkert avstånd 

från bebodda områden och kan erbjuda alternativa områden för lagring och 

industriverksamhet. Enligt den information som borgmästarämbetet har mottagit skulle 

centrumet ha öppnat i mars 2017, men inga framsteg har gjorts vare sig rörande 

industriverksamheten i Larnacas hamn eller lagringstankarna. Kommunfullmäktige har sedan 

dess inlett rättsliga förfaranden. Detaljerna om dessa förfarandens omfattning och det stadium 

de befann sig i diskuterades inte, men borgmästaren noterade att regeringen har beviljat 

anstånd till de företag som äger lagringstankarna (två år för lagring av naturgas, ett år för 

lagring av petroleum). Borgmästaren klargjorde också att en specialkommitté har fått i 

uppdrag att övervaka bortskaffandet, men att det i hans tycke har gjorts otillräckliga framsteg 

fram till dags dato.  

Efter borgmästarens genomgång frågade delegationens ordförande om det i borgmästarens 

tycke hade förekommit tillräckligt med information och samarbete i denna fråga mellan de 

kommunala myndigheterna och regeringen. Borgmästaren förklarade att hamnmyndigheten 

stod under regeringens kontroll och att det dittills hade förekommit kommunikationsluckor, i 

synnerhet vad gäller den information som erhållits om verksamheten i Larnacas hamn.  
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Sammanträde med framställarna, Larnacas stadshus 

Delegationen träffade en grupp framställare som representerades av Maria Theodorou och 

Eleni Kalli.  

Framställarna höll en presentation om den nuvarande situationen i Larnacas hamn och i 

Aradippou, och framhöll att de företagsanläggningar som ägs av Schlumberger, Total och 

ENI på båda platserna fortfarande är i drift, trots att verksamheten påstås ha upphört och de 

regeringsbeslut som tagits om bortskaffande och/eller flyttning. Framställarna gjorde också 

invändningar mot myndigheternas klassificering av verksamheten som något annat än 

industriverksamhet, och hänvisade till nya rön rörande buller och förorening av vatten. 

Presentationen åtföljdes av en diavisning av foton som tagits av invånarna i de berörda 

områdena och som i synnerhet visade den påstådda industriella dygnet-runt-verksamheten i 

hamnen i Larnaca vid tiden för besöket, såväl som närheten till bostäderna.  

Hamnmyndighetens beslut från augusti 2013 att tillåta industriverksamhet i hamnen i Larnaca 

stod enligt framställarna i strid med detaljplanen för Larnaca och fattades utan att invånarna 

rådfrågats först. Förutom att redovisa de huvudsakliga påståenden som tagits upp i deras 

framställningar upprepade framställarna återigen att de var oroade över att regeringens beslut 

avseende den industriella utbyggnaden i Larnacas hamn och i Aradippou, såväl som 

senareläggningen av bortskaffandet av lagringstankarna för gas, var tecken på en betydande 

brist på strategi och öppenhet vad gäller den framtida utvecklingen på dessa två platser. 

Framställarna sade att de klart föredrar en turisminriktad framtida utveckling av Larnacas 

hamn och den kringliggande regionen snarare än en industriinriktad. Invånarna uttryckte 

också sin förnyade känsla av missnöje med det sätt på vilket de statliga myndigheterna 

kommunicerar om denna fråga med invånarna, och deras åsikt att de blir vilseledda i denna 

fråga. 

Torsdagen den 21 september 2017 

Sammanträde med biträdande direktören för Larnacas hamn och en rundtur i hamnen  

Delegationen välkomnades vid infarten till hamnen av en grupp invånare som återigen 

upprepade sin stora oro över situationen, deras bristande tilltro till regeringens handlingar och 

overksamhet, och det trängande behovet av att flytta tankarna bort från bostäderna. 

Delegationen träffade därefter den biträdande direktören för hamnen och miljöchefen i 

närvaro av borgmästaren i Larnaca. Vad gäller Larnacas hamn påpekade hamnmyndighetens 

representanter, som svar på framställarnas påstående att industriverksamheten fortfarande 

pågick efter förlängningen av tillstånden, att det under de senaste två månaderna hade utförts 

”rengöringsverksamhet” i hamnen, däribland återvinning av metallskrot.  

Vad gäller de frågor som tagits upp av borgmästarämbetet rörande förlängningen av tillstånd 

och villkoren för dessa, fick delegationen veta att de tillstånd som beviljats Noble Energy och 

Medserv Ltd förlängdes med samma villkor som när de beviljades, och var ämnade att endast 

tillåta lagringsverksamhet.  

Som svar på framställarnas påståenden om buller och förorening av vattnet påpekade 

miljöchefen att en studie från 2016 fastställde att det förekom mycket lite buller, enligt vad 

som var brukligt för industriell hamnverksamhet, och att den senaste provtagningen av vattnet 

som utfördes 2014 inte visade några tecken på industrirelaterad förorening av vattnet (i 
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enlighet med den cypriotiska lagstiftningen enligt vilken vattenkontroller utförs vart tredje år). 

Med avseende på luftföroreningar påstod miljöchefen att nivåerna var högre i staden och att 

inga ytterligare luftföroreningar från industriverksamheten i hamnen hade registrerats. 

Rörande nivån på radioaktiviteten fastställdes i en studie som utfördes 2014 av Halliburton 

(ett av de oljebolag som har tillstånd att bedriva verksamhet i hamnen) och övervakades av 

regeringens avdelning för arbetsinspektioner att det förekom mycket låga strålningsnivåer. 

Delegationen fick veta att svar hade lämnats på alla förfrågningar från invånarna rörande 

dessa frågor.  

Vad gäller hamnen i Limassol fick delegationen veta att det inte var nödvändigt med en 

miljökonsekvensbedömning med tanke på den typ av verksamhet som förekommer där. I 

detta fall hade övervakningsprogram genomförts före tillstånden beviljades, och allmänheten 

hade meddelats om detta.  

Vad gäller hamnen i Vassilikos, som håller på att byggas ut, sade hamnmyndighetens 

representanter till delegationen att man avsåg att ha mer betydande industriell verksamhet på 

denna plats, förutom en planerad terminal för flytande naturgas (LNG). Man försäkrade 

delegationen att all sådan verksamhet skulle följa de enligt unionsrätten tillämpliga 

standardgränserna för miljön. 

Under den därpå följande bussrundturen i hamnen såg delegationens medlemmar att det fanns 

ett antal små kontorsanläggningar och lagringsplatser som användes av företagen, och att det 

endast fanns ett fartyg vid kaj där ingen verksamhet förekom vid tiden för besöket. 

Medlemmarna såg hamnens och tankarnas närhet till bostäderna (bokstavligt talat rakt över 

gatan från villor och hyreshus), tankarnas närhet till hamnen, och det faktum att en del av 

tankarna var belägna bredvid bostäder och företag och på stränderna alldeles intill de 

badande.  

Sammanträde med statssekreteraren för ministeriet för transport, kommunikationer och 

offentliga arbeten och med andra representanter för ministeriet 

Vad gäller Larnacas hamn lät ministeriets representanter delegationen veta att regeringens mål 

var att utveckla Larnaca till en ”större kryssningshamn” (som en del av ”flyg- och 

kryssningspaket”) och att marknadsföra dess småbåtshamn, och att regeringen inte avsåg att 

omvandla området till en industrihamn. Man upprepade att de tillstånd som beviljats till de 

företag som för närvarande bedrev verksamhet i hamnen var begränsade till 

lagringsverksamhet, och att den huvudsakliga industrihamnen ska byggas i Vassilikos, medan 

Limassol skulle förbli Cyperns huvudsakliga kommersiella hamn.  

Delegationen fick veta att regeringens plan var att flytta alla de berörda verksamheterna, 

inklusive lagringstankarna för gas, till Vassilikos, och att den nuvarande situationen inte var 

acceptabel. Inom parentes fick delegationen också veta att lagringsverksamheten i Larnacas 

hamn endast inbegriper hantering av icke-farligt material och att det av detta skäl inte 

behövdes något offentligt samråd före det att tillstånden beviljades eller förlängdes.  

Statssekreteraren förklarade också att Cyperns hamnmyndighet hade finansierat en 

miljökonsekvensbedömning på uppdrag av Larnacas kommunala myndigheter, och att 

allmänheten hade informerats fullt ut om detta. Enligt ministeriet byggde det intryck vissa 

invånare hade fått av att framställning av slam och annan tung industriverksamhet pågick i 

Larnacas hamn på felaktiga antaganden och en brist på förståelse. Han påstod också att den 
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enda orsaken till att hamnområdet hyrdes ut var att främja sysselsättningen och motverka den 

verksamhetsminskning som hamnen stod inför, och att inga tillstånd krävdes för 

hamnverksamheten eftersom den inte var skadlig. 

Ministeriets representanter försäkrade delegationen att man i fortsättningen skulle bemöda sig 

mer om att förbättra samarbetet och kommunikationen med Larnacas borgmästare. 

Sammanträde med representanter för ministeriet för energi, handel, industri och turism 

Delegationen sammanträdde med representanter för ministeriets avdelning för kolväten, som 

tillhandahöll ytterligare bakgrundsinformation rörande skälen för utbyggnaden av Larnacas 

hamn och det ursprungliga beslutet att bevilja tillstånd för lätt industriverksamhet där under 

en period på två år (från 2014 till 2016). Enligt ministeriet var Limassols hamn överbelagd 

vid tiden då beslutet fattades av hamnmyndigheten, medan Larnacas hamn var underutnyttjad. 

Från och med 2016 har Limassol utsetts till överföringshamn för de anläggningar som för 

närvarande är belägna i Larnaca.  

Efter protester av invånarna organiserades dessutom ett offentligt möte i Larnaca år 2016 

under vilket denna bakgrund förklarades och invånarnas frågor besvarades. Ministeriets 

representanter noterade att det under detta möte stod klart att vissa personer ur allmänheten 

hade felaktiga idéer om hamnverksamhetens beskaffenhet och de material som hanterades 

där, vilka enligt ministeriet huvudsakligen var icke-farliga (t.ex. bentonit).  

Vad gäller den framtida omlokaliseringen medgav ministeriets representanter att denna hade 

skjutits upp flera gånger, eftersom det är en komplicerad plan. Det finns för närvarande en 

huvudplan som håller på att genomföras för Vassilikos, enligt vilken infrastruktur skapas och 

områden överlåts till företag som sedan tidigare har bedrivit verksamhet i Larnaca. Denna 

plan är ganska långt gången, eftersom det första stadsplaneringstillståndet för 

omlokaliseringen av anläggningarna har beviljats. 

Med avseende på Aradippou nämnde ministeriets representanter att de statliga myndigheterna 

har beviljat undantag till företagen på villkor att de erhåller alla de nödvändiga tillstånden. 

Aradippous kommun har beviljat bygglov efter miljökonsekvensbedömningens slutförande. 

Vad gäller planerna för den framtida prospekteringen för olja och naturgas hade borrningen i 

sektor 11 slutförts vid tiden för besöket. Ytterligare tre sektorer ska tilldelas, samtidigt som 

den nuvarande entreprenören ska borra två brunnar i den nya sektorn under hösten 2017, och 

Exxon Mobil (i sektor 10) ska borra två provborrningsbrunnar under andra halvåret av 2018. 

Halliburton (entreprenör till Total) och Schlumberger kommer att erbjuda stödtjänster i 

Aradippou.  

Sammanträde med företrädare för inrikesministeriet 

Delegationen sammanträdde med representanter för myndigheten för stadsplanering och fick 

veta att planeringsparametrarna för Larnacas hamn ingår i stadsplanen för Larnaca, som inte 

tillåter industriell verksamhet i hamnen. Vad gäller platsen för lagringstankarna lät ministeriet 

delegationen veta att ett ministeriebeslut påbjöd att användningen av tankarna skulle upphöra 

och tankarna skulle bortskaffas i februari 2017. Tidsfristen för tankarnas flyttning går 

följaktligen ut i mars 2018 för de tankar som innehåller petroleumgas och i mars 2019 för de 

som innehåller gasol. Det är tänkt att båda dessa typer av tankar ska flyttas till Vassilikos, 

men enligt ministeriets representanter är det troligt att detta kommer att försenas med ett till 
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två år. 

Rörande omlokaliseringen av tankarna från det område som sträcker sig från hamnen till 

Oroklini har myndigheten utarbetat en mer omfattande plan för detta område, som var 

underutnyttjat på grund av närvaron av tankarna. Enligt planen ska området uppgraderas med 

hjälp av kvalitativ planering, med nya vägar, cykelbanor, en strandpromenad, hantering av 

vattenflöden, flerfunktionsbyggnader i centrala områden, och företag och bostäder i 

stadsdelar. Ett företag har anlitats för att utföra den ovannämnda detaljerade studien, och 

offentliga samråd har redan genomförts. Den nya planen skulle ha offentliggjorts i slutet av 

2017, vid samma tid som miljökonsekvensbedömningen för detta projekt skulle ha 

offentliggjorts under ledning av avdelningen för miljö. 

Enligt representanterna behövdes inga tillstånd för uppförandet av anläggningarna i hamnen, 

eftersom begäran hade lämnats in av transportministeriet och inte av ett privat företag. Trots 

det följdes alla förfaranden, och yttranden från myndigheter lämnades in som om begäran 

hade kommit från ett privat företag, så att inga överträdelser av lagen skulle förekomma. Med 

avseende på Aradippou, efter en presentation av det förfarande som hade följts, uttrycktes 

avslutningsvis åsikten att det utövas påtryckningar till att göra Aradippou till ett område med 

enbart bostäder, eftersom detta är skälet till invånarnas protester. 

Sammanträde med representanter för ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och 

miljö (avdelningen för miljö) och med miljökommissionären 

Representanterna bad inledningsvis om ursäkt för jordbruksministerns frånvaro, eftersom han 

hade fått förhinder och inte kunde vara närvarande vid sammanträdet. Med avseende på 

utbyggnaden av biverksamheter i Aradippou fick delegationen veta att Aradippous stadsplan 

tillåter industriell användning och industrizonfunktioner. De andra tillåtna användningarna 

enligt stadsplanen inbegriper lagring (av utrustning för bi-/stödverksamheter) och 

verkstäder/bearbetningsanläggningar. Enligt lag behövs inga miljötillstånd, men avdelningen 

uppmanade trots det till inlämning av alla miljöuppgifter som var relevanta för verksamheten, 

och undersökte dessutom alla möjliga risker på grundval av den information som lämnats in 

av företagen, och införde sedan mycket strikta miljövillkor och övervakning. De påstod att de 

två anläggningarna är i drift och att de uppfyller de villkor som pålagts dem fullt ut. Rörande 

informationen till allmänheten berättade ministeriet också för delegationen att dess tekniska 

experter hade hållit presentationer, gett förklaringar, och två gånger sammanträtt med 

Aradippous kommunfullmäktige innan tillstånden utfärdades.  

Med avseende på Larnacas hamn fick delegationen också veta att den verksamhet som 

förekommer där inte definieras som industriverksamhet enligt den tillämpliga lagstiftningen, 

och att det därför inte krävdes någon miljökonsekvensbedömning. Trots det krävde 

avdelningen mycket strikta villkor och införde mycket noggrann övervakning av 

hamnverksamheten 2014 för att bevilja tillståndet. På grund av närheten till bostäderna mätte 

de bullernivån och övervakade arbetstiden. Eftersom verksamheten endast skulle pågå i 

18 månader beviljade de tillståndet, och övervakade sedan bullernivåerna och 

avfallshanteringen på plattformarna, men fann inte några överträdelser. Sedan dess har ingen 

ny begäran om tillstånd lämnats in. Enligt ministeriet omfattas dessutom ingen av 

verksamheterna i Larnacas hamn av Sevesodirektiven, medan motsatsen gäller för det område 

i Larnaca där lagringstankarna för gas är belägna – en riskanalys håller på att genomföras 

under ledning av Cyperns sysselsättningsministerium.  
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Med avseende på omlokaliseringen av tankarna till Vassilikos fick delegationen veta att det 

första företag som fick bygglov redan har byggt tankar och fortsätter att göra detta för att 

täcka de inledande behoven hos de övriga företag som kommer att omlokaliseras dit. 

Omlokaliseringen beskrevs som en ”mycket tidsödande process” för vilken mycket ingående 

och omfattande miljöstudier håller på att utföras och för vilken många byråkratiska hinder 

måste undanröjas i förväg.  

Möte med riksrevisorn, Republiken Cyperns revisionsmyndighet 

Riksrevisorn upprepade den cypriotiska regeringens utfästelse att Limassol ska förbli den 

huvudsakliga kommersiella hamnen på Cypern, och att detta är bevis på att Larnacas hamn 

inte är tänkt att vara en industrihamn – vid den tiden vidtogs åtgärder för att tillåta industriella 

användningar i Limassol.  

Vad gäller flyttningen av gastankarna fick delegationen veta att det finns ett politiskt problem 

med indirekt inflytande och påtryckningar som utövas av de verksamma företagen gentemot 

de statliga myndigheterna. Som exempel nämnde riksrevisorn tillhandahållandet av vissa 

material, till exempel bitumen, där det finns ett kvasimonopol på marknaden. 

Riksrevisionsmyndigheten påpekade att man försöker engagera andra företag för att främja ett 

privat initiativ som är anpassat till bortforslingsprocessen. 

Vad gäller förfaranden för beviljande av tillstånd förklarade riksrevisorn att det finns två typer 

av relevanta tillstånd enligt cypriotisk lag: stadsplanerings-/detaljplaneringstillstånd och 

bygglov. Om ett projekt ska byggas av ett privat företag krävs bygglov, som beviljas av 

kommunen även om företaget bygger på statligt ägd mark. Det allmänna åklagarämbetet 

ansvarar för att tydliggöra tolkningen av lagen om förfaranden för beviljande av olika typer av 

tillstånd. Det finns ett undantagsförfarande, i synnerhet med avseende på projekt av nationell 

betydelse och när det krävs en ändring av markanvändningen och användningen av 

anläggningar.  

Besök hos Cyperns parlament – gemensamt möte med utskottet för transport, 

kommunikationer och offentliga arbeten och med miljöutskottet 

Delegationen träffade en gemensam delegation bestående av ledamöter av det cypriotiska 

parlamentet – Adamos Adamou, ordförande för miljöutskottet, samt Annita Dimitriou 

(Demokratisk samling – DHSY) och Evanthia Savva (AKEL), båda ledamöter av ovanstående 

utskott – och av ledamöter av utskottet för transport, kommunikation och offentliga arbeten: 

Christiakis Giovannis (Arbetande folkets progressiva parti – Vänstern – Nya krafter – 

AKEL), Dimitris Dimitriou och Charalambos Theopemptou (vice ordförande, De gröna). 

Nästan alla ledamöterna ovan representerar valkretsen Larnaca.  

Delegationen fick veta att frågan om Larnacas hamn har diskuterats i flera parlamentsutskott. 

Representanterna från DHSY uttryckte sitt ogillande rörande framställningarnas titlar, 

eftersom inget statligt beslut någonsin fattades att göra Larnaca till en industrihamn. Hamnen 

existerade redan 1974, vid tiden för den turkiska invasionen, och områdena runt hamnen 

erbjöds som bostadsområden för att hysa en del av flyktingarna från de norra delarna av ön. 

Tekniskt sett kom därför bostäderna att omgärda hamnen. Representanterna från DHSY ansåg 

att klagomålen kom enbart från en liten del av invånarna. Arbetslösheten i Larnaca efter 

nedskrivningen av bankinsättningar 2013 var mycket hög, så det beslutades att man skulle 

tillåta sådan verksamhet i hamnen (som redan hade genomgått en stor verksamhetsminskning 
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på grund av den ekonomiska krisen) för att främja sysselsättningen i området. De framhöll 

också att tre erbjudanden erhölls i upphandlingsförfarandet för utbyggnaden av Larnacas 

turisthamn och småbåtshamn, och att entreprenören skulle väljas ut senast i slutet av 2017. 

Vad gäller omlokaliseringen av petroleumtankarna i norra delen av hamnen har ett beslut 

redan fattats och kommer att genomföras, eftersom det finns tillräckliga medel och 

Europeiska unionen har godkänt denna omlokalisering, Flytten av gastankarna verkar vara 

något mer komplicerad, eftersom den cypriotiska marknaden är liten och kostnaden för 

omlokaliseringen är alltför hög för de berörda företagen. Representanterna för DHSY anser att 

invånarna kunde ha deltagit och blivit informerade om planerna för hamnen genom Larnacas 

utbyggnadskommitté. Avslutningsvis anser de att invånarnas oro rörande Larnacas hamn är 

grundlös, eftersom regeringen oåterkalleligen har beslutat att inte tillåta att hamnen används 

på samma sätt som under 2014 och endast kommer att tillåta lagring i hamnen.  

Ledamöterna från AKEL sade att invånarna i Larnaca erkänner behovet av att främja 

sysselsättningen i området, men anser att det inte är rätt att åstadkomma detta genom att 

äventyra människoliv. Deras mål är att utveckla turismen jämte därmed förenlig kommersiell 

utbyggnad, men de anser att deras stad redan är betungad och utsatt för risk på grund av 

tankarna, elinstallationerna, industrizonen och flygplatsen. Enligt dem har regeringen inte 

oåterkalleligt beslutat att flytta företagen ut ur och bort ifrån Larnacas hamn – beslutet har 

skjutits upp till 2019 – samtidigt som det inte är känt exakt när företagen ska flytta ut, när 

tankarna ska omlokaliseras och när planerna ska genomföras. Vad gäller installationerna i 

Aradippou sade Evanthia Savva, som var ledamot av kommunfullmäktige i Aradippou när 

byggloven beviljades för de två företagen år 2014, att det pågick en samlad insats i det 

fördolda av regeringen och Aradippous borgmästare att lokalisera fabrikerna nära ett 

bostadsområde. Som bevis för detta betonade hon att företagen erhöll sina tillstånd inom ett 

par månader, trots att förfarandena vanligen tar två till tre år, att ministerrådet beviljade ett 

undantag för privata företag trots att undantag vanligen endast beviljas för statliga projekt, 

och slutligen att Aradippous kommun tidigarelade sitt styrelsesammanträde under vilket det 

beviljade tillstånden till företaget, så att de kunde ställa det behöriga parlamentsutskottet inför 

fullbordat faktum när detta sammanträdde två dagar senare. 

Fredagen den 22 september 2017 

Besök och rundresa i kommunen Aradippou  

Delegationen reste runt i kommunen Aradippou med buss, åtföljd av Aradippous 

borgmästare, som kommenterade de viktigaste besökta platserna. Dessa platser inbegrep två 

stödanläggningar för borrföretag (Halliburton och Schlumberger), som båda var stängda och 

inte verkade vara bemannade. Båda anläggningar var uppförda i en företagspark (Larnacas 

före detta frizon) i utkanten av Aradippou, nära en motorväg som åtskiljer parken från 

bostadsområdena. Delegationen underrättades om att dessa två anläggningar inte var och 

aldrig hade varit i drift. Anläggningen av ett guldraffinaderi hade ännu inte slutförts. 

Anläggningarnas avstånd från bostadsområdena varierar, eftersom inflyttning endast skett 

nyligen i dessa områden. Faktum är att arbete pågick vid flera byggplatser för bostäder. Det 

genomsnittliga direktavståndet är dock ungefär en kilometer. 

Sammanträde med Aradippous borgmästare, Evangelos Evangelidis 

Delegationen underrättades om att kommunen, vad gäller förfarandet för utfärdande av 
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tillstånd, måste följa statligt utfärdade utlåtanden och utfärda ett tillstånd i enlighet därmed. 

Om kommunen avviker från ett positivt utlåtande som utfärdats av staten uppbär kommunen 

bevisbördan och ska tillhandahålla ett motiverat yttrande såväl som eventuella 

skadeståndsbetalningar. Statliga myndigheter, inte kommunala myndigheter, genomför 

miljöbedömningar.  

Borgmästaren bekräftade att markägarna i området önskade att marken endast skulle användas 

för bostäder. Markanvändning beslutas av rådet av markägare. Avdelningen för 

stadsplanering har dock sista ordet. Vad gäller tidpunkten för protester och framställningar 

från medborgare (det påstås att de medborgare som protesterade inte kom från Aradippou utan 

från Larnaca) underrättades delegationen om att majoriteten av dessa genomfördes före 

kommunalvalen, och att en liten minoritet av medborgare dominerade hela frågan, vars krav i 

vissa fall överdrevs, och att protesternas omfattning förstorades genom sociala medier.  

Slutligen underrättades delegationen om att Larnacas detaljplan ses över vart sjunde år. Den 

senaste sådana skedde 2013. Medborgarna föreslår ändringar av planen, kommunen 

kontrollerar dessa och utfärdar ett utlåtande. Därefter fattar avdelningen för stadsplanering det 

slutliga beslutet. I den allra senaste översynen hade kommunen föreslagit att det skulle finnas 

en buffertzon mellan anläggningarna och bostadsområdena, även om det i 

avdelningsundersökningar uttalades stöd för åsikten om att skapandet och driften av en 

industrizon var möjlig. 

Sammanträde med ombudet för förvaltning och skydd av mänskliga rättigheter 

(ombudsmannen) 

Ombudsmannen underrättade delegationen om att de huvudsakliga klagomålen från 

medborgare hade lösts och att svar erhållits på desamma. Denna lösning hade i slutändan lett 

till att Larnacas detaljplan ändrades.  

Vad gäller Aradippou har utvecklingen av stödverksamhet och en anläggning för tillverkning 

av lera stoppats och kommer att flyttas till Vassiliko. Endast lagringsverksamhet kommer att 

finnas kvar i Aradippou. Ingen bearbetning eller operativ verksamhet kommer i framtiden att 

ske där, och inte heller någon annan verksamhet som skulle kunna skada miljön. 

Ombudsmannens kontor har inte mottagit några klagomål om denna fråga.  

Vad gäller frågan om informationsspridning och kommunikationsbrister med avseende på de 

statliga och kommunala myndigheterna erkänner ombudsmannen att det har förekommit 

tillkortakommanden på alla nivåer, vilket har förvärrat situationen. Kontoret har dock inte 

mottagit några klagomål som specifikt rör denna fråga. Vad gäller varför sådana 

oegentligheter följde i förfarandena, vilket gav medborgarna fel intryck, ansåg hon att en 

ursprunglig bedömning av vilken roll hamnen skulle kunna spela genomfördes, men att denna 

bedömning senare reviderades och all industrialisering av hamnen stoppades. 

Sammanträde med framställarna, Larnacas stadshus 

Det andra sammanträdet med framställarna bestod av ett utbyte mellan delegationen och 

medborgarna om de huvudsakliga resultaten av de sammanträden som delegationen deltagit i 

och av tillhandahållande av ytterligare information av vissa medborgare till delegationen.  

Framställarna bekräftade att en rättstvist pågår i Cyperns högsta domstol på begäran av 
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kommunerna Larnaca och Dromolaxia. Framställarna påtalade även det kommande (2018) 

genomförandet av ett beslut om ändrad markanvändning för ön (som, bland annat, inbegriper 

en översyn av Larnacas detaljplan) och uttryckte oro över att regeringen kommer att tillgripa 

rekvisition av mark för industriella ändamål.  

Vad gäller avlägsnandet och överföringen av gaslagringstankar erkände framställarna att ett 

ministerbeslut hade utfärdats men betonade att det hade förekommit upprepade förlängningar 

och förseningar, på upp till 17 år.  

Vad gäller den övergripande frågan om brist på kommunikation hävdade framställarna att 

detta hade varit ett pågående problem och att det har förekommit talrika exempel på 

tillhandahållande av motstridig och/eller vilseledande information på alla styrelsenivåer och 

vid olika ministerier. Det angavs också att vissa borgmästare försöker att visa att medborgare 

som protesterar har fel eller är okunniga eller mentalt instabila. Framställarna tvivlar på att 

företagen endast skulle använda hamnen för lagring, och även om så vore fallet så skulle det 

vara mycket svårt att bevisa, eftersom det endast finns en eller två statliga kontrollanter för 

utförande av de nödvändiga kontrollerna. De hänvisade även till att företag hittar sätt att ta sig 

runt statliga beslut och tillstånd samt medborgarnas protester, till exempel genom att utföra 

åtgärder som orsakar störningar och möjligen utsläpp på de fartyg som ligger dockade i 

hamnen snarare än på själva hamnmarken. 

5. Slutsatser och rekommendationer 

Den första punkt som fastställdes under besöket var medborgarnas missnöje med den 

utökade eftersläpningen av information från centrala statliga myndigheter vad gäller 

utvecklingen vid Larnacas hamn, Aradippou, och situationen med gaslagringstankarna. 

Spänningar och fel i kommunikationen, eller en total brist på kommunikation, var 

uppenbara, både mellan Larnacas kommun och Cyperns hamnmyndighet samt mellan 

kommunen och Larnacas invånare. Bevis för det tidigare föreligger genom det faktum att 

Larnacas borgmästare först hörde om förlängningen av licenserna för lagring i Larnacas hamn 

under utskottsdelegationens sammanträde med Larnacas hamnmyndighet. Samtidigt är de 

åtaganden som gjorts av centrala statliga myndigheter om att föra en bättre dialog och 

ha en mer öppen kommunikation med både medborgare och kommunala myndigheter 
vad gäller framtida stads- och industriutveckling välkomna. 

De miljörättigheter som erkänns för medborgare i dag härrör från ett brett omfång av 

miljöprinciper och miljölagar som har antagits på global nivå och på EU-nivå. I 

Riodeklarationen, som antogs 1992, betonas, i dess princip 10, att ”[m]iljöfrågor hanteras bäst 

när alla berörda medborgare deltar”. 1998 började denna princip tillämpas genom 

undertecknandet av Århuskonventionen1, som trädde i kraft 2001, och ratificerades av Cypern 

2003. Allmänhetens rätt till tillgång till miljöinformation, att delta i beslutsfattande och att ha 

tillgång till rättslig prövning utgör de tre pelarna av Århuskonventionen och de stater som är 

parter i konventionen är skyldiga att säkerställa och respektera dessa rättigheter. I 

föreliggande fall verkar denna princip ha åsidosatts, och bristen på tillbörliga 

miljökonsekvensbedömningar för sådana projekt (Larnacas hamn och Aradippou) tyder 

antingen på att cypriotisk nationell lagstiftning har kringgåtts eller på att dess införlivande 

                                                 
1 Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 

rättslig prövning i miljöfrågor. 
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inte stämmer överens med EU-lagstiftning. 

Medborgarnas deltagande, offentligt samråd och tillhandahållande av nödvändig 

information om framtida utvecklingsplaner i god tid, dvs. innan ingreppet/byggnationen 

påbörjas, är inte någon lyx som staten inte har råd med utan en skyldighet och även en del av 

EU:s regelverk. Misstron gentemot alla statliga eller lokala beslut, även gynnsamma beslut 

som försvarar medborgarnas motstånd mot användningen av Larnacas hamn, är en följd av 

undermålig hantering av information av de statliga och lokala myndigheterna och möjligen en 

faktor som förvärrar spänningarna i området och inom Larnacas kommunfullmäktige.  

En annan iakttagelse var den uppenbara bristen på samordning och förfarandemässig 

tillsyn mellan olika statliga avdelningar och tjänster vad gäller tillståndsförfarandena 
för industri- och stadsutvecklingsplaner, och den resulterande situationen med 

industrianläggningar i nära anslutning till bostadsområden, vilken normalt sett varken skulle 

stämma överens med moderna stadsplaneringslagar eller med EU-lagstiftning i enlighet med 

Sevesodirektiven. Samtidigt var de avvikande redogörelser som gavs av olika centrala 

statliga myndigheter om enskilda punkter med anknytning till beslutsprocesserna och kraven 

för licenser avseende nämnda utveckling påfallande.  

Bristen på strategisk planering på statlig nivå vad gäller en sådan viktig fråga som olje- 

och gasprospektering visade sig också under sammanträdena, preliminärt styrkt av att den 

industriella användningen av en hamn såsom Larnaca föredrogs för vinster på kort sikt, men 

att denna industriella verksamhet sedan flyttades till Limassol, samtidigt som anläggningarna 

för stödtjänster finns kvar i Aradippou, nära Larnaca.  

Utvecklingen av ett område bör inte endast omfatta finansiell vinning, utan bör 

samtidigt säkerställa skydd av miljön och folkhälsan. En balans mellan de båda aspekterna 

bör alltid eftersträvas. Det föreliggande fallets särdrag, som går ut på att hamnen bokstavligen 

är belägen i ett bostadsområde, gör denna punkt än mer viktig. Samtidigt belyses vikten av 

allmänintresse som ett medel för framsteg och miljöskydd särskilt i fallet gällande 

Larnacas hamn. 

Under diskussionerna mellan delegationen och myndigheterna, även om de inte hölls på 

ministernivå, och efter besöket i hamnen, angav myndigheterna tydligt att de inte hade 

någon avsikt att fortsätta den industriella användningen av Larnacas hamn, och att 

användning av hamnen för närvarande endast är tillåten för de begränsade syften (såsom 

lagring) som anges av Cyperns hamnmyndighet. Framställarna förblir dock oroade över 

huruvida det pågår farlig verksamhet i hamnen, såsom tidigare har varit fallet, huruvida en 

adekvat licens har beviljats för denna verksamhet och, slutligen, huruvida verksamheten är 

tillbörligt kontrollerad. Den senaste förlängningen av licensen gjordes skriftligen från 

Cyperns hamnmyndighet till Larnacas kommun den 21 september 2017, närmare bestämt 

samma dag som utskottsdelegationens sammanträden med hamnmyndigheten. Framställarna 

förblir dock skeptiska till hur fast beslutet om att hamnen endast får användas för lagring är 

eftersom det inte står klart vad som skulle lagras där (kemikalier samt fast och flytande avfall 

lagras i Limassols hamn, vilket innebär att detta även skulle kunna vara fallet för Larnacas 

hamn) och för vilken period förlängningen beviljades.  

Angående Aradippouområdet verkar det som om tjänsteverksamheten tillåtits utan att någon 

miljökonsekvensbedömning gjorts på förhand i ett område som inte har den nödvändiga 

klassificeringen för densamma. Detta verkar ha möjliggjorts genom vissa rättsliga strukturer i 
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förhållande till offentlig–privat deltagande. De lokala myndigheternas verkliga kapacitet att 

ordentligt inspektera vad för slags verksamhet som faktiskt pågår verkar också utgöra ett 

bekymmer. 

Slutligen var, även om frågan om förflyttningen av gas- och oljetankar från Larnaca, som 

utgör en uppenbar fara enligt Sevesodirektiven, inte var den huvudsakliga inriktningen för de 

framställningar som undersöktes under detta besök, behovet av att förflytta dem uppenbart 

och brådskande, precis som ett åtagande om en slutlig tidsram och tydlig kommunikation till 

medborgarna från de statliga myndigheterna. Förflyttningen till Vassiliko verkar vara en 

lösning, trots dess komplicerade karaktär. Delegationen är fortfarande oviss om huruvida 

detta är en plan på kort eller medellång sikt, hur snart den kan genomföras och vilken grad av 

säkerhet som gäller för dess genomförande. 

Mot bakgrund av ovanstående resultat utfärdar utskottet för framställningar följande 

rekommendationer för de behöriga nationella myndigheterna: 

1. Utskottet noterar särskilt vikten av en verklig och utökad offentlig dialog när 

föreslagna industri- eller stadsutvecklingsprojekt har en möjlig effekt på folkhälsan 

eller utgör en risk för miljön. Utskottet understryker vikten av en offentlig dialog inom 

ramen för bättre förberedelse av regeringsbeslut. Utskottet föreslår därför att ett 

gemensamt möte hålls mellan hamnmyndigheten, de relevanta ministerierna, 

ombudsmannen, riksrevisorn och framställarna. 

2. Utskottet rekommenderar att kommunfullmäktige, för att säkerställa medborgarnas 

medvetenhet, genom ett förfarande för en offentlig dialog, deltar och att samråd hålls 

med detsamma, avseende alla projekt och all verksamhet som väsentligen påverkar 

hamnen, även om hamnmyndigheterna faller inom den centrala statsförvaltningens 

ansvarsområde. 

3. Utskottet uppmanar de behöriga myndigheterna att skynda på förfarandet för att 

avlägsna gaslagringstankarna och påminner om att besluten om avlägsnande har pågått 

så långt bak i tiden som 17 år. Utskottet uppmanar de behöriga myndigheterna att 

meddela en exakt tidsram för slutpunkten för förfarandet för avlägsnande till 

medborgarna och de berörda kommunala myndigheterna. 

4. Utskottet begär att de behöriga myndigheterna klargör villkoren för den nyliga 

förlängningen av licensen för anläggningarna i Larnacas hamn, och i synnerhet vilken 

slags verksamhet som är tillåten. Utskottet uppmuntrar bestämt att bristen på 

arbetsplatsinspektioner tas itu med för att kontrollera huruvida farlig verksamhet äger 

rum utan kontroll eller nödvändigt tillstånd, både i Larnacas hamn och i Aradippou. 

5. Utskottet rekommenderar utökad transparens och mer redovisning av information för 

medborgare vad gäller framtida utvecklingsstrategier för Larnacas hamn, Aradippou 

och relevanta områden, såväl som bättre transparens vad gäller vilken typ av 

verksamhet, vilka material och vilka tidsperioder som dessa strategier omfattar.  

6. Utskottet uppmanar de statliga myndigheterna att engagera sig i 

avdelningsöverskridande dialoger om vilka processer och förfaranden som ska följas i 

sammanhanget av olje- och gasprospektering, vilket i slutändan skulle leda till att en 

strategisk plan för frågan skapas. Utskottet noterar behovet av en övergång från en 
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kortsiktig partiell logik avseende omedelbar ekonomisk omsättning till en 

övergripande strategisk långsiktig planering för utvecklingen av kusten i Larnaca, med 

inriktning på lokal ekonomisk verksamhet och turism i enlighet med 

miljöskyddsföreskrifter. 

7. Utskottet är oroat över att enligt gällande lagstiftning krävde varken verksamheten i 

Larnacas hamn eller den i Aradippou en oberoende miljökonsekvensbedömning när en 

studie som inbegriper alternativa lösningar utgör normen. Utskottet anser att lagen om 

införlivande av direktivet om miljökonsekvensbedömning antingen har kringgåtts eller 

i sig är för svag och inte stämmer överens med målet i EU-direktivet. Utskottet 

uppmanar i detta fall att lagstiftningen ses över för att uppdatera och uppgradera 

densamma. Utskottet föreslår att en tydlig åtskillnad görs mellan offentliga och privata 

intressen i projekt samt mellan de konkreta typer av industriell verksamhet som är 

tillåten respektive förbjuden i zonerna med olika klassificering. 

8. Utskottet rekommenderar att mer stringenta kontraktsförfaranden införs för 

miljöriskbedömningsstudier. Utskottet noterar att detta är lämpligt både för att säkra 

större förtroende från medborgare för statligt beslutsfattande om miljömässigt känsliga 

frågor och för att undvika potentiella intressekonflikter när företag eller privata 

organisationer som på något sätt deltar i utarbetandet av ett projekt eller en investering 

själva finansierar studien eller finansierar den enhet från vilken studien har beställts. 

9. Utskottet betonar vikten av att följa bestämmelserna i Sevesodirektiven, inbegripet 

utarbetande av övergripande planer för civilskydd och att vederbörligen underrätta den 

berörda befolkningen om evakueringsprotokoll vid ett nödläge, särskilt i Larnaca, med 

beaktande av närheten till hus för både tankar och hamnen, och med tanke på viss 

verksamhet som identifierats i denna. 

10. Utskottet välkomnar den högre prioriteringen av miljöfrågor på den cypriotiska 

politiska agendan. Utskottet anser att en ytterligare förändring av kulturen krävs, 

varvid beslut inte fattas på förhand och kryphål sedan hittas för att undvika reglerna 

för offentlig information och offentligt deltagande. Utskottet anser att den kommande 

övergripande översynen och markindelningen av ön 2018 utgör en god möjlighet till 

att genomföra en sådan förändring av tillvägagångssätt. 

11. Utskottet påminner om att medlemsstaternas ska respektera 1995 års 

Barcelonakonvention om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, och alla 

tillhörande protokoll, i synnerhet protokollet om integrerad förvaltning av 

kustområdena. 

12. Utskottet noterar de iakttagelser som gjorts i rapporterna från den cypriotiska 

ombudsmannen och den cypriotiska riksrevisorn angående oegentligheter i de 

förfaranden som följts för användningen av Larnacas hamn och installationerna i 

Aradippou samt den effekt som dessa utvecklingsprojekt haft eller potentiellt har för 

lokala medborgare. Utskottet uppmanar de statliga myndigheterna att beakta de 

punkter som tagits upp i ovannämnda rapport och att följa alla rekommendationer däri. 

13. Utskottet åtar sig att övervaka medborgarnas efterlysning av åtgärder vad gäller 

framtida utveckling rörande Larnacas hamn, Aradippou och avlägsnandet av 

gaslagringstankar, ifall denna skulle fortskrida på ett sätt som strider mot de planer 
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som presenterats av de nationella myndigheterna under undersökningsresan. Utskottet 

påminner, på samma sätt, framställarna om att de alltid kan lämna in nya 

framställningar till Europaparlamentet i frågan, om detta motiveras av objektiva skäl, 

som utskottet för framställningar kommer att undersöka och sedan, om så krävs, vidta 

åtgärder rörande desamma. 
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Bilaga 1: Sammanfattning av mottagna framställningar 

Sammanfattning av framställning 1540/2014 

Framställaren protesterar mot byggandet av en industrihamn i Larnaca. Framställaren anser att 

projektet strider mot Sevesodirektivet. 

Sammanfattning av framställning 1541/2014 

Framställaren klagar över de arbeten som pågår i hamnen och området kring Larnaca. Han 

begär att alla olje- och gastankar ska flyttas, att arbetet i hamnen för att underlätta olje- och 

gasprospektering ska stoppas, att bestämmelserna i Århuskonventionen samt i Seveso II- och 

Seveso III-direktiven ska tillämpas och att en oberoende miljökonsekvensstudie ska 

genomföras för varje projekt, översättas till grekiska och offentliggöras i medierna. 

Sammanfattning av framställning 1542/2014  

Framställaren protesterar kraftigt mot byggandet av en industrihamn i Larnacas 

bostadsområden, eftersom den innebär en hälso- och säkerhetsrisk för invånarna och skadar 

miljön. 

Sammanfattning av framställning 1543/2014  

Framställningen avser en protest mot beslutet av Cyperns regering att bygga en industrihamn 

för energiföretag i Larnaca utan att rådgöra med invånarna. Enligt framställningen strider 

förfarandet mot både Århuskonventionen och EU:s miljöbestämmelser. Endast en förstudie 

har genomförts i ärendet, vilken på intet sätt berör projektets konsekvenser för miljön och 

hälsan. 

Sammanfattning av framställning 1544/2014  

Framställaren protesterar mot de gas- och oljefartyg som är förtöjda utanför staden Larnacas 

sandstränder och nära bostadsområden. Regeringen har redan beordrat att fartygen ska flyttas, 

men detta hörsammas inte. Fartygen utgör en stor miljörisk och bryter mot Sevesodirektivet. 

Sammanfattning av framställning 1644/2014 

Framställaren framför mycket kortfattat att hon inte vill att avfall ska transporteras till 

Larnaca. 

Sammanfattning av framställning 1662/2014 

Framställaren protesterar mot det arbete som pågår för att bygga om hamnen i Larnacas 

stadskärna till en tung industrihamn. Han klagar över att det finns planer på att genomföra 

arbeten för att producera borrslam, använda och lagra stora mängder kemikalier, låta fartyg 

transportera in och ut radioaktiva metaller och delar och transportera farliga sprängämnen till 

olje- och gasborrplattformar. Han påpekar även att hamnen ligger i ett område som omfattas 

av Sevesodirektivet, eftersom olje- och gasbolag har uppfört anläggningar inom flera hundra 

meter och invänder mot beslutet att placera stora lagerlokaler i Aradippouområdet (i utkanten 

av staden, mindre än en kilometer från bostadsområdet och bara 700 m från de närmaste 

husen) för lagring av stora mängder sprängämnen och kemikalier och för att lagra, använda 
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och förflytta radioaktiva komponenter för bolagen i hamnen. Han är orolig för att invånarnas 

hälsa och säkerhet och miljön kommer att äventyras av föroreningar i marken, luften och 

havet till följd av läckande kemikalier, radioaktivitet eller eventuella olyckor, och klagar över 

att stadens karaktär kommer att förändras från en lugn turistort till en industristad. Han begär 

att arbetet ska stoppas och att en analys av konsekvenserna för staden och dess omgivningar 

görs. 

Sammanfattning av framställning 1665/2014 

I en mycket kortfattad framställning kräver framställaren att giftigt avfall och kemikalier inte 

ska tillåtas i Larnaca på Cypern. 

Sammanfattning av framställning 1666/2014 

I en mycket kortfattad framställning uppger framställaren att det är förbjudet med 

industriverksamhet i stadskärnan, särskilt gasborrningsverksamhet. Han fördömer att 

girigheten hos ett fåtal hotar att förgifta Larnacas invånare. 

Sammanfattning av framställning 1667/2014 

Framställaren klagar över att den cypriotiska regeringen har börjat omvandla hamnen i 

Larnacas stadskärna till en industrihamn, utan att hålla samråd med eller informera 

lokalbefolkningen. Byggplanerna innefattar uppförandet av en fabrik för framställning av 

slam för gasborrning och transport av sprängämnen genom stadskärnan till hamnen. 

Framställaren uppger dessutom att ingen miljökonsekvensbedömning har gjorts av dessa 

arbeten. 

Sammanfattning av framställning 1668/2014  

Framställaren motsätter sig anläggandet av en industrihamn i ett bostadsområde i centrala 

Larnaca, inte långt (mindre än 100 meter) från bostadshus, eftersom detta medför risker för 

såväl invånarnas hälsa och säkerhet som miljön. 

Sammanfattning av framställning 1829/2014 

I en extremt kortfattad framställning begär framställaren, som bor i Larnaca, ett stopp för 

ödeläggelsen av den naturliga miljön, så att människor kan leva fritt i en ren miljö. 

Sammanfattning av framställning 1830/2014 

I en extremt kortfattad framställning begär framställaren, som bor i Larnaca, att föroreningen 

av miljön ska stoppas. 

Sammanfattning av framställning 0144/2016  

Framställaren uttrycker sin frustration över avsaknaden av svar från 

Europeiska kommissionen avseende ett klagomål som lämnades in för mer än ett år sedan 

gentemot den cypriotiska regeringen, om överträdelser av gemenskapsrätten vad gäller 

miljöskydd och skydd av medborgarna från tunga industriinstallationer i Larnacas hamn. 

Detta gjordes utan någon som helst hänsyn till hälsa, zonindelning, miljö, lagstiftning och 

förfarande. Detta utgör flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna och mot 
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Århuskonventionen. Medborgarna har också vidtagit lokala rättsliga åtgärder som är under 

behandling. Under tiden tycks situationen förvärras ytterligare eftersom riskerna för de 

boende ökar, och nyligen byggdes två nya fabriker i samma område, ett guldraffinaderi och en 

bioenergianläggning. Medborgarna anser att detta är bevis på de statliga och lokala 

regeringarnas försök att olagligt förvandla området till en zon för tung industri. Hon betonar 

att tiden är avgörande och ber att Europeiska unionen ingriper snarast. 

 


