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1. Ievads 

PETI faktu konstatēšanas brauciena uz Kipru 2017. gada 20.–22. septembrī mērķis bija reaģēt 

uz vairākiem lūgumrakstiem, kurus komiteja saņēmusi par apgalvojumiem attiecībā uz 

kaitīgām rūpnieciskām darbībām Larnakas pašvaldībā (jo īpaši Larnakas ostā) un Aradipu 

pašvaldībā. Apgalvojumu specifika un to atbilstība ES tiesību aktiem saskaņā ar Seveso 

direktīvām ir izklāstīta pievienotajos lūgumrakstu kopsavilkumos1, kā arī Eiropas Komisijas 

2017. gada 31. jūlija paziņojumā2.  

PETI delegācijā, kuru vadīja Pál Csáky (PPE), bija iekļauti šādi dalībnieki: Miltiadis Kyrkos 

(S&D), Angela Vallina (GUE), Igor Šoltes (Verts), Takis Hadjigeorgiou (GUE — ex officio 

dalībnieks) un Demetris Papadakis (S&D — ex officio dalībnieks).  

Apmeklējums ietvēra vairākas delegācijas tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, Kipras valsts 

varas iestādēm (centrālajām un pašvaldības iestādēm), Kipras parlamentu, ģenerālrevidentu un 

ombudi.  

Šis ziņojums, kas paredzēts kā atbilde uz lūgumrakstos paustajām Kipras iedzīvotāju bažām, 

ietver vispārīgu informāciju par strīdu un kopsavilkumu par delegācijas galvenajiem 

secinājumiem, kuri iegūti sanāksmēs, kas organizētas ar dažādām ieinteresētajām personām, un 

tiek noslēgts ar ieteikumu kopumu, kuri balstīti uz šiem secinājumiem.  

2. Vispārīga informācija  

a) Larnakas osta 

Larnakas osta, kas atrodas tikai sešu kilometru attālumā no Larnakas starptautiskās lidostas un 

Finikoudes (lielākās un visplašāk apmeklētās pludmales, ko izmanto gan vietējie iedzīvotāji, 

gan tūristi) tuvumā, ir izvietota relatīvi nelielā teritorijā pilsētas centrā, un to ieskauj dzīvojamie 

rajoni. Tā ir otra lielākā osta Kiprā. Būvniecība tika pabeigta 1973. gada jūnijā, un ostas 

ekspluatācija tika uzsākta tā paša gada beigās. 

Tās platība ir 445 000 kvadrātmetru, un pašreiz tā ir daudzfunkcionāla osta, kurā apstrādā visu 

veidu beztaras sūtījumus (lopbarību, graudus, ģipsi), parastās kravas (kokmateriālus, dzelzi, 

mēslošanas līdzekļus, automobiļus) un naftas produktus. Pēdējos gados to ir izmantojuši kruīza 

kuģi un pasažieru kuģi, kā arī komerckuģi, turklāt tās dienvidu galā ir izveidota arī jahtu 

piestātne. Tādēļ tiek meklēts stratēģisks ieguldītājs, lai nodrošinātu ostas un piestātnes objektu 

vienotu attīstību. Saistībā ar to ir izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. 

Osta atrodas blakus arī naftas un sašķidrinātās gāzes iekārtām, uz kurām attiecas ES Seveso 

direktīvas3 (piemēram, par atbildes procedūrām attiecībā uz tādu smagu nelaimes gadījumu 

briesmām, kuros iesaistītas bīstamas vielas). Šīs iekārtas, kas plešas ostas ziemeļos vairākus 

kilometrus, ietver gāzes un naftas tvertnes, kuras atrodas apkārtējās teritorijās esošo dzīvesvietu 

un uzņēmumu tiešā tuvumā. Valdība jau vairākas desmitgades plāno pārvietot šīs iekārtas prom 

no Larnakas piepilsētas, taču tas joprojām nav noticis. Iedzīvotāji ir pauduši bažas un 

organizējuši protestus, pieprasot tās nekavējoties pārcelt. Kā apspriests turpmāk, šo jautājumu 

                                                 
1 Šā darba dokumenta 1. pielikums. 
2 Dokuments PE572.924v04-00. 
3 Seveso direktīvas: Seveso I (Direktīva 82/501/EEK), Seveso II (Direktīva 96/82/EK), Seveso III 

(Direktīva 2012/18/ES). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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nevar nošķirt no lūgumrakstos izvirzītajiem jautājumiem, jo ir atzīta vajadzība nodrošināt 

integrētu risinājumu, kas vērsts uz iekārtu pārcelšanas problēmu un citiem lūgumrakstu 

iesniedzēju izvirzītajiem jautājumiem. Būtībā iekārtu jautājums ir pamatā citām ar ostu 

saistītajām problēmām. Lai gan attiecīgajos lūgumrakstos ir tikai neliela atsauce uz iekārtām, 

abi jautājumi ir cieši saistīti.  

Ogļūdeņražu izpēte un izmantošana Kiprā notiek kopš 2013. gada. Pēc divām licencēšanas 

kārtām naftas uzņēmumiem ir piešķirtas tiesības īstenot izpētes urbšanas kampaņas Kipras 

ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ). Izpētes tiesības uz trijiem gadiem piešķirtas trim 

uzņēmumiem: ENI (Itālija), Noble Energy (ASV) un Total (Francija). MedServ Ltd, kurš 

atrodas Kiprā, piedāvā atbalsta pakalpojumus un nodrošina ekspertīzi saistībā ar dabasgāzes 

urbšanas darbībām šo pasākumu ietvaros. Šim nolūkam uzņēmums ir saņēmis trīs gadus derīgu 

licenci no Kipras Ostu pārvaldes.  

Kipras EEZ darbojošos ogļūdeņražu ieguves uzņēmumu, jo īpaši ENI Cyprus Ltd, vajadzībām 

2014. gada jūnijā tika uzstādītas divas smagās rūpniecības iekārtas, proti, šķidro urbšanas fluīdu 

iekārta (objekts tādu šķidro urbšanas fluīdu ražošanai un uzglabāšanai, kurus pēc tam paredzēts 

transportēt uz urbumiem) un ķīmiskās uzglabāšanas iekārta (šķidro un cieto ķīmisko produktu 

uzglabāšanai). Abas atrodas tikai 125 metru attālumā no tuvākā mājokļa. ENI Cyprus Ltd ir 

uzticējis šķidro urbšanas fluīdu iekārtas pārvaldību Halliburton Mediterranean Company Ltd, 

bet ķīmiskās uzglabāšanas iekārtas pārvaldību — Medserv Cyprus Ltd, kas uzņēmies atbildību 

arī par bāzes vispārējo darbību.  

Vietējie iedzīvotāji ir kategoriski iebilduši pret šo objektu būvniecību un darbību, protestējot 

mītiņos, iesniedzot lūgumrakstus EP Lūgumrakstu komitejai un sūdzības Eiropas Komisijai, kā 

arī iesniedzot prasības (kas joprojām tiek izskatītas) vietējās tiesās pret Kipras valdību. Šī 

opozīcija, ko izrādīja pilsētas dome un liela vietējo iedzīvotāju daļa, galvenokārt bija saistīta ar 

to, ka materiāltehniskās apgādes bāze atrodas Larnakas centrā, dzīvojamo rajonu un populāru 

objektu tuvumā, teritorijā, kurā daudzus gadus veicina tirdzniecības un tūrisma attīstību, kā arī 

ar to, ka par ostas darbību nav notikusi iepriekšēja sabiedriskā apspriešana un nav sniegta 

informācija par plānotās darbības ietekmi uz vidi un veselību. Pēc tam 2014. gada jūlijā tika 

organizēta publiska sanāksme, kurā piedalījās valdības amatpersonas un uzņēmumu pārstāvji 

un kuras mērķis bija informēt ieinteresētās personas un mazināt protestus. Šī sanāksme 

norisinājās pēc saskaņotas iedzīvotāju darbības un pēc tam, kad jau bija sākusies iekārtu 

būvniecība. 

Kā norādījis toreizējais Larnakas mērs, ar Larnakas pašvaldību netika īstenota apspriešanās 

pirms licenču piešķiršanas šo objektu darbībai, aizbildinoties ar priekšnoteikumu, ka Larnakas 

pašvaldības jurisdikcijā esošā Larnakas osta pieder Kipras Ostu pārvaldei. Licences tiešā veidā 

piešķīra valdība, un pašvaldībai un sabiedrībai tas kļuva zināms tikai pēc tam, kad būvniecība 

bija sākusies un tuvojās beigām. Tikai pēc būvniecības sākšanas pašvaldība pasūtīja pētījumu 

par to, kā ostas izmantošana par materiāltehniskās apgādes bāzi atkrastes urbšanas izpētei 

ietekmēs vidi un sociālo un ekonomikas jomu. Neraugoties uz to, pašvaldībai tika lūgts piešķirt 

pagarinājumu iepriekš minētajām pagaidu darbības atļaujām, kuras bija derīgas līdz 2016. gada 

augustam. Tolaik pēc ilgām diskusijām pilsētas domē pagarinājumi tika atteikti. Atteikuma 

pamatā bija tas, ka attiecīgās darbības radīja potenciālu veselības apdraudējumu, jo atradās tuvu 

dzīvojamajiem rajoniem un pludmalēm, ka tās nebija savietojamas ar teritorijas pilsētvides 

plāniem un ka uzņēmumu objektu atrašanās vieta nebija saskaņā ar turpmāko pilsētplānošanu.  
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Neskarot minēto, Kipras Ostu pārvalde pēc tam pagarināja Medserv Cyprus un Noble Energy 

licences līdz 2017. gada augustam, tomēr ar brīdinājumu, ka uzņēmumiem atļauts izmantot 

ostas teritoriju tikai uzglabāšanas un biroju vajadzībām.  

Larnakas ostā esošie ogļūdeņražu objekti tika nojaukti jau pirms faktu konstatēšanas brauciena. 

ENI, kas darbojās ostā, 2015. gadā jau bija paziņojis par nodomu pārcelt savu darbību uz 

Limasolas ostu. Tas tika panākts, Larnakas ostā apturot visas ar ogļūdeņražiem saistītās 

darbības, kas bija galvenais strīda cēlonis. Tomēr, neskarot to, ka visi uzņēmumi šķietami 

pārcēluši savu darbību uz Limasolas ostu, lūgumrakstu iesniedzēji ir pauduši bažas par 

2017. gada rudenī plānoto darbību uzsākšanu galvenajos urbumos, baidoties, ka atkārtosies 

2014. gada notikumi, kad ne pašvaldību, ne sabiedrības viedoklis netika ņemts vērā saistībā ar 

valdības tiešo licenču piešķiršanu uzņēmumiem. Pat PETI faktu konstatēšanas brauciena laikā 

tika saņemtas sūdzības par troksni un piesārņojošu vielu emisijām no ostā esošajiem kuģiem, 

kas iesaistīti ieguves darbībās, un atkārtotas sūdzības par darbībām ostā nakts laikā.  

Medserv Cyprus līgums 2017. gada jūlijā tika pagarināts. Uzņēmums paziņoja, ka ENI Cyprus 

Ltd ir pagarinājis līgumu par darbības bāzes atbalsta pakalpojumu sniegšanu Kiprā uz vēl 

diviem gadiem. Līguma pagarinājums ietver īpašu objektu un pakalpojumu nodrošināšanu 

Limasolas ostā, saglabājot bāzes objektus Larnakas ostā. Multimarine Services Ltd., kas arī 

atbalsta urbšanas darbību, joprojām saglabā telpas Larnakas ostā, lai gan to izmantošanu plānots 

pārtraukt tuvākajā nākotnē. Uzņēmums arī norādījis, ka sezonas aukstā laika dēļ strādnieki var 

ienākt ēkā, lai atpūstos, kā arī uz kafijas un pusdienu pauzēm.  

Kipras ombudes 2015. gada ziņojumā par Larnakas ostas projekta jautājumu konstatēti vairāki 

trūkumi lēmumu pieņemšanas procesā, tostarp:  

1. nav stratēģiskās plānošanas, lai līdzsvarotu projekta peļņu un trūkumus; 

2. neatbilstoša sabiedriskā apspriešana, kas ietvēra tikai apsvērumus par ietekmi uz 

ekonomiku un neaptvēra ietekmi uz vidi un sociālo jomu, neraugoties uz projekta lielo 

apjomu, un kas nesniedza iespēju uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādējādi pārkāpjot 

Orhūsas konvenciju;  

3. pamatotas iedzīvotāju bažas par darbību, kas rada augstu trokšņa līmeni, iespējamu 

radioaktivitāti un vides degradāciju un tiek īstenota nelielā attālumā no dzīvojamajiem 

rajoniem;  

4. šādai darbībai nepieciešamo atļauju trūkums, neraugoties uz tās īpašo raksturu, kā arī 

sabiedriskās apspriešanas iespējas izslēgšana, tādējādi radot neskaidru, steidzīgu un 

saskaņotu procedūru, kuru ievēroja publiskā sektora departamenti, lai nodrošinātu 

projekta attīstīšanu Larnakas ostā neatkarīgi no tā rakstura. 

Kipras ģenerālrevidenta 2015. gada ziņojumā tika konstatēts, ka, lai gan kompetentajai 

ministrijai, departamentam vai dienestam ir jāiegūst atbildīgās plānošanas iestādes, proti, 

Pilsētplānošanas un mājokļu departamenta, direktora viedoklis jautājumos par īpašiem valdības 

projektiem, kuriem var piemērot atbrīvojumus no plānošanas iestādes paredzētajiem 

noteikumiem, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, un kuru galvenais mērķis ir nodrošināt 

valsts vai reģionālas nozīmes projektu īstenošanu un valdības attīstības politikas netraucētu 

izpildi, lēmumu pieņemšana ir Ministru padomes kompetencē. Tādējādi saskaņā ar 

ģenerālrevidenta ziņojumu visas minētās konstrukcijas ir nelikumīgas. Vienlaikus, pēc 
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ģenerālrevidenta domām, Iekšlietu ministrijas nostāja, ka šādai attīstīšanai nav nepieciešama 

būvatļauja, kā minēts vēstulē Larnakas pašvaldībai, nav pareiza. 

b) Iekārtas Aradipu 

Aradipu pašvaldības teritorijā (blakus Larnakai) ir uzceltas divas rūpnīcas darbībām, kuras veic 

attiecīgi Halliburton un Schlumberger. Tās ir saistītas ar Larnakas ostas jautājumu, jo abu 

uzņēmumu samērā lielie objekti tika uzbūvēti, lai nodrošinātu materiāltehniskās apgādes 

atbalstu darbam, kas tiks īstenots saistībā ar dabasgāzes urbumiem (piemēram, ķīmisko vielu 

apstrāde Larnakas vai Limasolas ostas vajadzībām un urbju tīrīšanas objekti). Halliburton urbs, 

cementēs un pabeigs ENI akas, bet Schlumberger veiks meža darbus un pārbaudes. Šie objekti 

atrodas aptuveni 7,5 km no Larnakas ostas un aptuveni 1 km no dzīvojamajiem rajoniem.  

 

Rūpnīcas tika uzbūvētas 2007.–2008. gadā uz valstij piederošas zemes (bijusī Larnakas brīvā 

zona), kas iznomāta diviem citiem uzņēmumiem (kuri iesaistīti citās darbībās, piemēram, saules 

enerģijas paneļu būvniecībā) par ļoti zemu cenu par kvadrātmetru, tādējādi to var uzskatīt par 

valsts atbalstu šiem uzņēmumiem. Pēc nomas līgumu pagarināšanas uz papildu piecu gadu 

periodu un iekārtu būvniecības sākotnējie darbuzņēmēji objektus iznomāja apakšnomniekiem, 

attiecīgi Halliburton un Schlumberger. Tomēr apakšnoma notiek par tirgus cenām, t. i., 

ievērojami augstākām cenām, nekā divi sākotnējie darbuzņēmēji maksā Kipras valstij par 

nomu. Pašreizējie nomnieki bija informējuši kompetento ministriju par savu nodomu izmantot 

šos objektus urbšanas darbību atbalsta pakalpojumiem un urbšanas produktu apstrādei. 

 

Rūpnīcas atradās teritorijā, kas tolaik nebija klasificēta kā smagās rūpniecības zona: attiecīgās 

iekārtas ir A kategorijas iekārtas (smagās rūpniecības iekārtas), bet Aradipu pašvaldības 

attīstības plāns paredz tikai B kategorijas iekārtas (vieglās rūpniecības iekārtas). Kompetentās 

valsts iestādes pauda bažas par to, kad abi uzņēmumi paziņoja par savu nodomu Kipras valdībai, 

un iestādes arī nosūtīja lēmumu par šīs attīstības apstiprināšanu Ministru padomei, kas 

2014. gadā apstiprināja izņēmumu. Tad valsts iestādes piekrita uzņēmumu sniegtajam 

paziņojumam. Aradipu pašvaldība 2014. gadā pēc spraigām diskusijām domē piešķīra 

būvniecības galīgo apstiprinājumu. Pēc kāda laika tika publiskoti pētījumi par ietekmes uz vidi 

novērtējumu; saskaņā ar tiem darbību paredzamā ietekme bija mērena, un tajos ieteica īstenot 

konkrētus pasākumus. 

 

Lai gan 2005.–2014. gada tiesību aktu noteikumi par ietekmes novērtējumu neaptvēra norises, 

kas tolaik attiecās uz Schlumberger un Halliburton, tika sasauktas vairākas sanāksmes par 

projektu pieteikumu novērtēšanu. Tās apmeklēja attiecīgo departamentu un pašvaldību, tostarp 

Aradipu un Dromolaxia, amatpersonas, kas saņēma uzaicinājumus. Turklāt Vides departaments 

darbības un būvniecības posmā rakstveidā izvirzīja vairākus jautājumus. Tomēr ietekmes uz 

vidi novērtējums netika veikts, jo Vides departaments uzskatīja, ka tā nav juridiska prasība un 

ka jau veiktie pasākumi ir pietiekami. Atbildīgo valdības departamentu izstrādātās vides 

specifikācijas patiešām tika pienācīgi iekļautas attiecīgo uzņēmumu būvniecības plānos. 

Departaments norādīja, ka pagaidām nav radušās nekādas vides problēmas. Kā diskusijā par šo 

jautājumu Kipras Vides parlamentārajā komitejā 2014. gada 10. septembrī atzina Halliburton 

pārstāvis, netika iegūtas nekādas būvatļaujas. 

 

Kipras ombude sniedza ziņojumu par šo jautājumu, skaidri norādot, ka ogļūdeņražu ieguves 

nozares pasākumi, ietverot tos, kas tieši saistīti ar ogļūdeņražu izpētes, pārbaudes un urbšanas 

darbību atbalsta pakalpojumiem, vēl nesen Kiprā nebija zināmi. Šķita, ka iesaistītie 
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administratīvie departamenti nebija gatavi īstenot pasākumus, ar kuriem regulētu 

nepieciešamās darbības. Ombude savā novērtējumā atzina, ka sabiedrības bažas ir pamatotas, 

ņemot vērā darbības, kas nepieciešamas dabasgāzes ieguvei (piemēram, izpēte, urbšana, 

pārrāvumu radīšana, sauszemes vai atkrastes platformu uzstādīšana, uzglabāšanas tvertņu 

uzstādīšana, kompresoru staciju izveide, cauruļvadu infrastruktūras ierīkošana, noteces baseinu 

ierīkošana, ogļūdeņražu uzglabāšana un transportēšana, apstrāde pirms tirdzniecības), jo īpaši 

saistībā ar iespējamo ietekmi uz vidi attiecībā uz faunu un floru un iespējamo ietekmi uz cilvēku 

veselību.  

 

Turklāt ziņojumā tika apstiprināts, ka nav notikusi sabiedriskā apspriešana, ka Aradipu 

pašvaldība lūgusi divus pētījumus par ietekmi uz vidi tikai ex post, ka, iespējams, pastāvējušas 

tādas nepilnības tiesību aktos, kas ļāvušas izsniegt licences, iepriekš neveicot pētījumus par 

ietekmi uz vidi, ka nav bijis stratēģiska lokalizācijas plāna un ka ir objekti, kuri rada lielus 

sabiedriskās kārtības traucējumus. Ziņojumā tika noteikts, ka publiskās debates bija ierobežotas 

galvenokārt tādu iespējamo finansiālo un politisko ieguvumu dēļ, ko saņemtu valsts, kurā 

norisinās ogļūdeņražu urbšana un izpēte, jo īpaši saistībā ar finanšu krīzi, bet dabasgāzes 

urbšanas darbību ietekme uz vidi nesaņēma pienācīgu uzmanību. Sabiedrības skepsi 

pastiprināja lēmums neņemt vērā Larnakas attīstības plānu uzņēmumu iesniegto licenču 

pieteikumu izskatīšanā, atsakoties no ilgstošākas sabiedriskās apspriešanas procedūras. 

 

Ņemot vērā, ka galvenie urbšanas darbi sākās 2017. gada rudenī, Aradipu esošajai iekārtai būs 

svarīga atbalsta loma, piemēram, nodrošinot uzglabāšanas iespējas ķīmiskām vielām, 

remontdarbus utt. 

 

Kipras ģenerālrevidenta 2017. gada ziņojumā par šo jautājumu sniegts vispārīgs situācijas 

raksturojums un aprakstīta Kipras varas iestāžu un abu uzņēmumu mijiedarbība. Tajā arī 

uzsvērts, ka kompetentā iestāde ir piekritusi objektu izmantošanas pārveidei jau pirms Ministru 

padomes atļaujas piešķiršanas. Tajā arī īpaši kritizētas objektu izmantošanas izmaiņas, valsts 

atbalsts un tas, ka zemi iznomāja apakšnomniekiem (trešiem uzņēmumiem) par tirgus cenām, 

negarantējot, ka valsts saņems taisnīgu maksu par sākotnējo nomu.  

3. Lūgumraksti  

Numurs Nosaukums 

1540-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais F. P. par industriālās ostas izveidi Larnakā 

1541-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais Polyvios Orthodoxou par kaitējumu videi 

Larnakā, Kiprā 

1542-14 iesniedza Kipras valstspiederīgā Maria Theodorou par Larnakas industriālo ostu 

1543-14 iesniedza Kipras valstspiederīgā Georgia Liopetriti par Larnakas enerģijas 

industriālo ostu 

1544-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais Matheos Contarinis par gāzes un naftas 

tankkuģiem, kuri pietauvojas Larnakas pilsētas ostā 

1644-14 iesniedza Kipras valstspiederīgā Marika Nikolaou par atkritumiem Larnakā 
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1662-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais A. S. par Larnakas (Kiprā) pilsētas centra ostas 

pārveidi par lielas slodzes industriālo ostu bez apspriešanās ar vietējiem 

iedzīvotājiem 

1665-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais Georgios Stamatis par toksiskajiem 

atkritumiem un ķīmiskajām vielām Larnakā, Kiprā 

1666-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais Georgios Nikolaou par apdraudējumu 

Larnakas pilsētai Kiprā, ko rada industriālās ostas celtniecība pilsētas centrā 

1667-14 iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Eugenia Moyseos par Larnakas (Kiprā) ostas 

pārveidi par industriālo ostu 

1668-14 iesniedza Kipras valstspiederīgā Maria Voniati par industriālās ostas celtniecību 

Larnakā, Kiprā 

1829-14 iesniedza Kipras valstspiederīgais S. L. par Larnakas dabīgās vides izpostīšanu 

1830-14 iesniedza Grieķijas valstspiederīgā K. P. par piesārņojuma izbeigšanu Larnakā 

0076-16 LarnacaAct vārdā iesniedza Kipras valstspiederīgā Maria Papadopoulou par 

industriālā parka radīšanu Larnakā, Kiprā un par iespējamiem Eiropas tiesību 

aktu pārkāpumiem 

0144-16 apvienības "Larnakas pilsoņi" (Aradippou, Krassas) vārdā iesniedza Kipras 

valstspiederīgā E. K. par industriālās ostas izveidi Larnakā, Kiprā un par 

iespējamiem Eiropas tiesību aktu pārkāpumiem 

Iepriekš minēto lūgumrakstu kopsavilkumi ir pieejami šā dokumenta 1. pielikumā. 

Iepriekš minēto lūgumrakstu iesniedzēji protestē pret Larnakas centrā izvietotās ostas pārveidi 

par smagās rūpniecības ostu ar mērķi atbalstīt naftas un gāzes urbumus un ieguvi Kipras EEZ. 

Ostā veikto urbšanas darbu laikā tiek transportēts un uzglabāts urbšanas fluīds un liels 

daudzums citu ķīmisko vielu, domājams, ka tiek izvesti un ievesti radioaktīvi metāli un detaļas, 

kā arī uz naftas un gāzes urbumu platformām tiek nosūtītas bīstamas sprāgstvielas. 

Lūgumrakstu iesniedzēji norāda, ka osta ir teritorija, uz ko attiecas Seveso direktīvas, jo naftas 

un gāzes uzņēmumi ir uzbūvējuši objektus dažu simtu metru attālumā no dzīvojamajiem 

rajoniem. Lūgumrakstu iesniedzēji arī iebilst pret lēmumu izvietot lielas noliktavas Aradipu 

teritorijā (pilsētas nomalē, mazāk nekā kilometru no dzīvojamā rajona) ar mērķi ostā uzglabāt 

lielu daudzumu sprāgstvielu un ķīmisko vielu, kā arī radioaktīvos elementus uzņēmumu 

vajadzībām. Lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas par to, ka iedzīvotāju un vides veselību un 

drošību apdraudēs augsnes, gaisa un jūras piesārņojums, ko radīs noplūstošas ķīmiskas vielas 

un radioaktivitāte, kā arī negadījumu risks. Sūdzības ir saistītas arī ar jūtamajām pilsētas 

rakstura izmaiņām, proti, klusas tūristu pilsētas kļūšanu par industriālu pilsētu. Ir notikuši 

spēcīgi iedzīvotāju protesti pret pieņēmumu, ka attiecībā uz būvdarbiem netika veikts pētījums 

par ietekmi uz vidi un ka iedzīvotāji netika informēti vai nenotika apspriešanās ar tiem, kā 

paredzēts ES tiesību aktos. Uzņēmumi, kas aktīvi darbojas iepriekš minētajos objektos, ir 

pieprasījuši licences pagarinājumu attiecībā uz darbībām Larnakas ostā, neraugoties uz to, ka 

vispirms tika izsniegtas licences, kas nepieciešamas daļai no darbībām.  
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Attiecībā uz Aradipu lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka uzzinājuši par notikumiem tikai pēc 

tam, kad lēmums uzsākt projektu jau bijis pieņemts un objekti jau bijuši uzbūvēti, lai gan nav 

bijusi izsniegta neviena tiesību aktos prasītā licence un nav bijis veikts nekāds ietekmes uz vidi 

novērtējums. Sabiedrība savās pašvaldībās nevarēja saņemt viegli pieejamu informāciju par 

projektiem, tādējādi bija pārkāptas Orhūsas konvencijā un attiecīgajos ES tiesību aktos 

noteiktās prasības. Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka netika sniegts racionāls skaidrojums 

par to, kādēļ varas iestādes izvēlas turpināt procedūru, kurai nav veikts pienācīgs riska 

novērtējums un kuru iedzīvotāji uzskata par apdraudējumu sabiedrības veselībai un pilsētas 

ekonomikai, jo īpaši tādēļ, ka ir pieejamas atbilstošākas un loģiskākas alternatīvas. 

Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka viņiem liegtas tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanas 

procesos un ka viņi joprojām netiek informēti par to, kas notiek apkaimē. Pastāv īpašas bažas 

saistībā ar iespējamajām radioaktīvajām emisijām, un tās attiecas ne vien uz vispārējo 

sabiedrības veselību, bet arī pārtikas nekaitīgumu, jo iekārtas uzbūvētas pārtikas rūpnīcu 

tuvumā. Viņi pauž bažas arī par to, ka cauruļvadu un citu materiālu transportēšana caur 

Larnakas pilsētu un pa Aradipu galvenajiem ceļiem uz iekārtām būs trokšņaina un vides ziņā 

kaitīga teritorijai, kurā galvenokārt ir dzīvojamie rajoni. Lūgumrakstu iesniedzēji ir arī 

uzsvēruši, ka, neraugoties uz valdības solījumiem aizvākt potenciāli bīstamās iekārtas no 

teritorijas, ir apstiprināta un sākusies vēl divu iekārtu būvniecība.  

Reaģējot uz lūgumrakstiem, Komisija ir sniegusi četrus paziņojumus (sk. 2. pielikumu). Tā 

konstatēja, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju, tai nav iemesla uzskatīt, ka tiktu nepareizi 

piemēroti ES vides tiesību akti un jo īpaši attiecīgās ES direktīvas. Turklāt Seveso direktīvās, 

kas ir transponētas Kipras nacionālajos tiesību aktos, iekļauti svarīgi noteikumi par piekļuvi 

informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par atsevišķiem projektiem, kā arī par 

tiesu pieejamību, ļaujot iedzīvotājiem pieprasīt administratīvu pārskatīšanu vai izskatīšanu 

tiesā, lai apstrīdētu lēmumus, darbību un bezdarbību. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija 

aicina lūgumrakstu iesniedzējus meklēt risinājumu valsts līmenī, jo valsts iestādes var labāk 

novērtēt konkrētas neatbilstības situācijas un tām ir problēmas risināšanai piemēroti līdzekļi, 

kurus tās var izmantot, ja bažas izrādās pamatotas. Lūgumrakstu iesniedzēji tiek aicināti 

izmantot savas tiesības, kas paredzētas valsts procedūrās, un tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Komisija neveiks turpmāku pēcpārbaudi saistībā ar šiem lūgumrakstiem. 

4. Īsa atskaite par sanāksmēm 

 

Trešdiena, 2017. gada 20. septembris 

Tikšanās ar Larnakas mēru Andreas Vyras 

Pēc Larnakas ostas jautājuma vēstures un vispārīgas informācijas izklāstīšanas mērs informēja 

delegāciju, ka viņa birojs vēl nav saņēmis atbildi no Larnakas Ostas pārvaldes par to, vai ir 

piešķirtas vai atjaunotas atļaujas par rūpnieciskām darbībām ostā un, ja tā ir, saskaņā ar kādiem 

nosacījumiem. Viņš norādīja, ka viņš un domes sastāvs pienākumus pilda samērā nesen 

(apmeklējuma laikā aptuveni astoņus mēnešus), tādējādi viņi nepārstāv to pašu iestādi, kas 

atteicās atjaunot uzņēmumu licences 2016. gadā.  

Mērs izklāstīja delegācijai informāciju par uzglabāšanas tvertņu jautājumu, kuru viņš aprakstīja 

kā nopietnu problēmu un pilsētas galveno jautājumu, ņemot vērā to tuvumu apdzīvotai 

teritorijai. Mērs piebilda, ka aptuveni 60 % Larnakas iedzīvotāju potenciāli apdraud iespējams 

negadījums vai radioaktīvie nokrišņi, kas saistīti ar uzglabāšanas tvertnēm, un atsaucās uz ES 
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tiesību aktu piemērojamību industriāliem negadījumiem (Seveso direktīvas). Mērs precizēja, 

ka vairākās pilsētas iestādēs ir ieviesti ārkārtas situāciju plāni un ka tvertņu aizvākšanu gaida 

kopš 2000. gada, kad centrālās valdības iestādes pieņēma pirmo lēmumu par aizvākšanu.  

 

Mērs arī informēja delegāciju par tāda jauna enerģētikas centra pastāvēšanu, kas pazīstams kā 

Kipras Enerģētikas stacija ar ostu (Vassilikos), atrodas drošā attālumā no apdzīvotām 

teritorijām un var nodrošināt alternatīvu uzglabāšanas un rūpnieciskajām darbībām. Saskaņā ar 

mēra biroja saņemto informāciju bija plānots centru atvērt 2017. gada martā, taču nav panākts 

nekāds progress saistībā ar Larnakas ostas rūpnieciskajām darbībām un uzglabāšanas tvertnēm. 

Tāpēc dome ir uzsākusi tiesvedību. Netika apspriesta informācija par tās apjomu un pašreizējo 

stāvokli, taču mērs norādīja, ka valdība ir piešķīrusi pagarinājumus uzņēmumiem, kam pieder 

uzglabāšanas tvertnes (divi gadi dabasgāzes uzglabāšanai, viens gads naftas uzglabāšanai). 

Mērs arī precizēja, ka īpašai komitejai uzticēts pārraudzīt aizvākšanas procesu, bet, pēc viņa 

domām, līdz šim sasniegtais progress nav pietiekams.  

Pēc mēra sniegtā izklāsta delegācijas vadītājs vēlējas zināt, vai, pēc mēra domām, pašvaldības 

iestādes un valdība pietiekami apmainījās ar informāciju un sadarbojās šajā jautājumā. Mērs 

skaidroja, ka Ostu pārvaldi pārrauga valdība un ka līdz šim saziņa bijusi nepilnīga, jo īpaši 

attiecībā uz saņemto informāciju par Larnakas ostas darbību.  

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, Larnakas pilsētas dome 

Delegācija tikās ar lūgumrakstu iesniedzēju grupu, kuru pārstāvēja Maria Theodorou un Eleni 

Kalli.  

Lūgumrakstu iesniedzēji sniedza izklāstu par pašreizējo situāciju Larnakas ostā un Aradipu, 

uzsverot, ka uzņēmuma objekti, kas pieder Schlumberger, Total un ENI, abās vietās joprojām 

ir gatavi ekspluatācijai, neskarot darbības mērķorientēto pārtraukšanu un valdības pieņemtos 

lēmumus par aizvākšanu un/vai pārcelšanu. Lūgumrakstu iesniedzēji arī iebilda pret to, ka varas 

iestādes klasificē darbības kā nerūpnieciskas, un atsaucās uz nesenajiem konstatējumiem par 

ūdens un trokšņa piesārņojumu. Izklāstu papildināja slīdrāde, kurā demonstrēja iedzīvotāju 

uzņemtās fotogrāfijas ar skartajām vietām, jo īpaši apliecinot, domājams, nepārtraukto 

diennakts rūpniecisko darbību apmeklējuma laikā Larnakas ostā, kā arī mājokļu apkārtnē.  

Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka Ostu pārvaldes 2013. gada augusta lēmums atļaut 

rūpnieciskas darbības Larnakas ostā bija pretrunā Larnakas vietējam plānam un tika pieņemts 

bez iepriekšējas apspriešanas ar iedzīvotājiem. Lūgumrakstu iesniedzēji atkārtoti uzskaitīja 

tajos paustos galvenos apgalvojumus, kā arī atkārtoti pauda bažas par to, ka valdības lēmumi 

par rūpniecisko attīstību Larnakas ostā un Aradipu, kā arī gāzes uzglabāšanas tvertņu 

aizvākšanas atlikšanu, norāda uz būtisku stratēģijas un pārredzamības trūkumu šo vietu 

turpmākās attīstības jomā. Lūgumrakstu iesniedzēji pārliecinoši atbalstīja tādu Larnakas ostas 

un apkārtējā reģiona turpmāko attīstību, kas vērsta uz tūrismu, nevis rūpniecību. Iedzīvotāji arī 

pauda atkārtotu neapmierinātību par veidu, kādā valdības iestādes sazinās ar iedzīvotājiem par 

šo jautājumu, un pauda uzskatu, ka viņus šajā jautājumā maldina. 

Ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris 

Tikšanās ar Larnakas ostas direktora vietnieku un ostas apskate  

Delegāciju pie ieejas ostā sagaidīja iedzīvotāju grupa, kura atkārtoti pauda nopietnas bažas par 
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situāciju, neuzticēšanos valdības darbībai un bezdarbībai un neatliekamo nepieciešamību 

pārcelt tvertnes prom no mājokļiem. Tad delegācija Larnakas mēra klātbūtnē tikās ar ostas 

direktora vietnieku un vides pārvaldnieku. Attiecībā uz Larnakas ostu, reaģējot uz lūgumrakstu 

iesniedzēju apgalvojumiem, ka rūpnieciskā darbība turpinājās pēc licenču pagarināšanas, Ostu 

pārvaldes pārstāvji norādīja, ka pēdējos divos mēnešos ostā notikuši "attīrīšanas pasākumi", cita 

starpā ieskaitot metāllūžņu pārstrādi.  

Attiecībā uz jautājumiem, kurus mēra birojs izvirzīja par licenču pagarināšanu un tās 

nosacījumiem, delegāciju informēja, ka Noble Energy un Medserv Ltd piešķirtās licences 

pagarināja saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi bija spēkā to piešķiršanas brīdī, un tās 

bija paredzētas tikai uzglabāšanas darbību atļaušanai.  

Reaģējot uz lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumiem par trokšņa un ūdens piesārņojumu, vides 

pārvaldnieks norādīja, ka 2016. gada pētījumā tika noteikts ļoti zems trokšņa piesārņojuma 

līmenis, kas ir ierasts vieglās rūpniecības ostas darbībai, un pēdējā ūdens paraugu ņemšanā 

2014. gadā nebija vērojamas ar rūpniecību saistīta ūdens piesārņojuma pazīmes (atbilstīgi 

Kipras tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem ūdens pārbaudes veic ik pēc trim gadiem). Attiecībā 

uz gaisa piesārņojumu vides pārvaldnieks norādīja, ka tā līmenis pilsētā ir augstāks un ka nav 

reģistrēts papildu gaisa piesārņojums no rūpnieciskajām darbībām ostā. Attiecībā uz 

radioaktivitātes līmeni Halliburton (vienā no naftas uzņēmumiem, kam ir licence darbībai ostā) 

veiktā un valdības Darba inspekcijas departamenta pārraudzītā 2014. gada pētījumā konstatēja 

ļoti zemu radiācijas līmeni. Delegāciju informēja, ka uz visiem saistītajiem iedzīvotāju 

jautājumiem tika sniegtas atbildes.  

Attiecībā uz Limasolas ostu delegāciju informēja, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav 

nepieciešams, ņemot vērā attiecīgās darbības veidu. Šajā gadījumā pirms licenču piešķiršanas 

tika īstenotas uzraudzības programmas, kā arī attiecīgi paziņots sabiedrībai.  

Attiecībā uz Vassilikos ostu, kura tiek ierīkota, Ostu pārvaldes pārstāvji informēja delegāciju, 

ka šajā vietā plānots izvērst nozīmīgāku rūpniecisko darbību, kā arī ierīkot plānotu sašķidrinātās 

dabasgāzes termināli. Tomēr delegācijai apgalvoja, ka visas šādas darbības atbilstu standarta 

ietekmes uz vidi ierobežojumiem, kas piemērojami saskaņā ar ES tiesību aktiem. 

Pēc tam notika ostas apskate, braucot ar autobusu, un tās laikā delegācijas dalībnieki konstatēja, 

ka tur atrodas dažas nelielas biroju telpas un uzglabāšanas telpas, kuras izmanto uzņēmumi, un 

ka piestātnē ir tikai viens kuģis, uz kura apmeklējuma laikā nenorisinājās nekāda darbība. 

Dalībnieki novēroja, ka osta un tvertnes atrodas tuvu mājokļiem (burtiski pāri ielai no 

privātmājām un daudzdzīvokļu mājām), ka tvertnes atrodas tuvu ostai, kā arī to, ka dažas 

tvertnes atrodas tuvu mājām un uzņēmumiem un pludmalēs peldētāju tuvumā.  

Tikšanās ar Transporta, komunikācijas un būvdarbu pastāvīgo sekretāru un citiem ministrijas 

pārstāvjiem 

Attiecībā uz Larnakas ostu ministrijas pārstāvji informēja delegāciju, ka valdības mērķis ir 

attīstīt Larnaku par galveno kruīza ostu (daļu no sistēmas "fly & cruise" (lidojums un kruīzs)) 

un veicināt tās piestātnes attīstību un ka tās mērķis nav pārveidot teritoriju par industriālu ostu. 

Tika atkārtoti uzsvērts, ka licences, kuras piešķirtas uzņēmumiem, kas pašreiz darbojas ostā, 

attiecas tikai uz uzglabāšanu, bet galvenā industriālā osta tiks izveidota Vassilikos, savukārt 

Limasola būs galvenā Kipras komercosta.  
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Delegāciju informēja, ka valdība plāno pārcelt visas attiecīgās darbības, ietverot gāzes 

uzglabāšanas tvertnes, uz Vassilikos un ka pašreizējā situācija nav pieņemama. Starp citu, 

delegāciju arī informēja, ka Larnakas ostas uzglabāšanas darbības ietver tikai nebīstamo 

atkritumu apstrādi un ka šā iemesla dēļ pirms licenču piešķiršanas vai pagarināšanas nav 

nepieciešama sabiedriskā apspriešana.  

Pastāvīgais sekretārs arī norādīja, ka Kipras Ostu pārvalde ir finansējusi Larnakas pašvaldības 

pasūtīto pētījumu par ietekmes uz vidi novērtējumu un ka sabiedrība par to bija pilnībā 

informēta. Saskaņā ar ministrijas viedokli dažu iedzīvotāju iespaids, ka Larnakas ostā notiek 

urbšanas fluīda ražošana un citas smagās rūpniecības darbības, ir balstīts uz maldīgiem 

pieņēmumiem un izpratnes trūkumu. Viņš arī apgalvoja, ka vienīgais iemesls ostas teritorijas 

iznomāšanai ir nodarbinātības veicināšana un ostas darbības apjoma samazināšanas novēršana 

un ka ostas darbībai nav nepieciešamas licences, jo minētās darbības nav kaitīgas. 

Ministrijas pārstāvji apgalvoja delegācijai, ka turpmāk tiks īstenoti lielāki centieni, lai uzlabotu 

sadarbību un saziņu ar Larnakas mēru. 

Tikšanās ar Enerģētikas, tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas pārstāvjiem 

Delegācija tikās ar ministrijas Ogļūdeņražu departamenta pārstāvjiem, kas sniedza papildu 

informāciju par Larnakas ostas paplašināšanas iemesliem un sākotnējo lēmumu piešķirt 

licences par vieglās rūpniecības darbībām tajā uz diviem gadiem (no 2014. gada līdz 

2016. gadam). Saskaņā ar ministrijas viedokli laikā, kad Ostu pārvalde pieņēma lēmumu, 

Limasolas osta bija pārslogota, bet Larnakas osta netika pietiekami izmantota. Kopš 2016. gada 

Limasola ir osta, uz kuru paredzēts pārcelt pašreiz Larnakā esošos objektus.  

Turklāt 2016. gadā pēc iedzīvotāju protestiem Larnakā tika organizēta publiska sanāksme, kurā 

tika izskaidrota šī vispārīgā informācija un tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Ministrijas pārstāvji norādīja, ka šīs viedokļu apmaiņas laikā kļuva skaidrs, ka dažiem 

sabiedrības locekļiem ir kļūdaini uzskati par ostas darbības būtību un apstrādāto materiālu 

veidu; ministrija apgalvoja, ka tie kopumā nebija bīstami (piemēram, bentonīts).  

Attiecībā uz turpmāko pārcelšanu ministrijas pārstāvji atzina, ka bijuši vairāki atlikšanas 

gadījumi, jo tas ir sarežģīts plāns. Pašreiz ir izstrādāts ģenerālplāns īstenošanai Vassilikos, kur 

tiek veidota infrastruktūra un uzņēmumiem, kas iepriekš darbojušies Larnakā, tiek piešķirtas 

teritorijas; plāni ir diezgan augstā līmenī, jo piešķirta pirmā pilsētplānošanas atļauja objektu 

pārcelšanai. 

Attiecībā uz Aradipu viņi norādīja, ka valdības iestādes ir piešķīrušas uzņēmumiem izņēmumus 

ar nosacījumu, ka tie saņem visas nepieciešamās licences. Aradipu pašvaldība ir piešķīrusi 

būvniecības licences pēc pētījuma par ietekmes uz vidi novērtējumu. Attiecībā uz turpmākajiem 

naftas un dabasgāzes ģeoloģiskās izpētes plāniem apmeklējuma laikā tika pabeigta urbšana 

11. blokā. Tiks piešķirti vēl trīs bloki, bet pašreizējais darbuzņēmējs izurbs divas akas jaunajā 

blokā 2017. gada rudenī, un Exxon Mobil (10. blokā) izurbs divas izpētes akas 2018. gada otrajā 

pusgadā. Halliburton (Total darbuzņēmējs) un Schlumberger piedāvās atbalsta pakalpojumus 

Aradipu.  

Tikšanās ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem 

Delegācija tikās ar Pilsētplānošanas pārvaldes pārstāvjiem un tika informēta, ka Larnakas ostas 
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plānošanas parametri ir iekļauti Larnakas pilsētas plānā, kurš nepieļauj rūpnieciskas darbības 

ostā. Attiecībā uz gāzes uzglabāšanas tvertņu atrašanās vietu ministrija informēja delegāciju, 

ka ar ministrijas rīkojumu 2017. gada februārī paredzēta šo tvertņu darbības pārtraukšana un 

aizvākšana. Tādējādi tvertņu pārcelšanas termiņš ir 2018. gada marts (naftas pavadgāzes 

tvertnēm) un 2019. gada marts (sašķidrinātās naftas gāzes tvertnēm). Abus tvertņu veidus 

paredzēts pārcelt uz Vassilikos; tomēr, kā norādīja ministrijas pārstāvji, iespējami kavējumi no 

viena līdz diviem gadiem. 

Attiecībā uz tvertņu pārcelšanu no teritorijas, kas plešas no ostas līdz Oroklini, pārvalde gatavo 

plašāku plānu šai teritorijai, kura nebija pietiekami attīstīta tvertņu klātbūtnes dēļ. Plāna mērķis 

ir uzlabot teritoriju, īstenojot kvalitatīvu plānošanu, nodrošinot jaunus ceļus, veloceliņus, 

promenādi, ūdens strautu pārvaldību, daudzfunkcionālas ēkas centrālajās teritorijās un 

uzņēmumus un mājokļus apkaimēs. Ir nolīgts uzņēmums, kura uzdevums būs veikt iepriekš 

minēto detalizēto izpēti, un jau tiek organizēti sabiedriskās apspriešanas pasākumi. Tika 

plānots, ka jauno plānu publicēs 2017. gada beigās, tajā pašā laikā, kad bija paredzēts publicēt 

šā projekta ietekmes uz vidi novērtējumu Vides departamenta vadībā. 

Pārstāvji uzskata, ka iekārtu būvniecībai ostā nebija vajadzīgas atļaujas, jo pieprasījumu 

iesniedza Transporta ministrija, nevis privāts uzņēmums. Tomēr visas procedūras tika ievērotas 

un iestādes sniedza atzinumus, kas atbilst situācijai, kad pieprasījumu iesniegtu privāts 

uzņēmums, tādēļ tiesību akti netika pārkāpti. Visbeidzot, attiecībā uz Aradipu pēc ievērotās 

procedūras izklāstīšanas viņi pauda viedokli, ka pastāv spiediens pārvērst Aradipu par tikai un 

vienīgi dzīvojamo rajonu, tādēļ iedzīvotāji rīko protestus. 

Tikšanās ar Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrijas (Vides departamenta) 

pārstāvjiem un vides komisāru 

Pārstāvji sākotnēji atvainojās par lauksaimniecības ministra prombūtni; viņš ticis aizsaukts 

saistībā ar darba jautājumiem un nevarēja piedalīties sanāksmē. Delegācija tika informēta, ka 

attiecībā uz papilddarbību attīstību Aradipu pilsētas plāns pieļauj rūpnieciska rakstura 

izmantošanu un rūpnieciskās zonas funkcijas. Citi pilsētas plānā pieļaujamie izmantojumi 

iekļauj uzglabāšanu (palīgiekārtu / atbalsta aprīkojuma uzglabāšanu) un darbnīcas / apstrādes 

stacijas. Saskaņā ar tiesību aktiem nav nepieciešama vides jomas atļauja; tomēr departaments 

lūdza iesniegt visus vides datus, kas attiecās uz darbību, kā arī izpētīt visus iespējamos riskus, 

balstoties uz uzņēmumu sniegto informāciju, un tad piemēroja ļoti stingrus vides jomas 

noteikumus un pārraudzību. Viņi apgalvoja, ka abi objekti darbojas un pilnībā atbilst uz tiem 

attiecinātajiem noteikumiem. Ministrija arī informēja delegāciju, ka saistībā ar sabiedrības 

informēšanu tās tehniskie eksperti pirms licenču izsniegšanas organizēja prezentācijas, sniedza 

skaidrojumus un divreiz tikās ar Aradipu pilsētas domi.  

Delegācija arī tika informēta, ka attiecībā uz Larnakas ostu īstenotās darbības neietilpst 

rūpniecisko darbību definīcijā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un tādēļ nav 

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Tomēr, lai piešķirtu apstiprinājumu, departaments 

pieprasīja ļoti stingru noteikumu izpildi un 2014. gadā īstenoja ļoti ciešu ostas darbības 

pārraudzību. Mājokļu tuvuma dēļ viņi veica trokšņa līmeņa mērījumus un pārraudzīja 

darbalaiku. Tā kā darbību paredzamais ilgums bija tikai 18 mēneši, viņi piešķīra 

apstiprinājumu, tad pārraudzīja trokšņa līmeni un atkritumu apsaimniekošanu uz platformām 

un konstatēja, ka viss atbilst prasībām. Kopš tā laika nav bijuši papildu pieprasījumi par 

apstiprināšanu. Turklāt ministrija uzskata, ka neviena no darbībām Larnakas ostā neietilpst 
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Seveso direktīvu darbības jomā, bet tas neattiecas uz Larnakas teritoriju, kurā atrodas gāzes 

uzglabāšanas tvertnes, — tiek veikta riska analīze Kipras Nodarbinātības ministrijas atbildības 

jomā.  

Attiecībā uz tvertņu pārcelšanu uz Vassilikos delegāciju informēja, ka pirmais uzņēmums, kas 

saņēmis būvatļauju, jau uzstādījis tvertnes un turpina to darīt, lai aptvertu arī to citu uzņēmumu 

sākotnējās vajadzības, kuri pārcels savu darbību uz Vassilikos. Pārcelšana raksturota kā ļoti 

laikietilpīgs process, par kuru tiek veikti nopietni un plaši vides jomas pētījumi un kura 

īstenošanas nolūkā vispirms jānovērš daudzi birokrātiski šķēršļi.  

Tikšanās ar ģenerālrevidentu, Kipras Republikas Revīzijas birojs 

Ģenerālrevidents atkārtoti uzsvēra, ka Kipras valdība ir apņēmusies saglabāt Limasolu kā 

svarīgāko tirdzniecības ostu Kiprā un tas pierāda, ka nav paredzēta Larnakas ostas 

industrializācija, — savulaik tika paredzēti noteikumi, ar ko ļauj Limasolas ostu izmantot 

rūpnieciskiem mērķiem.  

Delegāciju informēja, ka attiecībā uz gāzes tvertņu pārcelšanu pastāv politiska problēma, proti, 

darbojošies uzņēmumi netieši ietekmē valsts varas iestādes un izdara spiedienu uz tām. 

Ģenerālrevidents minēja piemēru attiecībā uz konkrētu materiālu, proti, bitumena, 

nodrošināšanu; šajā jomā tirgū pastāv daļējs monopols. Ģenerālrevidenta birojs norādīja, ka tas 

mēģina iesaistīt citus uzņēmumus, lai veicinātu privātā sektora iniciatīvu saskaņā ar 

aizvākšanas procesu. 

Attiecībā uz licenču piešķiršanas procedūrām ģenerālrevidents precizēja, ka saskaņā ar Kipras 

tiesību aktiem pastāv divu veidu atbilstošas atļaujas: pilsētvides plānošanas / funkcionālā 

zonējuma atļaujas un būvatļaujas. Ja projektu izstrādā privāts uzņēmums, nepieciešama 

būvatļauja, kuru piešķir pašvaldība, arī tad, ja uzņēmums būvniecību veic uz valstij piederošas 

zemes. Ģenerālprokurora birojs ir atbildīgs par tādu tiesību aktu interpretācijas precizēšanu, 

kuri attiecas uz atļauju un licenču piešķiršanas procedūrām. Pastāv atkāpes procedūra, jo īpaši 

valsts nozīmes projektu gadījumā un tad, ja būs nepieciešamas zemes un objektu izmantošanas 

izmaiņas.  

Kipras parlamenta apmeklējums — Transporta, komunikācijas un būvdarbu komitejas un 

Vides komitejas kopīgā sanāksme 

Delegācija tikās ar Kipras parlamenta deputātu kopīgo delegāciju, kuras sastāvā bija Vides 

komitejas priekšsēdētājs Adamos Adamou, Annita Dimitriou (Demokrātiskā apvienība — 

DHSY) un Evanthia Savva (AKEL) (abas ir minētās komitejas locekles), kā arī Transporta, 

komunikācijas un būvdarbu komitejas locekļi Christakis Giovannis (Progresīvā strādnieku 

partija — kreisie — jaunie spēki — AKEL), Dimitris Dimitriou un Charalambos Theopemptou 

(Zaļās partijas priekšsēdētāja vietnieks). Larnaka ir gandrīz visu iepriekš minēto locekļu 

vēlēšanu apgabals.  

Delegācija tika informēta, ka Larnakas ostas jautājums ir apspriests vairākās parlamenta 

komitejās. DHSY pārstāvji pauda neapmierinātību ar lūgumrakstu nosaukumiem, jo valsts 

nekad nav pieņēmusi lēmumu pārveidot Larnaku par industriālu ostu. Osta pastāvēja jau 

1974. gadā, kad notika Turcijas iebrukums, un tās apkārtējo teritoriju piedāvāja dzīvojamā 

rajona ierīkošanai, lai izmitinātu dažus bēgļus no salas ziemeļu daļām. Būtībā tādēļ ostas 

apkārtnē uzbūvēja mājokļus. DHSY pārstāvji uzskatīja, ka sūdzības iesniegusi tikai neliela 
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iedzīvotāju daļa. Pēc 2013. gada banku noguldījumu diskonta Larnakā bezdarba līmenis bija 

ļoti augsts, tādēļ tika nolemts atļaut šādas darbības ostā (kuras darbības apjoms jau bija 

ievērojami samazinājies ekonomikas krīzes dēļ), lai sekmētu nodarbinātību šajā teritorijā. Viņi 

arī uzsvēra, ka konkursa procedūrā par Larnakas tūrisma ostas un piestātnes attīstību tika 

saņemti trīs piedāvājumi un ka darbuzņēmēju izraudzīsies līdz 2017. gada beigām. Attiecībā uz 

ostas ziemeļu daļā esošo naftas tvertņu pārcelšanu lēmums jau ir pieņemts un tiks īstenots, jo 

līdzekļi ir pieejami un Eiropas Savienība ir apstiprinājusi šo pārcelšanu. Gāzes tvertņu 

pārcelšana šķietami ir nedaudz sarežģītāka, jo Kipras tirgus ir mazs un pārcelšanas izmaksas 

iesaistītajiem uzņēmumiem ir pārāk augstas. Pēc DHSY pārstāvju domām, iedzīvotāji varēja 

piedalīties un saņemt informāciju par plāniem, kas attiecas uz ostu, ar Larnakas Attīstības 

komitejas starpniecību. Visbeidzot, viņi uzskata, ka iedzīvotāju bažas par Larnakas ostu ir 

nepamatotas, jo valdība ir neatsaucami nolēmusi neļaut ostu izmantot tādā veidā, kā tas darīts 

2014. gadā, un atļaus tikai uzglabāšanu ostā.  

AKEL locekļi norādīja, ka Larnakas iedzīvotāji atzīst nepieciešamību sekmēt nodarbinātību šajā 

teritorijā, taču neuzskata, ka tas jāsasniedz, apdraudot cilvēku dzīvību. Viņu mērķis ir attīstīt 

tūrismu, kā arī atbilstošu komercdarbību, taču viņi uzskata, ka pilsēta jau ir noslogota un 

apdraudēta tvertņu, elektroietaišu, rūpnieciskās zonas un lidostas dēļ. Pēc viņu domām, valdība 

nav neatsaucami nolēmusi pārcelt uzņēmumu darbību ārpus Larnakas ostas, jo tās lēmums ir 

atlikts līdz 2019. gadam, bet vienlaikus nav zināms precīzs laiks, kad uzņēmumi pārcels savu 

darbību, kad tiks pārceltas tvertnes un kad tiks īstenoti plāni. Attiecībā uz Aradipu esošajām 

iekārtām Evanthia Savva, kas 2014. gadā, laikā, kad abiem uzņēmumiem tika piešķirtas 

būvatļaujas, bija Aradipu domes deputāte, norādīja, ka valdība un Aradipu mērs saskaņoti un 

slēpti cenšas iekārtu atrašanās vietu noteikt dzīvojamā rajona tuvumā. Kā pierādījumu 

minētajam viņa uzsvēra to, ka uzņēmumi saņēma atļaujas dažu mēnešu laikā, lai gan parasti 

procedūras ilgst divus līdz trīs gadus; Ministru padome piemēroja atkāpi privātiem 

uzņēmumiem, lai gan atkāpes parasti piemēro tikai valsts projektiem; visbeidzot, Aradipu 

pašvaldība ieplānoja domes sanāksmi un piešķīra atļaujas uzņēmumam agrāk, lai to pasniegtu 

kā notikušu faktu, kad divas dienas vēlāk tika sasaukta kompetentā parlamenta komiteja. 

Piektdiena, 2017. gada 22. septembris 

Aradipu pašvaldības apmeklējums un apskate  

Delegācija apskatīja Aradipu pašvaldību, braucot ar autobusu; to pavadīja Aradipu mērs, kas 

sniedza komentārus par galvenajām apmeklētajām vietām. Šīs vietas ietvēra divus urbšanas 

uzņēmumu (Halliburton un Schlumberger) atbalsta objektus; abi bija slēgti, kā arī nešķita, ka 

tos kāds izmanto. Abi objekti bija uzstādīti uzņēmējdarbības parkā (bijušajā Larnakas brīvajā 

zonā) Aradipu nomalē, tuvu automaģistrālei, kas atdala parku no dzīvojamiem rajoniem. 

Delegācija tika informēta, ka abas šīs iekārtas netiek un nekad nav tikušas ekspluatētas. Zelta 

rafinēšanas fabrikas būvniecība vēl nebija pabeigta. 

Objektu attālums no dzīvojamajiem rajoniem atšķiras, jo šie rajoni tikai nesen kļuvuši 

apdzīvoti; pašreiz notiek vairāku dzīvojamo rajonu apbūve. Tomēr vidējais tiešais attālums ir 

aptuveni kilometrs. 

Tikšanās ar Aradipu mēru Evangelos Evangelidis 

Delegācija tika informēta, ka attiecībā uz atļauju izsniegšanas procedūru pašvaldības 

pienākums ir ievērot valsts sniegtos atzinumus un izsniegt atļauju atbilstīgi tiem. Ja pašvaldība 
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neievēro valsts sniegto pozitīvo atzinumu, pašvaldībai jāsniedz pierādījumi un pamatots 

atzinums, kā arī jānodrošina iespējamie kompensācijas maksājumi. Ietekmes uz vidi 

novērtējumus veic valsts, nevis pašvaldības iestādes.  

Mērs apstiprināja, ka teritorijas zemes īpašnieki vēlētos zemi izmantot tikai dzīvojamiem 

nolūkiem; lēmumu par zemes izmantojumu pieņem Zemes īpašnieku padome, bet 

Pilsētplānošanas departaments pieņem galīgo lēmumu. Attiecībā uz iedzīvotāju protestu un 

lūgumrakstu laiku (protestējošie iedzīvotāji, domājams, bija no Larnakas, nevis Aradipu) 

delegācija tika informēta, ka lielākā daļa no minētā notika tieši pirms pašvaldības vēlēšanām 

un ka procesu virzīja neliela iedzīvotāju daļa, kuru apgalvojumi reizēm bija pārspīlēti, tāpat kā 

pārspīlēts bija protestu apmērs sociālajos plašsaziņas līdzekļos.  

Visbeidzot, delegācija tika informēta, ka Larnakas vietējo plānu pārskata ik pēc septiņiem 

gadiem un ka jaunākā plāna versija attiecas uz 2013. gadu. Iedzīvotāji ierosina izmaiņas plānā, 

pašvaldība tās pārbauda un sniedz atzinumu, bet Pilsētplānošanas departaments pieņem galīgo 

lēmumu. Jaunākajā pārskatītajā versijā pašvaldība bija ierosinājusi izveidot buferzonu starp 

iekārtām un dzīvojamo rajonu, lai gan departamenta pētījumos pausts atbalsts uzskatam, ka 

rūpnieciskas zonas izveide un darbība ir iespējama. 

Tikšanās ar administrācijas un cilvēktiesību aizsardzības komisāri (ombudi) 

Ombude informēja delegāciju, ka galvenās iedzīvotāju sūdzības ir atrisinātas un viņi saņēmuši 

atbildi. Šīs atrisināšanas rezultātā ieviestas izmaiņas Larnakas attīstības plānā.  

Papilddarbību un urbšanas fluīda iekārtas izveide Aradipu ir apturēta un tiks pārcelta uz 

Vassilikos. Aradipu saglabās tikai uzglabāšanas darbības; turpmāk tur netiks īstenotas apstrādes 

vai operatīvas darbības, vai jebkādas citas darbības, kas varētu kaitēt videi. Ombuda birojs nav 

saņēmis jaunas sūdzības par šo jautājumu.  

Attiecībā uz jautājumu par valsts un pašvaldības iestāžu pieļautajām informācijas izplatīšanas 

un saziņas nepilnībām ombude atzīst, ka ir trūkumi visos līmeņos, tādējādi pasliktinot situāciju; 

taču birojs nav saņēmis sūdzības konkrēti par šo jautājumu. Saistībā ar to, kādēļ ievērotajās 

procedūrās bija šādi pārkāpumi, kas iedzīvotājiem radīja nepareizu priekšstatu, viņa uzskatīja, 

ka tika veikts ostas iespējamās lomas sākotnējs novērtējums, taču šis novērtējums vēlāk tika 

pārskatīts, un ostas industrializācija tika apturēta. 

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, Larnakas pilsētas dome 

Otrā tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem ietvēra delegācijas un iedzīvotāju viedokļu apmaiņu 

par delegācijas apmeklēto sanāksmju galvenajiem rezultātiem un papildu informāciju, ko daži 

iedzīvotāji sniedza delegācijai.  

Lūgumrakstu iesniedzēji apstiprināja, ka Kipras Augstākajā tiesā pašreiz izskata lietu, ko 

iesniegušas Larnakas un Dromolaxia pašvaldības. Lūgumrakstu iesniedzēji arī norādīja uz 

gaidāmo 2018. gada funkcionālā zonējuma maiņas projektu salā (kurš cita starpā ietver 

Larnakas vietējā plāna pārskatīšanu) un pauda bažas par to, ka valdība pieprasīs zemi 

rūpnieciskiem mērķiem.  

Attiecībā uz gāzes uzglabāšanas tvertņu aizvākšanu un pārcelšanu lūgumrakstu iesniedzēji 

atzina, ka izdots ministra rīkojums, taču uzsvēra, ka jau 17 gadu garumā novēroti atkārtoti 
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pagarinājumi un kavējumi.  

Attiecībā uz vispārējo saziņas trūkumu lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka tā ir pastāvīga 

problēma un ka bijuši vairāki gadījumi, kad visos valdības līmeņos un dažādās ministrijās 

sniegta pretrunīga un/vai maldinoša informācija. Tika arī minēts, ka daži mēri pat cenšas 

pierādīt, ka protestējošajiem iedzīvotājiem nav taisnība, ka viņi ir nekompetenti vai garīgi 

nestabili. Lūgumrakstu iesniedzēji apšauba to, ka uzņēmumi izmantotu ostu tikai uzglabāšanai; 

pat tad, ja tā notiktu, to būtu ļoti grūti pierādīt, jo nepieciešamo pārbaužu veikšanai pieejams 

tikai viens vai divi valsts kontrolieri. Viņi arī norādīja, ka uzņēmumi atrod veidus, kā apiet 

valdības lēmumus un atļaujas un iedzīvotāju protestus, piemēram, īstenojot darbības, kas rada 

traucējumus un, iespējams, emisijas uz kuģiem, kuri noenkurojušies ostā, nevis traucējumus 

pašā ostas teritorijā. 

5. Secinājumi un ieteikumi 

Brauciena laikā konstatētais pirmais aspekts bija iedzīvotāju neapmierinātība ar ilgstošajām 

nepilnībām saziņā, kuru īsteno centrālās valdības iestādes attiecībā uz norisēm Larnakas ostā, 

Aradipu, kā arī gāzes uzglabāšanas tvertņu situāciju. Gan starp Larnakas pašvaldību un 

Kipras Ostu pārvaldi, gan starp pašvaldību un Larnakas iedzīvotājiem bija vērojama 

spriedze un pārpratumi vai pilnīgs saziņas trūkums. Pirmo no minētā pierāda tas, ka 

Larnakas mērs uzzināja par Larnakas ostā īstenotas uzglabāšanas licenču pagarināšanu tikai 

PETI delegācijas sanāksmē ar Larnakas ostas iestādēm. Vienlaikus tiek atzinīgi vērtēta 

centrālās valdības iestāžu apņemšanās iesaistīties plašākā dialogā un pārredzamākā 

saziņā ar iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm par turpmāko pilsētvides un rūpniecisko 

attīstību. 

Iedzīvotāju pašreiz atzītās vides tiesības izriet no plaša vides principu un tiesību aktu klāsta, 

kuri pieņemti pasaules un ES mērogā. Rio deklarācijas, kas pieņemta 1992. gadā, 10. principā 

uzsvērts, ka vides jautājumus vislabāk risināt, iesaistot visus ieinteresētos iedzīvotājus. Šo 

principu sāka piemērot 1998. gadā līdz ar Orhūsas konvencijas1 parakstīšanu; tā stājās spēkā 

2001. gadā, un Kipra to ratificēja 2003. gadā. Sabiedrības tiesības uz pieeju vides informācijai, 

dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs ir Orhūsas konvencijas trīs pīlāri, 

un valstīm, kas ir ratificējušas konvenciju, ir pienākums nodrošināt un ievērot šīs tiesības. Šajā 

gadījumā šķiet, ka šis princips ir pārkāpts, un šādu projektu (Larnakas ostas un Aradipu) 

ietekmes uz vidi pienācīgu novērtējumu trūkums liecina, ka vai nu ir apieti Kipras valsts tiesību 

akti, vai arī to transponētā versija neatbilst ES tiesību aktiem. 

Iedzīvotāju dalība, sabiedriskā apspriešana un nepieciešamās informācijas sniegšana par 

turpmākajiem attīstības plāniem savlaicīgi, t. i., pirms intervences/būvniecības sākuma, nav 

greznība, kuru valdības nevar atļauties, bet gan pienākums, kā arī daļa no ES tiesību aktu 

kopuma. Neuzticība jebkādam valdības vai vietēja mēroga lēmumam, pat labvēlīgiem 

lēmumiem, kas aizstāv iedzīvotāju iebildumus pret Larnakas ostas izmantošanu, izriet no 

valdības un vietējo varas iestāžu sliktas informācijas apstrādes un, iespējams, ir faktors, kas 

pastiprina spriedzi teritorijā un Larnakas pilsētas domē.  

Vēl tika novērots, ka acīmredzami trūkst saskaņotības un procedūru pārraudzības starp 

dažādiem valdības departamentiem un dienestiem, kas veic atļauju piešķiršanu 

                                                 
1 Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 

iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 
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rūpnieciskās un pilsētu attīstības shēmu īstenošanai, un tāpēc rodas situācija, kad konkrētas 

rūpnieciskās iekārtas atrodas tuvu dzīvojamajiem rajoniem, kas parasti neatbilstu mūsdienu 

funkcionālā zonējuma regulējumam un ES tiesību aktiem, kā noteikts Seveso direktīvās; 

vienlaikus pārsteidza dažādo centrālās valdības iestāžu sniegtie atšķirīgie viedokļi par 

atsevišķiem jautājumiem, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanas procesiem un licenču 

nepieciešamību attiecībā uz minētajām norisēm.  

Sanāksmju laikā bija vērojams arī tādas stratēģiskās plānošanas trūkums valdības līmenī, 

kas saistīta ar tik svarīgu jautājumu kā naftas un gāzes ģeoloģiskā izpēte; to indikatīvi pierādīja 

arī tas, ka tādas ostas kā Larnaka izmantošanai rūpnieciskiem mērķiem tika dota priekšroka 

īstermiņa ieguvumu dēļ, taču šī rūpnieciskā darbība pēc tam tika pārcelta uz Limasolu, lai gan 

atbalsta pakalpojumu objekti paliek Aradipu, kas atrodas Larnakas tuvumā.  

Teritorijas attīstība nebūtu jāsaista tikai ar finansiāliem ieguvumiem, bet gan vienlaikus 

jānodrošina vides un sabiedrības veselības aizsardzība, un vienmēr būtu jācenšas līdzsvarot 

abus aspektus. Īpaši šajā gadījumā, kad osta burtiski atrodas dzīvojamajā rajonā, šis jautājums 

kļūst vēl svarīgāks. Vienlaikus sabiedrības interešu nozīme progresa un vides aizsardzības 

jomā ir īpaši uzsvērta Larnakas ostas gadījumā. 

Delegācijas un varas iestāžu diskusiju laikā, lai gan tās nenotika ministriju līmenī, un pēc ostas 

apmeklējuma varas iestādes skaidri norādīja, ka neplāno turpināt Larnakas ostas 

izmantošanu rūpnieciskiem mērķiem un ka pašreiz ostas izmantošana atļauta tikai ierobežotā 

nolūkā (piemēram, uzglabāšanai), kā norādījusi Kipras Ostu pārvalde. Lūgumrakstu iesniedzēji 

tomēr joprojām pauž bažas par to, ka ostā varētu notikt bīstamas darbības, kā bijis iepriekš, par 

to, vai darbībām ir piešķirta atbilstoša licence un, visbeidzot, vai tās tiek pienācīgi kontrolētas. 

Pēdējā licences atjaunošana notika ar Kipras Ostu pārvaldes vēstuli, kas adresēta Larnakas 

pašvaldībai un datēta ar 2017. gada 21. septembri, proti, dienu, kad norisinājās PETI 

delegācijas sanāksme ar Ostu pārvaldi. Lūgumrakstu iesniedzēji tomēr joprojām ir skeptiski 

saistībā ar tāda lēmuma nelokāmību, ka ostu izmantos tikai uzglabāšanai, jo nav skaidrs, ko tajā 

uzglabās (ķīmiskās vielas un cietos un šķidros atkritumus uzglabā Limasolas ostā; tas nozīmē, 

ka to varētu darīt arī Larnakas ostā) un uz kādu periodu piešķirts pagarinājums.  

Attiecībā uz Aradipu teritoriju šķiet, ka pakalpojumu darbības atļauts veikt, neīstenojot ex ante 

ietekmes uz vidi novērtējumu teritorijā, kurai nav nepieciešamās klasifikācijas šādām 

darbībām. Šķiet, ka tas bijis iespējams, izmantojot konkrētu juridisku vadību publiskā un 

privātā sektora iesaistīšanā. Vietējo varas iestāžu reālā spēja pienācīgi pārbaudīt faktiski 

notiekošās darbības veidu arī šķietami rada pamatu bažām. 

Visbeidzot, lai gan jautājums par gāzes un naftas tvertņu pārcelšanu no Larnakas (kas saskaņā 

ar Seveso direktīvām ietver acīmredzamu apdraudējumu) nebija galvenais jautājums šā 

brauciena laikā izskatītajos lūgumrakstos, nepieciešamība tās pārcelt ir nepārprotama un 

steidzama, kā tas ir arī attiecībā uz apņemšanos noteikt galīgo laika periodu un nodrošināt 

skaidru saziņu starp valsts iestādēm un iedzīvotājiem. Neraugoties uz sarežģītību, šķietamais 

risinājums ir pārcelšana uz Vassilikos. Delegācijai joprojām nav skaidrs, vai tas ir īstermiņa vai 

vidēja termiņa plāns, cik drīz un ar kādu noteiktību to var īstenot. 

Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus, Lūgumrakstu komiteja sniedz kompetentajām 

valsts iestādēm šādus ieteikumus: 

1. norāda, ka īsts, uzlabots dialogs ar sabiedrību ir īpaši svarīgs, ja piedāvātie rūpnieciskie 
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vai pilsētvides attīstības projekti potenciāli var ietekmēt sabiedrības veselību vai 

apdraudēt vidi; uzsver dialoga ar sabiedrību nozīmi valdības lēmumu labākā 

sagatavošanā; saistībā ar to ierosina organizēt Ostu pārvaldes, attiecīgo ministriju, 

ombudes, ģenerālrevidenta un lūgumrakstu iesniedzēju kopīgu sanāksmi; 

2. ierosina iesaistīt pilsētas domi dialogā ar sabiedrību un tā laikā apspriesties ar domi par 

visiem projektiem vai darbībām, kas būtiski ietekmē ostu (lai arī ostu iestādes pārrauga 

centrālā valdība), ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju informētību; 

3. mudina kompetentās iestādes paātrināt gāzes uzglabāšanas tvertņu aizvākšanas procesu 

un atgādina, ka aizvākšanas lēmumi joprojām nav izpildīti, lai gan pieņemti jau pirms 

17 gadiem; aicina kompetentās iestādes paziņot aizvākšanas procesa beigu precīzu 

termiņu iedzīvotājiem un iesaistītajām pašvaldības iestādēm; 

4. prasa kompetentajām iestādēm precizēt noteikumus, kas attiecas uz Larnakas ostas 

objektiem piemērojamās licences neseno atjaunošanu, jo īpaši uz atļautajiem darbību 

veidiem; stingri mudina novērst darba inspekcijas trūkumu, lai pārbaudītu, vai nenotiek 

nekontrolētas vai neatļautas bīstamas darbības gan Larnakas ostā, gan Aradipu; 

5. ierosina palielināt pārredzamību un atklāt vairāk informācijas iedzīvotājiem par 

Larnakas ostas, Aradipu un citu saistīto teritoriju nākotnes attīstības stratēģijām, kā arī 

nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz šajās stratēģijās iesaistīto darbību veidu, 

materiāliem un laika posmiem;  

6. mudina valdības iestādes iesaistīties departamentu dialogos par procesiem un 

procedūrām, kas jāievēro naftas un gāzes ģeoloģiskās izpētes kontekstā, rezultātā 

nodrošinot stratēģiskā plāna sagatavošanu par šo jautājumu; norāda, ka ir jāpārorientējas 

no īstermiņa daļējas loģikas, kas ietver tūlītēju tautsaimniecības apgrozījumu, uz 

visaptverošu stratēģisku ilgtermiņa plānošanu attiecībā uz Larnakas piekrastes attīstību, 

pievēršoties vietējā mēroga ekonomiskajai darbībai un tūrismam saskaņā ar vides 

aizsardzības noteikumiem; 

7. pauž bažas par to, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nebija jāveic neatkarīgs 

ietekmes uz vidi novērtējums par Larnakas ostā un Aradipu īstenotajām darbībām, jo 

parasti jāizstrādā pētījums, kurā ietver alternatīvus risinājumus; uzskata, ka tiesību akts, 

ar ko transponē Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu, ir vai nu apiets, vai arī pārāk 

vājš un neatbilst ES direktīvas mērķim; šajā gadījumā mudina pārskatīt šo tiesību aktu, 

lai to pienācīgi aktualizētu un uzlabotu; ierosina skaidri izšķirt publiskās un privātās 

intereses projektos un konkrētu veidu rūpnieciskās darbības, kas ir atļautas un aizliegtas 

dažādi klasificētās zonās; 

8. iesaka ieviest stingrākus līgumslēgšanas procesus attiecībā uz vides apdraudējuma 

novērtējuma pētījumiem; norāda, ka tas ir atbilstoši, lai nodrošinātu iedzīvotāju lielāku 

uzticību valdības lēmumu pieņemšanas spējām par vides ziņā sensitīviem jautājumiem 

un novērstu potenciālus interešu konfliktus, kad korporācijas vai privātas organizācijas, 

kas ir citādā veidā iesaistītas projekta izstrādē vai ieguldījuma nodrošināšanā, finansē 

pētījumu pašas vai finansē vienību, kura pasūtījusi pētījumu; 

9. uzsver, ka ir svarīgi ievērot Seveso direktīvu noteikumus, ietverot visaptverošu civilās 

aizsardzības plānu izstrādi un attiecīgo iedzīvotāju pienācīgu informēšanu par 
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evakuācijas protokolu ārkārtas situācijas gadījumā, jo īpaši Larnakā, ņemot vērā 

mājokļu tuvumu tvertnēm un ostai, kā arī par konkrētām darbībām, kas paredzētas 

protokolā; 

10. atzinīgi vērtē aizvien lielākas prioritārās nozīmes piešķiršanu vides jautājumiem Kipras 

politiskajā darba kārtībā; uzskata, ka joprojām nepieciešamas papildu izmaiņas kultūras 

jomā, lai nerastos situācija, kad vispirms tiek pieņemts lēmums, bet tad tiek rasti veidi, 

kā neievērot noteikumus par sabiedrības informēšanu un līdzdalību; uzskata, ka 

2018. gadā gaidāmais visaptverošais pārskats par salas zemes funkcionālo zonējumu ir 

laba iespēja īstenot šādu pieejas maiņu; 

11. atgādina, ka dalībvalstīm jāievēro 1995. gada Barselonas konvencija par Vidusjūras 

reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību un visi tās protokoli, jo īpaši Protokols par 

kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību (ICZM); 

12. ņem vērā Kipras ombudes un Kipras ģenerālrevidenta ziņojumos iekļautos apsvērumus 

par pārkāpumiem procedūrās attiecībā uz Larnakas ostas un iekārtu, kas atrodas 

Aradipu, izmantošanu un šo attīstības projektu radīto vai potenciālo ietekmi uz 

vietējiem iedzīvotājiem; mudina valdības iestādes ņemt vērā iepriekš minētajos 

ziņojumus izvirzītos jautājumus un ievērot jebkādus tajos ietvertos ieteikumus; 

13. apņemas pārraudzīt iedzīvotāju aicinājumus rīkoties saistībā ar turpmākajām norisēm 

Larnakas ostā un Aradipu, kā arī gāzes uzglabāšanas tvertņu aizvākšanas procesā, ja tās 

norisināsies pretēji plāniem, kurus valsts iestādes izklāstīja faktu konstatēšanas 

brauciena laikā; šajā pašā kontekstā atgādina lūgumrakstu iesniedzējiem, ka viņi 

vienmēr var iesniegt jaunus lūgumrakstus par šo jautājumu Eiropas Parlamentam, ja 

šādu rīcību pamato objektīvi iemesli; Lūgumrakstu komiteja šos lūgumrakstus izskatīs 

un nepieciešamības gadījumā rīkosies. 
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1. pielikums. Saņemto lūgumrakstu kopsavilkums 

Lūgumraksta Nr. 1540/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret industriālās ostas izveidi Larnakā. Viņš uzskata, ka šis 

projekts ir pretrunā Seveso direktīvai. 

Lūgumraksta Nr. 1541/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par būvdarbiem, kuri tiek veikti ostā un teritorijā ap Larnaku, 

un pieprasa aizvest visas naftas un gāzes tvertnes, apturēt darbus ostā, kurus īsteno nolūkā 

atvieglot naftas un gāzes ieguvi, piemērot Orhūsas konvencijas un Seveso II un Seveso III 

direktīvas noteikumus un katram projektam veikt neatkarīgu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas 

tiktu iztulkots grieķiski un publicēts presē. 

Lūgumraksta Nr. 1542/2014 kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja stingri iebilst pret industriālās ostas attīstību Larnakas dzīvojamajos 

rajonos, jo tas rada draudus iedzīvotāju veselībai un drošībai, un kaitē videi. 

Lūgumraksta Nr. 1543/2014 kopsavilkums  

Lūgumrakstā paustas iebildes pret Kipras valdības lēmumu, neapspriežoties ar iedzīvotājiem, 

būvēt industriālo ostu Larnakas enerģijas izmantošanai. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 

šis process ir pretrunā Orhūsas konvencijai un ES noteikumiem vides jomā. Šajā jautājumā tika 

veikta tikai sākotnējā izpēte, kurā nekādi netika apskatīta projekta ietekme uz vidi un veselību. 

Lūgumraksta Nr. 1544/2014 kopsavilkums  

Lūgumrakstā paustas iebildes pret gāzes un naftas transporta kuģiem, kuri pietauvojas Larnakas 

pilsētas ostā, tās smilšaino pludmaļu priekšā un dzīvojamo rajonu tuvumā. Ir izdots valdības 

rīkojums aizvest kuģus, tomēr tas netiek ņemts vērā. Kuģi rada nopietnus draudus videi un ir 

pretrunā Seveso direktīvai. 

Lūgumraksta Nr. 1644/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzēja savā ļoti īsajā lūgumrakstā lūdz netransportēt atkritumus uz 

Larnaku. 

Lūgumraksta Nr. 1662/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Larnakas pilsētas centra ostas pārveidi par lielas slodzes 

industriālo ostu. Viņš sūdzas, ka ir plānoti urbšanas fluīda ražošanas darbi, ķīmisko vielu 

izmantošana un glabāšana lielā apjomā, radioaktīvu metālu un detaļu ievešana un izvešana, kā 

arī bīstamu sprāgstvielu transportēšana uz naftas un gāzes urbumu platformām. Viņš arī norāda, 

ka osta atrodas teritorijā, uz kuru attiecas Seveso direktīva, jo naftas un gāzes uzņēmumi ir 

ierīkojuši objektus dažu simtu metru attālumā, un viņš iebilst pret lēmumu ierīkot lielas 

noliktavas Aradipu apkaimē (pilsētas nomalē mazāk nekā kilometru no dzīvojama rajona — 

vien 700 m no tuvākajām mājām), kur paredzēts glabāt lielu daudzumu sprāgstvielu un ķīmisko 

vielu, kā arī glabāt, izmantot un transportēt radioaktīvus elementus ostas uzņēmumu 

vajadzībām. Viņš pauž bažas, ka iedzīvotāju veselību un drošību, kā arī vidi apdraudēs augsnes, 
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gaisa un jūras piesārņojums ķīmisko vielu un radioaktīvu materiālu noplūžu, kā arī iespējamu 

negadījumu dēļ, un sūdzas par to, ka no klusas tūrisma pilsētas tā tagad kļūs par industriālu 

pilsētu. Viņš pieprasa apturēt būvdarbus un veikt ietekmes novērtējumu par pilsētu un tās 

apkaimi. 

Lūgumraksta Nr. 1665/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs ļoti īsā lūgumrakstā pieprasa nepieļaut Larnakā (Kiprā) toksisko 

atkritumu un ķīmisko vielu klātbūtni. 

Lūgumraksta Nr. 1666/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs ļoti īsā lūgumrakstā apgalvo, ka pilsētas centrā industriāla darbība ir 

aizliegta, jo īpaši darbi, kas saistīti ar gāzes ieguvi. Viņš nosoda to, ka dažu alkatības dēļ 

Larnakas iedzīvotāji ir briesmās. 

Lūgumraksta Nr. 1667/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Kipras valdība ir sākusi Larnakas pilsētas centra 

ostas pārveidi par industriālo ostu bez apspriešanās ar vietējiem iedzīvotājiem vai viņu 

informēšanas. Plānots atvērt rūpnīcu, kas ražos urbšanas fluīdu gāzes urbumu ierīkošanai, un 

caur pilsētas centru uz ostu vest sprāgstvielas. Viņa arī norāda, ka par būvdarbiem nav veikts 

ietekmes uz vidi novērtējums. 

Lūgumraksta Nr. 1668/2014 kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret industriālās ostas celtniecību Larnakas centra dzīvojamā 

rajonā netālu (mazāk nekā 100 m) no mājām, jo tas apdraudēs iedzīvotāju veselību un drošību, 

kā arī vidi. 

Lūgumraksta Nr. 1829/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Larnakas iedzīvotājs, ļoti īsi lūdz izbeigt dabīgās vides 

izpostīšanu, lai iedzīvotāji varētu brīvi dzīvot tīrā vidē. 

Lūgumraksta Nr. 1830/2014 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir Larnakas iedzīvotāja, ļoti īsi lūdz izbeigt vides piesārņošanu. 

Lūgumraksta Nr. 0144/2016 kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja pauž vilšanos par to, ka Eiropas Komisija nav atbildējusi uz vairāk 

nekā pirms gada iesniegto sūdzību par Kipras valdību, kurā ziņots par Kopienas tiesību aktu 

pārkāpumiem attiecībā uz vides aizsardzību un pilsoņu drošību saistībā ar smagās rūpniecības 

iekārtām Larnakas ostā. Tās ierīkotas, pilnīgi neņemot vērā veselību, zonējumu, vidi, likumus 

un procedūras. Tie ir cilvēktiesību un Orhūsas konvencijas absolūti pārkāpumi. Iedzīvotāji ir 

arī iesnieguši prasību tiesā, kas tiek izskatīta. Tikmēr situācija pasliktinās vēl vairāk, pieaugot 

iedzīvotāju apdraudējumam, un nesen šajā pašā teritorijā parādījās vēl divas rūpnīcas, zelta 

rafinēšanas fabrika un bioenerģijas ražotne. Iedzīvotāji uzskata, ka tas ir pierādījums centrālās 

valdības un pašvaldības centieniem teritoriju nelikumīgi pārvērst smagās rūpniecības zonā. 

Viņa uzsver, ka laiks ir sevišķi svarīgs, un lūdz ES nekavējoties iejaukties. 
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