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1. Indledning 

Formålet med PETI’s undersøgelsesrejse til Cypern fra den 20.-22. september 2017 var at 

reagere på en række andragender, som udvalget havde modtaget vedrørende påstande om 

skadelige industrielle aktiviteter i kommunerne Larnaca (særligt ved Larnacas havn) og 

Aradippou. Påstandenes særlige omstændigheder, såvel som deres relevans for EU- 

lovgivningen under Seveso-direktiverne, er beskrevet i de vedlagte sammendrag af 

andragender1, såvel som i meddelelsen fra Kommissionen af den 31. juli 20172.  

PETI-delegationen, som blev ledet af Pál Csáky (PPE), bestod af følgende medlemmer:  

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

(GUE – ex officio-medlem) and Demetris Papadakis (S&D – ex officio-medlem).  

Besøget indebar, at delegationen havde en række møder med andragerne, Cyperns nationale 

myndigheder (både centrale og kommunale), Cyperns parlament, rigsrevisoren og 

ombudsmanden.  

Den foreliggende rapport, som er tænkt som en reaktion på de cypriotiske borgeres 

bekymringer, der rejses i andragenderne, indeholder sagens baggrund og en sammenfatning af 

de vigtigste resultater, som delegationen opnåede gennem mødet med de forskellige aktører, 

og slutter af med en række anbefalinger, som er baseret på disse resultater.  

2. Baggrund  

a. Havnen i Larnaca 

Med sin beliggenhed kun seks kilometer fra Larnacas internationale lufthavn og ved siden af 

’Finikoudes’ – den største og mest besøgte badestrand, som benyttes af både turister og lokale 

– er havnen i Larnaca koncentreret omkring et relativt begrænset område i byens centrum og 

er omgivet af boligområder. Den er Cyperns næststørste havn. Bygningsarbejdet blev gjort 

færdig i juni 1973, og den blev taget i brug i slutningen af samme år. 

Beliggende i et område på 445 000 kvadratmeter er den nu en multifunktionel havn, som 

håndterer forskellige former for bulksendinger (dyrefoder, korn, gips), konventionel fragt 

(tømmer, jern, gødning, biler) og olieprodukter. Inden for de seneste år er den blevet brugt til 

krydstogtfartøjer og passagerskibe, såvel som til kommerciel søfart, og man har også 

udbygget en lystbådehavn i dens sydlige del. Derfor forsøger man nu at finde en strategisk 

investor, som kan sikre den ensartede udvikling af havnen og faciliteterne ved 

lystbådehavnen. Med dette formål for øje er der blevet offentliggjort et udbud. 

Havnen ligger også ved siden af anlæg med olie og flydende gas, som henhører under 

kompetenceområdet for EU’s Seveso-direktiver3 (blandt andet angående procedurer i 

forbindelse med større ulykker, som involverer farlige stoffer). Disse anlæg, som dækker et 

område, der fortsætter flere kilometer nord for havnen, omfatter gas- og olietanke beliggende 

umiddelbart i nærheden af boligområder og virksomheder i de omkringliggende områder. 

                                                 
1 Bilag 1 til det vedlagte arbejdsdokument. 
2 Dokument PE572.924v04-00. 
3 Seveso-direktivet Seveso-I (Direktiv 82/501/EØF), Seveso-II (Direktiv 96/82/EF), Seveso-III (Direktiv 

2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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Regeringen har i flere årtier planlagt at fjerne disse anlæg fra Larnacas forstæder, men planen 

er endnu ikke blevet gennemført. Borgere har udtrykt bekymring og afholdt demonstrationer, 

hvor de krævede en omgående flytning af anlæggene. Som det forklares nedenfor, er denne 

sag uløseligt forbundet med de andre anliggender, som rejses i andragendet, da der er et 

anerkendt behov for at tilvejebringe en integreret løsning, som både omfatter sagen om 

flytningen af anlæggene og de andre spørgsmål, som andragerne har rejst. Spørgsmålet om 

anlæggene udgør den baggrund, som havnespørgsmålet er vokset frem af. Selvom de 

relevante andragender kun kort henviser til anlæggene, er de to spørgsmål tæt forbundne.  

Udforskningen og udnyttelsen af kulbrinter i Cypern går tilbage til 2013. To licensrunder har 

ført til, at olieselskaber har fået retten til at foretage prøveboringer indenfor Cyperns 

eksklusive økonomiske zone (EEZ). Retten til olieefterforskning blev givet for en periode på 

tre år til tre selskaber: ENI (Italien), Noble Energy (USA) og Total (France). MedServ Ltd, 

som har hovedsæde i Cypern, tilbyder støttetjenester og yder ekspertise i aktiviteter, som 

relaterer sig til gasudvinding. Firmaet har modtaget en treårig tilladelse til at opfylde dette 

formål af den cypriotiske havnemyndighed.  

I juni 2014 blev to tunge industrienheder installeret af selskaber, der beskæftiger sig med 

udvindingen af kulbrinter, og som opererer inden for Cyperns EEZ, navnlig ENI Cyprus Ltd, 

som består af et anlæg til flydende slam (et anlæg, som fremstiller og opbevarer flydende 

slam, som senere bliver transporteret til borehullerne) og et kemisk lageranlæg (til 

opbevaringen af våde og tørre kemiske produkter). Begge ligger blot 125 meter fra de 

nærmeste boliger. ENI Cypern har betroet forvaltningen af anlægget til det flydende slam til 

Halliburton Mediterranean Company Ltd og det kemiske lageranlæg Medserv Cyprus Ltd, 

som også har fået ansvaret for den overordnede drift af basen.  

Lokalbefolkningen har ihærdigt gjort indsigelser imod opførelsen og driften af disse faciliteter 

gennem afholdelsen af demonstrationer, indgivelsen af andragender til Europa-Kommissionen 

og ved at tage retlige skridt (som stadig verserer) ved lokale domstole mod den cypriotiske 

regering. Der har været modstand i kommunalbestyrelsen og blandt større dele af 

lokalbefolkningen, hvilket primært skyldes, at planlægningshovedkvarteret lå i Larnacas 

centrum i nærheden af boligområder og populære attraktioner og i et område, hvis 

kommercielle og turismerelaterede udvikling man i mange år har fremmet, men også at der 

ikke blev indledt en forudgående offentlig høring om havnens drift, og at der heller ikke blev 

givet nogen oplysninger om de miljømæssige og sundhedsrelaterede virkninger, som de 

planlagte aktiviteter ville medføre. Der blev arrangeret et offentligt møde i juli 2014 med 

deltagelse af embedsmænd og virksomhedsrepræsentanter, som havde til formål at informere 

de berørte parter og mindske protesterne. Mødet fandt sted efter beboernes samordnede 

reaktioner og efter opførelsen af anlæggene var påbegyndt. 

Ifølge borgmesteren i Larnaca på det tidspunkt blev Larnacas kommune ikke hørt forud for 

tildelingen af tilladelser til driften af disse faciliteter med udgangspunkt i antagelsen om, at 

Larnacas havn er ejet af Cyperns havnemyndigheder. Disse tilladelser blev tildelt direkte af 

regeringen, og kommunen og offentligheden fik først kendskab til dem efter opførelsen var 

påbegyndt og næsten var færdig. Først efter påbegyndelsen af opførelsen bestilte kommunen 

en undersøgelse af de miljømæssige og socioøkonomiske virkninger, som brugen af havnen 

som et planlægningshovedkvarter for offshoreprøveboringer havde. Hvorom alting er, blev 

den samme kommune bedt om at give en tilladelse til forlængelse af de tidligere nævnte 

midlertidige aktivitetstilladelser, som stod til at udløbe i august 2016. I kølvandet på de 
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langtrukne diskussioner, som foregik i kommunalbestyrelsen på det tidspunkt, blev 

anmodningerne om forlængelse afvist. Afvisningen blev begrundet med, at aktiviteterne 

udgjorde mulige helbredsrisici på grund af deres nærhed til beboelsesområder og strande, at 

de var uforenelige med strategien for byplanlægning i området, og at beliggenheden for 

selskabernes faciliteter ikke var i overensstemmelse med den fremtidige byplanlægning.  

På trods af det forlængede de cypriotiske havnemyndigheder alligevel tilladelserne for 

Medserv Cyprus og Noble Energy indtil august 2017, dog med det forbehold, at selskaberne 

kun måtte anvende områderne omkring havnen som lager- og kontorområder.  

Man havde allerede nedlagt nogle kulbrintefaciliteter ved Larnacas havn før 

undersøgelsesrejsen. ENI, som opererede i havnen, havde i 2015 allerede tilkendegivet et 

ønske om at flytte dets aktiviteter til havnen i Limassol. Dette blev gjort, og derved blev der 

sat en stopper for alle kulbrinterelaterede aktiviteter i havnen ved Larnaca, som havde været 

den største årsag til uenighed. På trods af den omstændighed, at alle selskaber virker til at 

have overdraget deres aktiviteter til havnen i Limassol, har nogle andragere udtrykt 

bekymring over påbegyndelsen af driften på de vigtigste borehuller, som er planlagt til 

efteråret 2017, idet de frygter en gentagelse af, hvad der skete i 2014, da hverken de 

kommunale myndigheder eller offentligheden fik nogen indflydelse på de tilladelser, som 

selskaberne fik fra regeringen. Selv på tidspunktet for PETI-delegationens undersøgelsesrejse 

var der klager over støj og emissioner af luftforurenende stoffer fra de fartøjer i havnen, som 

var forbundet med udvindingsaktiviteter samt gentagne klager over natlige aktiviteter i 

havnen.  

I juli 2017 modtog Medserv Cyprus en forlængelse af sin kontrakt. Selskabet meddelte, at 

ENU Cyprus Ltd havde forlænget kontrakten for levering af operationelle basale 

støttetjenester i Cypern i yderligere to år. Forlængelsen af kontrakten omfatter leveringen af 

særlige faciliteter og tjenesteydelser i havnen i Limassol, hvor hovedfaciliteterne dog ville 

forblive i havnen i Larnaca. Multimarine Services Ltd., som også støtter borearbejdet, har 

beholdt lokaler på havnen i Larnaca, selv om de skal bortskaffes i den nærmeste fremtid. 

Firmaet har endvidere anført, at arbejdstagere kan gå ind i bygningen for at hvile og holde 

kaffe- og frokostpauser pga. sæsonens kolde vejr.  

I en betænkning fra 2015 fra den cypriotiske ombudsmand om havnen i Larnaca blev der 

konstateret en række mangler i beslutningsprocessen, herunder:  

1. manglen på strategisk planlægning for at opnå balance mellem projektets fordele og 

ulemper, 

2. en offentlige høring, som var begrænset til den økonomiske indvirkning, og som ikke 

inddrog de miljømæssige og sociale virkninger af et så storstilet projekt og ikke gav 

borgerne mulighed for at give deres mening til kende, hvilket er en overtrædelse af 

Århuskonventionen,  

3. borgernes berettigede bekymringer over en aktivitet, der medfører høje støjniveauer, 

mulig radioaktivitet og forringelse af miljøet med så kort afstand til boligområder,  

4. manglen på den påkrævede tilladelse til en sådan aktivitet, trods dens særlige karakter, 

som udelukkede muligheden for offentlig høring og førte til, at sektoren for de 

offentlige afdelinger fulgte en uigennemsigtig, forhastet og samordnet procedure, så 
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udviklingsprojektet i Larnacas havn kunne gennemføres uanset dets karakter. 

En betænkning fra 2015 fra den cypriotiske rigsrevisor konstaterede, at det kompetente 

ministerium, den kompetente afdeling eller tjeneste skulle indhente udtalelser fra direktøren 

for byplanlægnings- og boligbyggeriafdelingen, som den planlægningsmyndighed i spørgsmål 

om særlige offentlige projekter, som kunne undtages fra de bestemmelser, som 

planlægningsmyndigheden havde fastsat, hvis årsagen var begrundet i offentlighedens 

interesse med det primære formål at sikre gennemførelsen af projekter af national og regional 

betydning samt den uhindrede udøvelse af regeringens udviklingspolitik, mens den 

beslutningstagende myndighed i sidste ende var Ministerrådet. Ifølge rigsrevisorens beretning 

var alle de nævnte bebyggelser derfor ulovlige.  Ifølge rigsrevisoren er holdningen hos 

indenrigsministeriet om, at der ikke er brug for en byggetilladelse til sådan et projekt, som 

ministeriet udtrykker det i sit brev til kommunen i Larnaca, imidlertid også fejlagtig. 

b. Anlæg i Aradippou 

To fabrikker er blevet opført i Aradippou Kommune (som støder op til Larnaca), som skal 

bruges til aktiviteter, der udføres af henholdsvis Halliburton og Schlumberger. De er relevante 

for spørgsmålet om havnen i Larnaca, siden de to selskabers omfattende faciliteter blev 

bygget for at yde logistisk støtte til det arbejde, som blev udført i forbindelse med 

udvindingen af naturgas (som for eksempel behandlingen af kemikalier til havnen i Larnaca 

eller Limassol og faciliteter, som anvendes til at rengøre bor). Halliburton vil bore, cementere 

og udfylde ENI’s boringer, mens Schlumberger vil udføre dataindsamling og testning.  

Faciliteterne ligger ca. 7,5 km fra Larnacas havn og ca. en kilometer fra boligområder.  

Anlæggene blev bygget i 2007-2008 på statsejet jord (tidligere Larnacas frizone), og de 

udlejes til to andre selskaber (som udfører andre aktiviteter, såsom opførelsen af solpaneler) 

til en yderst lav pris per kvadratkilometer, hvilket kan betragtes som en statsstøtte, der 

kommer disse virksomheder til gavn. Efter en forlængelse af kontrakterne for en yderligere 

femårsperiode og bygningen af anlæggene, udlejede de oprindelige kontrahenter faciliteterne 

til hhv. Halliburton og Schlumberger. Imidlertid følger huslejen for lejemålene markedslejen 

og er derfor betydeligt højere, end hvad de to indledende kontrahenter betalte af husleje til 

den cypriotiske stat. De nuværende lejere havde begge oplyst ministeriet om deres hensigt om 

at benytte disse faciliteter til ydelser til støtte for boreaktiviteter og til behandlingen af 

boreprodukter. 

Anlæggene blev placeret i et område, som på det tidspunkt ikke var klassificeret som et tungt 

industriområde: De pågældende anlæg er kategori A (tunge industrianlæg), mens den 

kommunale udviklingsstrategi i Aradippou kun giver mulighed for kategori B-anlæg (lette 

industrianlæg). De kompetente statslige myndigheder udtrykte bekymring over denne 

omstændighed, da de to selskaber meddelte den cypriotiske regering deres hensigter og 

henviste til Ministerrådet for en afgørelse om godkendelse af denne udvikling, hvorefter 

Ministerrådet godkendte denne undtagelse i 2014.  De statslige myndigheder gav derefter 

samtykke til den meddelelse, som selskaberne sendte ud. Den endelige godkendelse af 

byggeriet blev givet af den kommunale myndighed i Aradippou i 2014 i kølvandet på en 

ophedet debat i kommunalbestyrelsen. Et stykke tid efter blev der offentliggjort 

miljøkonsekvensvurderinger, ifølge hvilke man forventede, at konsekvenserne af aktiviteterne 

ville være moderate, og hvor man anbefalede, at der blev truffet visse foranstaltninger. 

Selvom udviklingen, hvad angik selskaberne Schlumberger og Halliburton, på det tidspunkt 
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ikke var omfattet af bestemmelserne fra 2005-2014-lovgivningen om konsekvensvurderinger, 

blev der indkaldt til en række møder til vurderingen af projektansøgninger. Til stede ved 

møderne var tjenestemænd fra de relevante afdelinger og lokale myndigheder, hvilket 

inkluderede Aradippou og Dromolaxia, som også var blevet inkluderet i invitationen. 

Derudover rejste miljøministeriet en række skriftlige spørgsmål i løbet af den operationelle 

fase og konstruktionsfasen. Der blev dog ikke gennemført en miljøkonsekvensvurdering, 

siden miljøministeriet mente, at de foranstaltninger, der allerede var blevet truffet, var 

tilstrækkelige, og at dette ikke var et lovmæssigt krav. De miljømæssige specifikationer, som 

blev udarbejdet af de ansvarlige offentlige myndigheder blev behørigt indarbejdet i 

bygningsplanerne af de involverede selskaber. Ifølge ministeriet har der endnu ikke været 

nogen miljømæssige problemer. Som repræsentanten for Halliburton erkendte under en 

drøftelse om sagen med den cypriotiske regerings miljøkomité den 10. september 2014, havde 

man ikke erhvervet sig nogen byggetilladelser. 

Den cypriotiske ombudsmand udstedte en rapport om spørgsmålet, som klart angav, at 

aktiviteterne i sektoren for udvinding af kulbrinter, herunder de aktiviteter, der er direkte 

forbundet med støttetjenester for boring, efterforskning og kontrol af kulbrinter, indtil for 

nylig var ukendte i Cypern. De involverede administrative afdelinger virkede ikke parate til at 

træffe foranstaltninger, der kunne regulere de påkrævede aktiviteter. I sin vurdering mente 

ombudsmanden, at de offentlige bekymringer var berettigede i lyset af de aktiviteter, der var 

nødvendige for udvindingen af naturgas (for eksempel efterforskning, boring, frakturering, 

installation af landbaserede eller offshore platforme, oplagringstanke, kompressorstationer, 

rørledningsinfrastruktur, afstrømning, opbevaring og transport af kulbrinter og forarbejdning 

før markedsføring), navnlig hvad angår den mulige miljømæssige påvirkning på dyre- og 

planteliv og menneskers sundhed.  

 

Derudover bekræftede rapporten, at der ikke havde været nogen offentlig høring, at 

Aradippou Kommune først anmodede om to miljøkonsekvensvurderinger efterfølgende, at der 

måtte have været et juridisk smuthul, som gjorde det muligt at opnå tilladelser uden 

forudgående miljøkonsekvensvurderinger, at der ikke var nogen strategisk plan for 

lokalisering, og at der er faciliteter, som i stigende grad skaber offentlige gener. Rapporten 

fastslog, at den offentlige debat hovedsageligt var begrænset til de mulige nationale 

økonomiske og politiske fordele, som boringen og udvindingen af kulbrinter ville medføre, 

navnlig i kølvandet på finanskrisen, mens de miljømæssige konsekvenser af 

boringsaktiviteterne for naturgas ikke fik den fornødne opmærksomhed. Den offentlige 

skepsis blev yderligere forøget pga. beslutningen om at se bort fra Larnacas udviklingsplan i 

undersøgelsen af de ansøgninger om tilladelser, som blev indsendt af virksomhederne, for at 

undgå den mere tidskrævende offentlige høringsprocedure. 

I betragtning af indledningen af den vigtigste boring i efteråret 2017 vil anlæggene i 

Aradippou spille en vigtig understøttende rolle i forhold til f.eks. oplagringsfaciliteter til 

kemikalier, reparationer mv. 

En rapport fra 2017 fra den cypriotiske ombudsmand beskriver sagens baggrund og 

interaktionen mellem de cypriotiske myndigheder og de to selskaber. Den understregede også, 

at den kompetente myndighed havde godkendt omlægningen af brugen af faciliteterne, selv 

før tilladelsen var blevet givet af Ministerrådet. Den var ligeledes særdeles kritisk overfor 

ændringerne i anvendelsen af faciliteterne og statsstøtten samt overfor den kendsgerning, at 

grunden var blevet udlejet til markedspriser til tredjeparter uden garantier om, at staten fik en 
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rimelig pris i den oprindelige lejeaftale. 

3. Andragender 

Nr. Titel 

1540/14 af F.P., cypriotisk statsborger, om etableringen af en industrihavn i Larnaca. 

1541/14 af Polyvios Orthodoxou, cypriotisk statsborger, om miljøskader i Larnaca i Cypern 

1542/14 af Maria Theodorou, cypriotisk statsborger, om industrihavnen i Larnaca 

1543/14 af Georgia Liopetriti, cypriotisk statsborger, om industrihavnen i Larnaca 

1544/14 af Matheos Contarinis, cypriotisk statsborger, om gas- og olietankskibe, der ligger 

for anker ud for byen Larnaca 

1644/14 af Marika Nikolaou, cypriotisk statsborger, om affald i Larnaca 

1662/14 af A. S., cypriotisk statsborger, om omdannelse af bymidtehavnen i Larnaca i 

Cypern til en tung industrihavn uden høring af de lokale beboere 

1665/14 af Georgios Stamatis, cypriotisk statsborger, om giftigt affald og giftige kemikalier 

i Larnaca, Cypern 

1666/14 af Georgios Nikolaou, cypriotisk statsborger, om truslen mod byen Larnaca i 

Cypern fra anlæggelsen af en industrihavn i bymidten 

1667/14 af Eugenia Moyseos, græsk statsborger, om omdannelse af havnen i Larnaca i 

Cypern til en industrihavn 

1668/14 af Maria Voniatri, cypriotisk statsborger, om anlæggelsen af en industrihavn i 

Larnaca i Cypern 

1829/14 af S.L., cypriotisk statsborger, om ødelæggelse af Larnacas naturlige miljø 

1830/14 af K. P., græsk statsborger, om bekæmpelse af forurening i Larnaca 

0076/16 af Maria Papadopoulou, cypriotisk statsborger, på vegne af LarnacaAct, om 

anlæggelse af en industrihavn i Larnaca, Cypern, og de påståede overtrædelser af 

EU-lovgivningen 

0144/16 af E.K., cypriotisk statsborger, på vegne af borgere i Larnaca, Aradippou og 

Krassas om anlæggelse af en industrihavn i Larnaca, Cypern, og de påståede 

overtrædelser af EU-lovgivningen 

Sammendrag af ovenstående andragender kan findes i bilag 1 til dette dokument. 

De ovenstående andragere protesterer mod det arbejde, der udføres i bymidtehavnen i Larnaca 

for at omdanne den til en tung industrihavn som kan støtte boring efter og udvinding af olie 

og gas i den cypriotiske eksklusive økonomiske zone. Under boringsaktiviteterne i havnen 



 

PE612.114v01-00 8/24 CR\1136454DA.docx 

DA 

bliver slam og andre større kemikaliemængder transporteret og oplagret, radioaktive metaller 

og dele bliver angiveligt fragtet ind og ud og farlige sprængstoffer sendes til olie- og 

gasboringsplatformene. Andragerne bemærker, at havnen er et område, som falder ind under 

Seveso-direktiverne, da olie- og gasselskaber har opført faciliteter adskillige hundrede meter 

indenfor boligområder. Andragerne ytrer også deres modstand mod beslutningen om at 

placere større lagerbygninger i Aradippou-området (i udkanten af byen mindre end en 

kilometer fra boligområdet) for at opbevare større mængder sprængstoffer og kemikalier, 

såvel som radioaktive elementer til virksomhederne i havnen. Andragerne udtrykker en frygt 

for, at sikkerheden og sundheden hos beboerne og miljøet vil blive sat over styr ved 

forurening af jord, luft og vand gennem udslip af kemikalier og radioaktivitet og ved risikoen 

for ulykker. Klagerne forholder sig desuden til den opfattede ændring af byens karakter, som 

er, at den er gået fra at være en turistby til en industriby. Der har været heftige protester fra 

borgerne over den forudsætning, at der ikke blev udført en miljøkonsekvensvurdering for 

arbejdet, og at borgerne ikke blev informeret eller hørt i henhold til EU’s lovgivning. De 

firmaer, der er aktive i de ovennævnte faciliteter, har anmodet om en forlængelse af deres 

tilladelse til aktiviteter i havnen i Larnaca; der var allerede blevet givet tilladelser til nogle af 

disse aktiviteter.  

Hvad angår Aradippou, hævder andragerne, at de først fik kendskab til hændelserne, efter at 

beslutningen om at gå i gang med projektet allerede var blevet truffet, og faciliteterne var 

blevet opført, selvom ingen af de tilladelser, som der var lovkrav om, var blevet udstedt, og 

ingen miljøkonsekvensvurdering var blevet gennemført. I strid med de krav, der er angivet i 

Århuskonventionen, og med den relevante EU-lovgivning, blev ingen oplysninger stillet til 

rådighed for offentligheden, hvad angik projekterne i deres kommuner. Andragerne er af den 

opfattelse, at der ikke er blevet givet nogen fornuftig forklaring på, hvorfor myndighederne 

ville vælge at gå videre med nogle planer, som ikke var blevet underlagt en grundig 

risikovurdering, og som borgerne mener, er til fare for den offentlige sundhed og byens 

økonomi, navnlig når der findes mere passende og logiske alternativer. Andragerne hævder, at 

de har fået frataget deres ret til at deltage i beslutningsprocesser, og at de stadig bliver holdt i 

uvidenhed omkring, hvad der foregår i deres nærområder. Nogle særlige betænkeligheder 

knytter sig til risikoen for radioaktive udslip, både i henhold til den offentlige sundhed og i 

henhold til fødevaresikkerhed, fordi anlæggene blev opført ved siden af fabrikker, der 

fremstiller foder. De er også bekymrede over den kendsgerning, at transporten af rør og andet 

materiale gennem byen Larnaca og på Aradippous hovedveje på vej til anlæggene vil være 

støjende og belaste miljøet i området, som hovedsageligt er et beboelsesområde. Andragerne 

har også understreget, at opførelsen af to yderligere anlæg er blevet autoriseret og påbegyndt 

på trods af regeringens løfter om, at de potentielt farlige anlæg ville blive flyttet fra området.  

Som reaktion på disse andragender har Kommissionen offentliggjort fire meddelelser (se 

bilag 2). Den kom frem til, at den ud fra de foreliggende oplysninger ikke har grund til at 

antage, at EU's miljølovgivning ikke bliver korrekt anvendt indenfor rammerne af de 

gældende EU-direktiver. Desuden indeholder Seveso-direktivet, som er blevet gennemført i 

Cyperns nationale ret, vigtige bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig inddragelse i 

individuelle projektafgørelser og adgang til domstolsprøvelse, hvilket giver borgere mulighed 

for at efterspørge administrative og retslige prøvelser af afgørelser, handlinger og undladelser. 

I lyset af ovenstående vil Kommissionen opfordre andrageren til at forsøge at finde en løsning 

på nationalt plan, eftersom de nationale myndigheder er bedre rustet til at vurdere specifikke 

forhold med hensyn til manglende overholdelse og råder over de fornødne midler til at tage 

hånd om problemet, såfremt klagepunkterne vurderes til at være berettigede. Andragerne 
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opfordres til at udøve deres rettigheder ved nationale procedurer og klagemuligheder. 

Kommissionen vil ikke foretage sig noget yderligere i relation til disse andragender. 

4. Kort resumé af møder 

Onsdag den 20. september 2017 

Møde med borgmesteren i Aradippou, Andreas Vyras 

Efter at have præsenteret historien og baggrunden for spørgsmålet om Larnacas havn oplyste 

borgmesteren delegation om, at hans kontor endnu ikke havde modtaget et svar fra 

havnemyndighederne i Larnaca om, hvorvidt der var blevet udstedt tilladelser eller fornyelser 

til de industrielle aktiviteter ved havnen og, i bekræftende fald, under hvilke betingelser. Han 

meddelte, at han og kommunalbestyrelsen er relativt nyindsatte (og havde siddet på posten i 

otte måneder på besøgstidspunktet) og derfor ikke er den samme myndighed, som nægtede at 

forny selskabernes tilladelser i 2016.  

Borgmesteren orienterede delegationen om det fortsatte problem, som der er med 

lagertankene, hvilket han beskrev som et ”alvorligt problem” og som ”byens vigtigste sag” 

pga. deres nære placering til et beboet område. Borgmesteren anførte, at det skønnes, at ca. 60 

% af Larnacas befolkning er potentielt truet af en eventuel ulykke eller nedfald, som er knyttet 

til lagertankene, og henviste til EU’s lovgivning om industriulykker (Seveso-direktiverne). 

Borgmesteren tydeliggjorde, at mange af byens myndigheder havde beredskabsplaner, og at 

man havde ventet på fjernelsen af tankene siden 2000, da den første beslutning om afskaffelse 

blev truffet af de relevante myndigheder.  

Borgmesteren oplyste også delegationen om eksistensen af et nyt energicenter, som blev kaldt 

”Cyperns energistation” med en havn (i Vassilikos), som ligger indenfor en sikker afstand fra 

beboede områder og kan udgøre en alternativ mulighed for oplagring og industrielle 

aktiviteter. Ifølge oplysninger, som borgmesterens kontor havde modtaget, stod centret til at 

åbne i marts 2017, men på det tidspunkt havde man endnu ikke gjort fremskridt i forhold til 

de industrielle aktiviteter i havnen i Larnaca eller lagertankene. Kommunalbestyrelsen lagde 

efterfølgende sag an. Detaljerne omkring retssagernes omfang og faser blev ikke drøftet, men 

borgmesteren bemærkede, at regeringen havde givet forlængelser på kontrakterne til de 

selskaber, som ejede lagertankene (to år for naturgas, et år for petroleumopbevaring). 

Borgmesteren præciserede også, at et særligt udvalg havde fået til opgave at føre tilsyn med 

fjernelsesprocessen, men efter hans opfattelse havde man ikke på dette tidspunkt gjort 

tilstrækkeligt fremskridt.  

Efter borgmesterens orientering spurgte formanden for delegationen om, hvorvidt 

borgmesteren mente, at der havde været tilstrækkeligt med oplysninger og samarbejde på 

området mellem de kommunale myndigheder og regeringen. Borgmesteren forklarede, at 

havnemyndighederne var under statslig kontrol, og at der indtil nu især havde været 

kommunikationshuller i forhold til oplysninger, som var modtaget om aktiviteterne i Larnacas 

havn.  

Møde med andragerne, rådhuset i Larnaca  

Delegationen mødtes med en gruppe andragere, som blev repræsenteret af Maria Theodorou 

og Eleni Kalli.  
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Andragerne gav en præsentation af den aktuelle situation i havnen i Larnaca og i Aradippou, 

hvor de fremhævede, at de faciliteter, som tilhører selskaberne Schlumberger, Total og ENI 

begge steder stadig var i drift på trods af regeringens påstande om, at aktiviteten ville ophøre 

og at faciliteterne ville blive fjernet. Andragerne protesterede også mod klassifikationen af 

myndighedernes aktiviteter som alt andet end industriel, og henviste til nylige konstateringer 

af vandforurening og støjforurening. Præsentationen blev ledsaget af et diasshow med 

billeder, som borgere i de berørte områder havde taget, og som særligt viste den påståede 

konstante industrielle aktivitet ved havnen i Larnaca på besøgstidspunktet, samt nærheden til 

boligområderne.  

Fra andragernes synspunkt var havnemyndighedens beslutning fra august 2013 om at tillade 

industrielle aktiviteter i Larnacas havn en overtrædelse af lokalplanen i Larnaca, og den blev 

truffet uden at borgerne blev hørt forinden. Ud over redegørelsen over de vigtigste påstande, 

som blev nævnt i deres andragende, gentog andragerne deres bekymringer om, at regeringens 

beslutninger hvad angår de industrielle udviklinger i Larnacas havn og i Aradippou, såvel som 

udskydelsen af fjernelsen af gaslagertankene, indikerede en tydelig mangel på strategi og 

gennemsigtighed i forhold til den fremtidige udvikling af lokalområderne. Andragerne 

udtrykte deres stærke præference for en turismeorienteret fremtidig udvikling for havnen i 

Larnaca og den omgivende region, snarere end en industriel udvikling. Borgerne udtrykte 

også en fornyet følelse af utilfredshed over den måde, hvorpå landets myndigheder 

kommunikerede med borgerne, at de mente, at deres opfattelse af situationen var blev 

vildledt. 

Torsdag den 21. september 2017 

Møde med vicedirektøren for havnen i Larnaca og rundtur på havnen  

Delegation blev modtaget ved indgangen til havnen af en gruppe borgere, som gentog deres 

alvorlige bekymring over situationen, deres manglende tillid til regeringens handlinger og 

mangel på samme og det presserende behov for at flytte tankene væk fra boligerne. 

Delegationen mødtes derefter med vicedirektøren for havnen og miljøchefen i selskab med 

Larnacas borgmester. Hvad angik havnen i Larnaca, erklærede havnemyndighedens 

repræsentanter, som reaktion på andrageres påstande om, at den industrielle aktivitet fortsatte 

som følge af de forlængede tilladelser, at havnen havde været genstand for 

”rensningsaktiviteter” de sidste to måneder, hvilket bl.a. inkluderede genbrugen af metalskrot.  

Hvad angår de spørgsmål, som borgmesterens kontor rejste om udvidelsen af tilladelser og de 

dertil hørende betingelser, blev delegation oplyst om, at tilladelserne, som blev givet til Noble 

Energy og til Medserv Ltd, blev forlænget under de samme betingelser, som da de blev givet, 

og derfor var forbeholdt aktiviteter, som knyttede sig til oplagring.  

Som svar på andragernes påstande om støj- og vandforurening anførte miljøchefen, at en 

undersøgelse fra 2016 konstaterede et meget lavt støjforureningsniveau, som var sædvanligt 

for lette aktiviteter i lette industrihavne, og at den seneste udtagning af vandprøver, som fandt 

sted i 2014, ikke viste nogen tegn på industrirelateret vandforurening (i overensstemmelse 

med cypriotisk lovgivning, ifølge hvilken der bliver gennemført vandkontroller hvert tredje 

år). Hvad angår luftforurening, anførte miljøchefen, at niveauet var højere i byen og at ingen 

yderligere luftforurening var blevet registreret fra de industrielle aktiviteter i havnen. Hvad 

angår niveauet af radioaktivitet, konstaterede en undersøgelse, som var foretaget af 

Halliburton i 2014 (et af oliefirmaerne, der har tilladelse til at have aktiviteter i havnen) og 
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som blev overvåget af arbejdstilsynet, at der var et meget lavt strålingsniveau. Delegationen 

blev oplyst om, at alle de relevante forespørgsler fra borgere er blevet besvaret.  

Hvad angår havnen i Limassol, blev delegationen oplyst om, at en miljøkonsekvensvurdering 

ikke var nødvendig på baggrund af den pågældende aktivitetstype. I dette tilfælde har man 

gennemført overvågningsprogrammer inden udstedelsen af tilladelser, og offentligheden er 

blevet underrettet herom.  

Hvad angår havnen i Vassilikos, som er under udvikling, informerede repræsentanterne fra 

havnemyndighederne delegationen om, at området var beregnet til at lægge grund til en mere 

betydelig industriel aktivitet ud over planerne om, at der skal være en LNG-terminal. 

Delegationen blev dog forsikret om, at alle sådanne aktiviteter ville overholde de generelle 

miljømæssige grænser, som gælder i henhold til EU-lovgivningen. 

Under det efterfølgende besøg på havnen, som foregik med bus, så delegationens medlemmer, 

at der var nogle mindre kontorfaciliteter og oplagringssteder, som blev brugt af 

virksomhederne, at der kun var ét skib, som lå til anker, og at der ikke var nogen aktivitet på 

skibet på tidspunktet for besøget. Medlemmerne bevidnede havnens og tankenes nærhed til 

boligerne (bogstaveligt talt på den anden side af gaden fra huse og boligblokke), tankenes 

nærhed til havnen samt den kendsgerning, at nogle af tankene lå ved siden af huse og 

virksomheder og på strande ved siden af svømmere.  

Møde med departementschefen for ministeriet for transport, kommunikation og arbejde og 

andre ministerielle repræsentanter 

Hvad angår havnen i Larnaca oplyste ministeriets repræsentanter delegationen om, at 

regeringens mål var at videreudvikle Larnaca til en ”central krydstogtshavn” (som en del af en 

plan, der relaterede sig til charter- og krydstogsferier) og at fremme byens lystbådehavn, og at 

der ikke var noget ønske fra regeringens side om at forvandle området til en industrihavn. Det 

blev gentaget, at tilladelserne, som blev givet til virksomhederne, der nu opererer i havnen, 

var begrænset til lagerøjemed, mens den primære industrielle havn skulle udvikles i 

Vassilikos, og Limassol ville forblive Cyperns primære kommercielle havn.  

Delegationen blev informeret om, at regeringen planlagde at flytte alle de pågældende 

aktiviteter, hvilket inkluderede gaslagertankene, til Vassilikos, og at den nuværende status 

quo ikke var en acceptabel situation. Delegationen blev også informeret om, at 

lagringsaktiviteterne ved Larnacas havn kun omfattede håndteringen af ufarlige materialer, og 

at der derfor ikke var brug for en offentlig høring før udstedelsen eller forlængelsen af 

tilladelser.  

Departementschefen hævdede også, at Cyperns havnemyndigheder havde finansieret en 

miljøkonsekvensvurdering, som blev bestilt af de kommunale myndigheder i Larnaca, og at 

offentligheden havde været fuldt ud oplyst om dette. Ifølge ministeriet er den opfattelse, som 

nogle borgere stadig har, om at en produktion af slam og andre tunge industrielle aktiviteter 

fandt sted i Larnaca, baseret på urigtige antagelser og en manglende forståelse. Han påstod 

også, at den eneste årsag til, at havneområdet blev lejet ud, var for at øge beskæftigelsen og 

for at modarbejde den nedsatte aktivitet, som havnen stod overfor, og at der hverken var brug 

for tilladelse til havneaktiviteterne eller brug for at kommunikere med Larnacas borgmester. 

Ministeriets repræsentanter forsikrede delegationen om, at der ville ske en større indsats i 
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fremtiden for at styrke samarbejdet og kommunikationen med Larnacas borgmester. 

Møde med repræsentanter for ministeriet for energi, handel, industri og turisme 

Delegationen mødtes med repræsentanter fra ministeriets kulbrinteafdeling, som gav 

yderligere baggrundsoplysninger om grunden til udvidelsen af havnen i Larnaca og den 

oprindelige beslutning om at udstede tilladelser til lette industrielle aktiviteter på stedet for en 

periode på to år (fra 2014 til 2016). Ifølge ministeriet var Limassols havn, på det tidspunkt 

hvor havnemyndighederne traf beslutningen, overbefolket, hvorimod Larnacas havn var 

underudnyttet. Siden 2016 er Limassols havn blevet den udpegede havn til flytningen af de 

faciliteter, som i øjeblikket er i Larnaca.  

Derudover blev der i 2016 i kølvandet på en række protester fra borgere arrangeret et 

offentligt møde i Larnaca, hvor denne baggrund blev forklaret og borgeres spørgsmål blev 

forsvaret. Ministeriets repræsentanter noterede, at det blev tydeligt i løbet af udvekslingen, at 

nogle medlemmer af offentligheden havde nogle fejlagtige opfattelser af havneaktiviteternes 

egentlige natur og det materiale, som blev håndteret, som ifølge ministeret i vid udstrækning 

var ufarligt (for eksempel bentonit).  

For så vidt angår den fremtidige flytning, erkendte ministeriets repræsentanter, at der havde 

været adskillige udsættelser, da det er en kompliceret plan. På nuværende tidspunkt er man 

ved at sikre en gennemførelse af en helhedsplan for Vassilikos, hvor man er ved at skabe 

infrastruktur, og hvor nogle områder er blevet givet til selskaber, som tidligere har været 

aktive i Larnaca. Planerne er nået relativt langt, da den første byplanmæssige tilladelse til 

flytningen af faciliteterne er blevet udstedt. 

Hvad angår Aradippou, er det blevet nævnt, at regeringens myndigheder havde gjort nogle 

undtagelser for selskaberne på betingelse af, at de indhentede alle de nødvendige tilladelser. 

Kommunen i Aradippou har udstedt opførelsestilladelser efter miljøkonsekvensvurderingen. 

Hvad angår fremtidige planer for olie og gas, var boringerne i blok 11 færdiggjort på 

tidspunktet for besøget. Yderligere tre blokke står til at blive uddelt, mens den nuværende 

kontrahent skal bore to huller i den nye blok i efteråret 2017, og Exxon Mobil (i blok 10) skal 

bore to prøveboringer i det andet semester af 2018. Halliburton (kontrahent hos Total) og 

Schlumberger vil tilbyde tjenester i Aradippou. 

Møde med repræsentanter for indenrigsministeriet 

Delegationen mødtes med repræsentanter for byplanlægningsmyndigheden og blev informeret 

om, at parametrene for planlægningen af havnen i Larnaca er opstillet i byplanen for Larnaca, 

som ikke tillader industrihavnsaktiviteter. For så vidt angår placeringen af gaslagertankene, 

oplyste ministeriet delegationen om, at en ministeriel bekendtgørelse erklærede, at disse tanke 

skulle tages ud af drift og fjernes i februar 2017. Dermed er fristen for overførslen af de tanke, 

der indeholder gas, i marts 2018 og i marts 2019 for dem, der indeholder flydende gas. Det er 

meningen, at begge typer tanke skal overføres til Vassilikos, men ifølge repræsentanterne for 

ministeriet, er en forsinkelse på ét til to år sandsynlig. 

I forbindelse med flytningen af tankene fra området, som strækker sig fra havnen til Oroklini, 

har byplanlægningsmyndigheden forberedt en overordnet plan for dette område, som er 

underudviklet på grund af tankenes tilstedeværelse. Planen har til formål at opgradere 

området gennem kvalitativ planlægning med nye veje, cykelstier, en promenade, forvaltning 
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af vandløb, multifunktionelle bygninger i centrale områder samt virksomheder og boliger i 

naboområderne. Et firma er blevet hyret til at udføre den ovennævnte detaljerede vurdering, 

og der er allerede blevet afholdt offentlige høringer. Den nye plan forventedes at blive 

offentliggjort inden udgangen af 2017, samtidig med at miljøkonsekvensvurderingen for dette 

projekt skulle offentliggøres under vejledning af miljøministeriet. 

Efter repræsentanternes opfattelse var en tilladelse til opførelsen af anlæggene ved havnen 

ikke påkrævet, eftersom anmodningen var blevet fremsat af transportministeriet og ikke af et 

privat firma. Ikke desto mindre var alle procedurer blevet overholdt, og myndighederne havde 

afgivet udtalelser, som om anmodningen var kommet fra et privat firma, så der ikke var nogen 

overtrædelse af loven. Endelig gav repræsentanterne, efter at have redegjort for den 

procedure, der var fulgt, udtryk for den opfattelse, at der – hvad angår Aradippou – bliver 

presset på for at gøre Aradippou til et rent beboelsesområde, hvilket er årsag til borgernes 

protesterer. 

Møde med repræsentanter for ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø 

(miljøministeriet) og med kommissæren for miljø 

Repræsentanterne undskyldte for fraværet af landbrugsministeren, som var blevet kaldt væk i 

embeds medfør og ikke kunne være til stede på mødet. Delegationen blev informeret om, at 

byplanen for Aradippou for så vidt angår udviklingen af hjælpeaktiviteter tillader industriel 

anvendelse og industriområde-funktioner. Byplanen tillader bl.a. også oplagring (af 

supplerende udstyr/støtteudstyr) og værksteds-/forarbejdningsstationer. Ifølge loven var der 

ikke påkrævet nogen miljøgodkendelse. Ikke desto mindre anmodede ministeriet om alle de 

miljømæssige data, som var relevante for dets aktiviteter, og undersøgte alle mulige risici på 

grundlag af oplysninger fra virksomhederne og indførte derefter meget strenge miljømæssige 

vilkår og overvågning. Ministeriet hævdede, at de to anlæg er i drift, og at de er i fuld 

overensstemmelse med de vilkår, der er pålagt dem. Med hensyn til at informere 

offentligheden oplyste ministeriet endvidere, at dets tekniske eksperter holdt præsentationer, 

afgav forklaringer og mødtes med Aradippous byråd to gange inden udstedelsen af 

tilladelserne.  

Med hensyn til havnen i Larnaca blev delegationen også informeret om, at de gennemførte 

aktiviteter ikke faldt inden for definitionen af industrielle aktiviteter i henhold til den 

gældende lovgivning, og at en miljøkonsekvensvurdering derfor ikke var et krav. Ikke desto 

mindre havde ministeriet opstillet meget strenge vilkår og indført en meget nøje overvågning i 

løbet af havnens drift i 2014 i forbindelse med sin godkendelse. Man havde målt støjniveauer 

og overvåget arbejdstiderne, fordi havnen ligger tæt på boliger. Da aktiviteterne kun skulle 

vare 18 måneder, havde ministeriet givet sin godkendelse og efterfølgende overvåget 

støjniveauer og affaldshåndtering på platformene, hvor alt vurderedes at være i 

overensstemmelse med reglerne. Siden da har der ikke været nogen ny anmodning om 

godkendelse. Endvidere er der efter ministeriets opfattelse ingen af aktiviteterne i havnen i 

Larnaca, der falder ind under Seveso-direktivernes anvendelsesområde, mens det modsatte er 

tilfældet for det område i Larnaca, hvor gaslagertankene befinder sig. En risikoanalyse er ved 

at blive udført under det cypriotiske beskæftigelsesministeriums ansvarsområde.  

Med hensyn til flytningen af tankene til Vassiliko blev delegationen oplyst om, at den første 

virksomhed, der fik en byggetilladelse, allerede har opstillet tanke og fortsætter hermed med 

henblik på at dække de indledende behov for de andre virksomheder, der vil flytte dertil. 
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Flytningen blev karakteriseret som en "meget tidskrævende proces", idet der skal 

gennemføres seriøse og omfattende miljømæssige undersøgelser i gang og overvindes mange 

bureaukratiske hindringer.  

Møde med Rigsrevisoren, Republikken Cyperns revisionskontor 

Rigsrevisoren fastholdt, at den cypriotiske regering ønsker at bevare Limassol som den største 

handelshavn i Cypern, og at dette var et bevis for, at havnen i Larnaca ikke skulle være 

industriel - der var i sin tid truffet beslutning om at tillade industrielt brug i Limassol.  

Med hensyn til flytningen af gastankene blev delegationen informeret om, at der er en politisk 

udfordring i form af de pågældende virksomheders indirekte påvirkning af og pres på de 

statslige myndigheder. Rigsrevisoren gav et eksempel vedrørende levering af visse materialer, 

navnlig bitumen, som nærmest er monopoliseret på markedet. Revisionskontoret erklærede, at 

det forsøger at inddrage andre virksomheder for at fremme et privat sektorinitiativ på linje 

med bortskaffelsesprocessen. 

Med hensyn til procedurer for udstedelse af tilladelser præciserede Rigsrevisoren, at der under 

cypriotisk ret findes to former for relevante tilladelser: tilladelser for 

byplanlægning/zoneinddeling og byggetilladelser. Hvis et projekt er ved at blive udviklet af et 

privat selskab, kræver det en byggetilladelse, som udstedes af kommunen, selv hvis 

virksomheden bygger på statsejet jord. Den offentlige anklagers kontor har ansvaret for at 

præcisere fortolkningen af loven om procedurer for udstedelse af tilladelser og licenser. Der 

findes en undtagelsesprocedure, især når det drejer sig om projekter af national betydning og 

når der kræves en ændring i anvendelsen af jord og faciliteter.  

Besøg i det cypriotiske parlament — fælles møde for Udvalget for Transport, Kommunikation 

og Offentlige Arbejder og Miljøudvalget 

Delegationen mødtes med en fælles delegation af medlemmer af det cypriotiske parlament, 

der omfattede formanden for Miljøudvalget Adamos Adamou og Annita Dimitriou 

(Demokratisk Samling DHSY) og Evanthia Savva (AKEL), som begge er medlemmer af 

ovennævnte udvalg, og medlemmer af Udvalget for Transport, Kommunikation og Offentlige 

Arbejder Christakis Giovannis (Det progressive kommunistiske arbejderparti – Venstre – 

New Forces – AKEL) Dimitris Dimitriou og Charalambos Theopemptou (næstformand, de 

grønne). Larnaca er valgkreds for næsten alle de ovennævnte medlemmer.  

Delegationen blev informeret om, at spørgsmålet om havnen i Larnaca er blevet drøftet i flere 

parlamentariske udvalg. DHSY-repræsentanterne udtrykte deres utilfredshed med 

andragendernes titler, da staten aldrig har taget en afgørelse om at omdanne Larnaca til en 

industrihavn. Havnen fandtes allerede i 1974, da den tyrkiske invasion fandt sted, og havnens 

omkringliggende områder blev stillet til rådighed som boligområder, med henblik på at 

indkvartere nogle af flygtningene fra den nordlige del af øen. Derfor var havnen teknisk set 

omgivet af boliger. DHSY-repræsentanterne vurderede, at klagerne kun stammede fra et lille 

antal borgere. Arbejdsløsheden i Larnaca var meget høj efter nedskrivningen af bankernes 

indestående i 2013, og man besluttede derfor at tillade sådanne aktiviteter i havnen (som 

allerede havde oplevet et stort fald i aktivitet på grund af den økonomiske krise) for at øge 

beskæftigelsen i området.  DHSY-repræsentanterne fremhævede også, at der blev modtaget 

tre tilbud i forbindelse med udbudsproceduren for udviklingen af turisthavnen og marinaen i 

Larnaca, og at kontrahenten ville blive valgt ved udgangen af 2017. Med hensyn til flytningen 
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af olietankene i den nordlige del af havnen er der allerede blevet taget en beslutning, som vil 

blive gennemført, eftersom midlerne er til rådighed, og den Europæiske Union har godkendt 

flytningen. Flytningen af gastankene lader til at være en smule mere kompliceret, eftersom det 

cypriotiske marked er lille, og omkostningerne ved flytningen er for høje for de 

virksomheder, som er involveret. Efter DHSY-repræsentanternes opfattelse kunne borgerne 

have deltaget og være blevet informeret om planerne for havnen via Larnacas udvalg for 

udvikling. Endelig mener de, at borgernes bekymringer vedrørende havnen i Larnaca er 

ubegrundede, eftersom regeringen uigenkaldeligt har besluttet ikke at tillade, at havnen 

anvendes på den måde, som den blev det i 2014, og kun at give tilladelse til oplagring i 

havnen.  

AKEL's medlemmer sagde, at borgerne i Larnaca erkender behovet for at øge beskæftigelsen i 

området, men mener ikke, at den rigtige måde at opnå dette på, er ved at sætte menneskeliv på 

spil. Deres mål er at udvikle turismen sideløbende med en forenelig kommerciel udvikling, 

men de mener, at deres by allerede er bebyrdet og i fare på grund af tankene, de elektriske 

installationer, industrizonen og lufthavnen. Efter deres opfattelse har regeringen ikke 

uigenkaldeligt besluttet at flytte virksomhederne væk fra havnen i Larnaca – idet deres 

beslutning er blevet udskudt til 2019 – mens det samtidig ikke nøjagtigt vides, hvornår 

virksomhederne flytter, hvornår tankene bliver flyttet og hvornår planerne bliver gennemført. 

For så vidt angår anlæggene i Aradippou, erklærede Evanthia Savva, som var medlem af 

Aradippous kommunalbestyrelse, da byggetilladelserne blev tildelt de to selskaber i 2014, at 

der var en samordnet, uigennemskuelig indsats fra regeringen og borgmesteren i Aradippou 

for at placere anlæggene i nærheden af et boligområde. Som bevis på dette understregede hun, 

at virksomhederne modtog deres tilladelser inden for nogle få måneder, mens proceduren 

normalt tager to til tre år. Ministerrådet gav dispensation til private virksomheder, selv om 

dispensationer normalt kun gives til statslige projekter. Endelig havde Aradippou kommune 

planlagt sit bestyrelsesmøde og tildelt tilladelserne til virksomhederne tidligere, med henblik 

på at fremlægge et fait accompli ved mødet i Parlamentets kompetente udvalg, der fandt sted 

to dage senere. 

Fredag den 22. september 2017 

Besøg og rundvisning i Aradippou kommune  

Delegationen kørte rundt i Aradippou kommune i bus og blev ledsaget af borgmesteren i 

Aradippou, som løbende fortalte om de vigtigste områder, som de besøgte. Disse områder 

omfattede to støttefaciliteter for borevirksomheder (Halliburton og Schlumberger), som begge 

var lukkede og ikke lod til at være bemandet. Begge faciliteter var opført i en erhvervspark 

(tidligere Larnacas frizone) i udkanten af Aradippou, tæt på en motorvej, som adskiller parken 

fra beboelsesområderne. Delegationen blev oplyst om, at disse to anlæg ikke var og aldrig har 

været i drift. Opførelsen af et guldraffinaderi var endnu ikke afsluttet. 

Faciliteternes afstand fra boligområderne varierer, da disse områder først for nylig er blevet 

beboet. Faktisk var der gang i flere boligbyggerier. Imidlertid er den gennemsnitlige direkte 

afstand ca. én kilometer. 

Møde med borgmesteren i Aradippou, Evangelos Evangelidis 

Med hensyn til proceduren for udstedelse af tilladelser blev delegationen informeret om, at en 

kommune er forpligtet til at følge udtalelser, der er udstedt af staten, og udstede tilladelser i 
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overensstemmelse hermed. Hvis en kommune afviger fra en positiv udtalelse, der er udstedt 

af staten, skal kommunen kunne føre bevis og forelægge en begrundet udtalelse samt 

eventuelt betale erstatninger. Det er statslige myndigheder og ikke kommunale myndigheder, 

der foretage miljøkonsekvensvurderinger.  

Borgmesteren bekræftede, at jordejerne i området ønsker, at området kun bliver brugt til 

beboelse. Arealanvendelsen bliver fastsat af kommunalbestyrelsen for jordejere, mens 

ministeriet for byplanlægning har det sidste ord. Med hensyn til tidspunktet for borgernes 

protester og andragender (de borgere, der protesterede, var angiveligt ikke fra Aradippou, men 

fra Larnaca), blev delegationen informeret om, at de fleste af disse fandt sted umiddelbart 

inden det kommunale valg, og at "en lille andel af borgerne dominerede hele problemet", at 

deres påstande til tider var "overdrevne", og at omfanget af protesterne blev forstørret gennem 

de sociale medier.  

Endelig blev delegationen informeret om, at lokalplanen for Larnaca bliver revideret hvert 

syvende år, og at den seneste revision fandt sted i 2013. Borgerne foreslår ændringer af 

planen, som kommunen kontrollerer og udsteder en udtalelse om, og ministeriet for 

byplanlægning har det sidste ord. I den seneste revision havde kommunen foreslået, at der 

blev etableret en stødpudezone mellem anlæggene og beboelsesområderne, selvom 

ministeriets studier støttede holdningen om, at oprettelsen og driften af en industrizone var 

mulig. 

Møde med kommissæren for administration og beskyttelse af menneskerettighederne 

(Ombudsmand) 

Ombudsmanden meddelte delegationen, at de vigtigste borgerklager var blevet løst og 

besvaret. Denne beslutning har i sidste instans ført til en ændring i udviklingsplanen for 

Larnaca.  

Med hensyn til Aradippou, er udviklingen af hjælpetjenester og et slamanlæg blevet standset 

og vil blive overført til Vassiliko. Kun oplagringsaktiviteter vil forblive i Aradippou, og der 

vil i fremtiden ikke blive foretaget nogen forarbejdningsaktiviteter, operationelle aktiviteter, 

eller andre aktiviteter, som kan være skadelige for miljøet. Ombudsmandens kontor har ikke 

modtaget nogen nye klager vedrørende dette emne.  

Med hensyn til spørgsmålet om formidling af information og mangel på kommunikation fra 

staten og de kommunale myndigheder, erkender Ombudsmanden, at der har været mangler på 

alle niveauer, hvilket har forværret situationen. Imidlertid har hendes kontor ikke modtaget 

nogen klager, der specifikt omhandler dette emne. Med hensyn til årsagerne til disse 

uregelmæssigheder i de fulgte procedurer, som havde givet borgerne et forkert indtryk, var 

hun af den opfattelse, at der var blevet foretaget en indledende vurdering af den rolle, som 

havnen kunne spille, men at denne vurdering senere var blevet revideret, og at 

industrialiseringen af havnen var blevet indstillet. 

Møde med andragerne, Larnaca rådhus 

Det andet møde med andragerne bestod af en udveksling mellem delegationen og borgerne af 

de vigtigste resultater af de møder, som delegationen havde deltaget i, og af bestemte borgeres 

fremlæggelse af supplerende oplysninger til delegationen.  
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Andragerne bekræftede, at der verserer en retssag ved højesteretten i Cypern, som 

kommunerne Larnaca og Dromolaxia har igangsat. Andragerne påpegede også den 

kommende zoneinddeling for 2018 for øen (som bl.a. omfatter en revision af lokalplanen i 

Larnaca) og udtrykte bekymring for, at regeringen vil "gribe til beslaglæggelse" af jord til 

industrielle formål.  

Med hensyn til flytningen og overførslen af gaslagertankene, erkendte andragerne, at der var 

en ministeriel bekendtgørelse, men understregede at der har været gentagne forlængelser og 

forsinkelser i op til 17 år.  

Med hensyn til det overordnede spørgsmål om mangel på kommunikation hævdede 

andragerne, at dette har været et vedvarende problem, og at der har været talrige tilfælde af 

modstridende og/eller vildledende oplysninger på alle niveauer i regeringen og på tværs af 

forskellige ministerier. Det blev også nævnt, at visse borgmestre sågar forsøger at bevise, at 

de protesterende borgere tager fejl, at de er uvidende eller at de er psykisk ustabile.  

Andragerne tvivler på, at virksomhederne kun vil bruge havnen til oplagring, men selv hvis 

dette var tilfældet, ville det være meget vanskeligt at bevise, eftersom der kun er én eller to 

statslige registeransvarlige til at foretage den nødvendige kontrol. De henviste også til 

virksomheder, som finder måder at omgå de statslige afgørelser og tilladelser samt borgernes 

protester på, f.eks. ved at udføre handlinger, der forårsager forstyrrelser og muligvis 

emissioner på skibe, der ligger i havn, i stedet for på skibe, der ligger på havnegrund.  

5. Konklusion og henstillinger 

Det første, der blev konstateret i løbet af besøget var borgernes utilfredshed med de 

statslige myndigheders stærkt forsinkede kommunikation hvad angik udviklingen af 

havnen i Larnaca, Aradippou og situationen for gaslagertankene. Spændinger og dårlig 

kommunikation, eller en fuldstændig mangel på kommunikation, var tydelig både 

mellem Larnaca kommune og den cypriotiske havnemyndighed og mellem kommunen 

og Larnacas beboere. Et bevis på dette er, at borgmesteren i Larnaca først fik kendskab til 

forlængelsen af tilladelserne for oplagring i havnen i Larnaca i løbet af mødet mellem PETI-

delegationen og havnemyndighederne i Larnaca. Samtidig er de forpligtelser, som 

myndighederne har indgået om at deltage i en mere omfattende dialog og have en mere 

gennemsigtig kommunikation med borgere og kommunale myndigheder i forhold til 

fremtidig bymæssig og industriel udvikling, velkomne.  

De nuværende miljømæssige rettigheder for borgere stammer fra en lang række miljømæssige 

principper og love, som er blevet vedtaget på globalt plan og på EU-plan. Rio-erklæringen, 

som blev vedtaget i 1992, understreger i princip 10, at "miljøspørgsmål håndteres bedst med 

deltagelse af alle interesserede borgere". I 1998 trådte dette princip i kraft ved underskrivelsen 

af Århuskonventionen1, som trådte i kraft i 2001 og blev ratificeret af Cypern i 2003. 

Borgernes ret til at have adgang til miljømæssige oplysninger og domstolsprøvelse samt at 

deltage i beslutningsprocesser, er de tre søjler i Århuskonventionen, og de stater, der er parter 

i den konvention, er forpligtede til at sikre og respektere disse rettigheder. I den foreliggende 

sag synes dette princip at være blevet krænket, og manglen på egentlige 

miljøkonsekvensvurderinger for sådanne projekter (havnen i Larnaca og Aradippou) tyder 

enten på, at den nationale cypriotiske lovgivning er blevet omgået, eller at dens 

                                                 
1 Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til 

domstolsprøvelse vedrørende miljøspørgsmål. 
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gennemførelse ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

Borgeres deltagelse, offentlig høring og rettidig levering af nødvendige oplysninger om 

fremtidige udviklingsplaner, dvs. inden indgrebet/opførelsen påbegyndes, er ikke en luksus, 

som regeringerne ikke har råd til, men en forpligtelse og en del af EU-retten. Mistillid til 

regeringens beslutninger eller lokale beslutninger, selv gunstige beslutninger, som 

retfærdiggør borgernes modstand mod anvendelsen af havnen i Larnaca, er et resultat af 

regeringens og de lokale myndigheders dårlige håndtering af oplysninger, og er eventuelt en 

faktor, der kan forværre spændingerne i området og i kommunalbestyrelsen i Larnaca.  

En anden observation var den klare mangel på koordination og proceduremæssig kontrol 

mellem de forskellige offentlige myndigheder og tjenester med hensyn til udstedelsen af 

tilladelser for industrielle og bymæssige udviklingsplaner, og situationen som følge af, at 

visse industrianlæg lå tæt på boligområder, hvilket normalt ikke er i overensstemmelse med 

moderne planlægningslove eller EU-lovgivning som fastsat i Seveso-direktiverne. Samtidig 

var der en slående forskel mellem de forskellige myndigheders redegørelser for enkelte 

punkter i forbindelse med beslutningsprocesser, og kravet om tilladelser med hensyn til de 

ovennævnte udviklinger.  

Manglen på strategisk planlægning på regeringsniveau med hensyn til et så vigtigt 

spørgsmål som olie- og gasprospektering blev også tydelig i løbet af møderne, idet det 

foreløbig har vist sig, at den industrielle anvendelse af havnen i Larnaca blev foretrukket til 

kortsigtede gevinster, men denne industrielle aktivitet blev senere flyttet til Limassol, mens 

faciliteterne for støttetjenesterne forblev i Aradippou, tæt på Larnaca.  

Udviklingen af et område bør ikke kun indebære økonomisk gevinst, men samtidig også 

sikre beskyttelsen af miljøet og af folkesundheden, og der bør altid søges en balance 

mellem de to aspekter. De særlige forhold i den foreliggende sag, hvor en havn bogstavelig 

talt befinder sig i et boligområde, gør dette punkt endnu vigtigere. Samtidig bliver 

betydningen af offentlig interesse for at opnå fremskridt og miljøbeskyttelse særligt 

fremhævet i tilfældet om havnen i Larnaca. 

Efter besøget i havnen, i løbet af drøftelserne mellem delegationen og myndighederne, som 

ikke blev afholdt på ministerniveau, anførte myndighederne tydeligt, at de ikke havde til 

hensigt at fortsætte den industrielle anvendelse af havnen i Larnaca, og at anvendelsen af 

havnen i øjeblikket kun er tilladt for de begrænsede formål (såsom oplagring), som er angivet 

af Cyperns havnemyndighed. Imidlertid er andragerne fortsat bekymrede over, om der er 

igangværende farlige aktiviteter i havnen, som der har været tidligere, om der er givet en 

passende tilladelse til disse aktiviteter, og endeligt, om disse aktiviteter bliver ordenligt 

kontrolleret.  Den seneste fornyelse af tilladelsen skete gennem en skrivelse fra Cyperns 

havnemyndighed til kommunen i Larnaca den 21. september 2017, hvilket var den dag PETI-

udvalget holdt møde med havnemyndigheden.  Imidlertid er andragerne fortsat skeptiske over 

for beslutningen om, at havnen kun skal anvendes til oplagring, eftersom det ikke er klart, 

hvad der ville blive oplagret (havnen i Limassol bruges til at oplagre kemikalier samt tørre og 

flydende affald, hvilket havnen i Larnaca således også kunne bruges til) og over for 

varigheden af den forlængelse, der er givet tilladelse til.   

Med hensyn til Aradippou-området, lader det til, at der er givet tilladelse til serviceydelser 

uden en forudgående miljøkonsekvensvurdering i et område, der ikke er i besiddelse af den 

nødvendige klassificering for ydelserne. Dette lader til, at have været muligt på grund af visse 
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juridiske tilpasninger i forhold til relationerne mellem det private og det offentlige.  De lokale 

myndigheders reelle kapacitet til indgående at undersøge karakteren af de aktiviteter, som rent 

faktisk finder sted, lader også til at være et problem. 

Endelig, selvom spørgsmålet om flytningen af gas- og olietankene fra Larnaca, som medfører 

en åbenlys fare ifølge Seveso-direktiverne, ikke var det primære fokus for de andragender, der 

blev gennemgået i løbet af besøget, så var behovet for at flytte tankene tydeligt og 

presserende, hvilket myndighedernes forpligtelse til at sætte en endelig tidsfrist og sikre 

tydelig kommunikation til borgerne, også er. Flytningen til Vassiliko lader til at være en 

løsning, på trods af dens komplicerede karakter. Det er fortsat uklart for delegationen, om 

dette er en plan på kort eller mellemlang sigt, hvor hurtigt planen kan iværksættes, og hvor 

sikkert det er, at planen bliver gennemført. 

I lyset af de ovennævnte konklusioner fremsætter Udvalget for Andragender følgende 

indstillinger til de kompetente nationale myndigheder: 

1. bemærker den særlige betydning af en reel og forbedret offentlig dialog, når 

foreslåede industri- eller udviklingsprojekter har en mulig indvirkning på 

folkesundheden eller udgør en risiko for miljøet; understreger betydningen af offentlig 

dialog med henblik på en bedre forberedelse af beslutningstagninger på regeringsplan; 

foreslår med det for øje, at der holdes et fælles møde mellem havnemyndigheden, de 

relevante ministerier, Ombudsmanden, Rigsrevisoren og andragerne; 

2. anbefaler at byrådet bliver inddraget og hørt i en offentlig dialog i forbindelse med alle 

projekter eller aktiviteter, der i væsentlig grad påvirker havnen – selvom 

havnemyndighederne falder ind under regeringens ansvarsområde – med henblik på at 

sikre, at borgerne bliver oplyst; 

3. opfordrer de kompetente myndigheder til at fremskynde processen med at flytte 

gaslagertankene og minder om, at beslutningen om at flytte dem har verseret i 17 år; 

opfordrer de kompetente myndigheder til at meddele en præcis tidsramme for enden 

på flytteproceduren til borgerne og de berørte lokale myndigheder; 

4. anmoder om, at de kompetente myndigheder præciserer betingelserne for den seneste 

fornyelse af tilladelsen for faciliteterne i havnen i Larnaca, navnlig arten af de 

aktiviteter, som er tilladt; tilskynder kraftigt til at håndtere manglen på arbejdstilsyn 

med henblik på at kontrollere, om der er farlige aktiviteter, der finder sted uden 

kontrol, eller den nødvendige tilladelse, både i havnen i Larnaca og i Aradippou; 

5. anbefaler øget gennemsigtighed og større udbredelse af information til borgerne med 

hensyn til fremtidige udviklingsstrategier for havnen i Larnaca, Aradippou og andre 

relevante områder, samt større gennemsigtighed med hensyn til den type aktiviteter, 

materialer og tidsrum, der er involveret i disse strategier;  

6. opfordrer myndighederne til at engagere sig i dialoger på tværs af de forskellige 

tjenestegrene om de processer og procedurer, der skal følges i forbindelse med olie- og 

gasprospektering, hvilket i sidste ende vil føre til en strategisk plan om dette emne; 

bemærker behovet for at gå fra en kortsigtet og snæver logik om umiddelbar 

økonomisk omsætning til en mere omfattende og strategisk langsigtet plan for 

udviklingen af kysten i Larnaca, med fokus på lokale økonomiske aktiviteter og 
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turisme i overensstemmelse med miljøbestemmelser; 

7. er bekymret over, at aktiviteterne i havnen i Larnaca og i Aradippou ikke krævede en 

uafhængig miljøkonsekvensvurdering under den gældende lovgivning, når det er 

normen at have en undersøgelse, der omfatter alternative løsninger; mener, at den lov, 

der gennemfører direktivet om miljøkonsekvensvurdering, enten er blevet omgået eller 

selv er for svag og ikke er i overensstemmelse med EU-direktivets formål; opfordrer i 

dette tilfælde til, at lovgivningen revideres med henblik på indgående at ajourføre og 

opgradere den; foreslår, at der skelnes klart mellem offentlige og private interesser i 

projekter og mellem de bestemte industrielle aktiviteter, der er tilladt og dem, der er 

forbudt, i zoner med forskellige klassificeringer; 

8. anbefaler, at der indføres strengere procedurer for indgåelse af kontrakter om 

miljøkonsekvensvurderinger; bemærker, at dette er passende både i forhold til at sikre 

større tillid fra borgerne i forbindelse med regeringens beslutningsprocesser om 

følsomme miljømæssige spørgsmål, og i forhold til at undgå potentielle 

interessekonflikter, når virksomheder eller private organisationer, der ellers er 

involveret i udviklingen af et projekt eller dets finansiering, selv finansierer 

vurderingen eller den enhed, som har fået vurderingen i opdrag; 

9. understreger betydningen af at overholde bestemmelserne i Seveso-direktiverne, 

herunder at udarbejde omfattende planer for civilbeskyttelse og behørigt at informere 

den berørte befolkning om evakueringsprocedurerne i tilfælde af nødsituationer, 

navnlig i Larnaca, idet der tages højde for boligernes korte afstand til tankene og 

havnen samt de aktiviteter, der finder sted i havnen.   

10. glæder sig over den øgede prioritering af miljøspørgsmål på Cyperns politiske 

dagsorden; mener, at der stadig er behov for yderligere kulturel forandring, således at 

man ikke træffer beslutninger på forhånd for derefter at finde smuthuller for at undgå 

reglerne om offentlig oplysning og inddragelse; mener, at den kommende omfattende 

revision af zoneinddelingen af jorden på øen i 2018 er en god anledning til at 

gennemføre en sådan forandring; 

11. minder om nødvendigheden af, at medlemsstaterne overholder Barcelonakonventionen 

af 1995 om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder, og alle 

protokollerne hertil, navnlig protokollen om integreret kystzoneforvaltning (ICZM); 

12. noterer sig de bemærkninger, der er fremsat i rapporterne fra den cypriotiske 

Ombudsmand og den cypriotiske Rigsrevisor om uregelmæssigheder i de procedurer, 

der blev fulgt for anvendelsen af havnen i Larnaca og anlæggende i Aradippou, og de 

indvirkninger, som disse udviklingsprojekter har haft eller vil kunne få på lokale 

borgere; opfordrer myndighederne til at tage hensyn til de punkter, der blev rejst i de 

ovennævnte rapporter, og til at overholde alle henstillingerne deri; 

13. forpligter sig til at overvåge borgernes opfordringer til handling, for så vidt angår den 

fremtidige udvikling af havnen i Larnaca, Aradippou og flytningen af lagertankene, 

hvis disse gennemføres i strid med de planer, som er blevet forelagt af de nationale 

myndigheder under undersøgelsesrejsen; minder på samme måde andragerne om, at de 

altid kan indgive nye andragender til Europa-Parlamentet om emnet, hvis objektive 

grunde berettiger en sådan fremgangsmåde, som Udvalget for Andragender vil 
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undersøge og håndtere, om nødvendigt. 
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Bilag 1: Sammendrag af de modtagne andragender 

Sammendrag af andragende 1540/2014 

Andrageren protesterer mod etableringen af en industrihavn i Larnaca. Andrageren mener, at 

projektet ikke er i overensstemmelse med Seveso-direktivet. 

Sammendrag af andragende 1541/2014 

Andrageren klager over de arbejder, der udføres i havnen og områderne omkring Larnaca, og 

anmoder om, at alle olie- og gastanke flyttes, at arbejder med henblik på at fremme olie- og 

gasefterforskning indstilles, at Århuskonventionen og reglerne i Seveso 2 og 3 overholdes, og 

at der gennemføres en uafhængig miljøkonsekvensvurdering for hvert enkelt projekt med 

oversættelse til græsk og offentliggørelse i pressen. 

Sammendrag af andragende 1542/2014  

Andrageren protesterer kraftigt imod udviklingen af en industrihavn i Larnacas boligområder 

med den begrundelse, at industrihavnen udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko for beboerne 

og er skadelig for miljøet. 

Sammendrag af andragende 1543/2014  

Andragendet vedrører en klage over den cypriotiske regerings afgørelse om at bygge en 

industrihavn med henblik på at udnytte Larnacas energi uden at have hørt beboerne. 

Andrageren mener, at processen er i strid med Århuskonventionen og EU's 

miljøbestemmelser. Der er blot blevet foretaget en indledende undersøgelse af sagen, som på 

ingen måde behandler projektets miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Sammendrag af andragende 1544/2014  

Andrageren protesterer imod, at skibe til fragt af olie og gas ligger for anker ud for byen 

Larnacas sandstrande og i nærheden af beboelsesområder. Der findes allerede en 

regeringsbekendtgørelse om at flytte skibene, men denne bekendtgørelse overholdes ikke. 

Skibene udgør en alvorlig risiko for miljøet og er i strid med Seveso-direktivet. 

Sammendrag af andragende 1644/2014 

I sin meget korte andragende anmoder andrageren om, at der ikke transporteres affald til  

Larnaca. 

Sammendrag af andragende 1662/2014 

Andrageren protesterer mod det arbejde, der udføres i bymidtehavnen i Larnaca for at 

omdanne den til en stor industriel havn. Han klager over, at der er planer om at udføre arbejde 

med henblik på at producere boreslam, anvende og lagre store mængder kemikalier, fragte 

radioaktive metaller og dele ind og ud og overføre farlige sprængstoffer til olie- og 

gasboreplatforme. Han bemærker ligeledes, at havnen ligger i et område, der er omfattet af 

Seveso-direktivet, da olie- og gasselskaber har opført anlæg indenfor nogle hundrede meters 

afstand, og kritiserer beslutningen om at placere store lagerbygninger i området Aradippou (i 
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udkanten af byen mindre end 1 km fra boligområdet, kun 700 m fra de nærmeste huse) til at 

lagre store mængder sprængstof og kemikalier og til at opbevare, anvende og flytte 

radioaktive grundstoffer for virksomhederne i havnen. Han udtrykker frygt for, at sikkerheden 

og sundheden for beboerne og miljøet vil blive truet af forurening af jord, luft og hav fra 

udslip af kemikalier og radioaktive stoffer eller mulige uheld, og han klager over ændringen 

af karakteren af byen fra en rolig turistby til en industriby. Han opfordrer til, at arbejdet 

indstilles, og at der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering i byen og det omkringliggende 

område. 

Sammendrag af andragende 1665/2014 

I sit meget korte andragende opfordrer andrageren til, at giftigt affald og giftige kemikalier 

ikke tillades i Larnaca i Cypern. 

Sammendrag af andragende 1666/2014 

I et meget kort andragende hævder andrageren, at industrielle aktiviteter er forbudt i byens 

midte, navnlig aktiviteter i forbindelse med udvinding af gas. Han fordømmer, at nogle få 

personers grådighed truer med at forgifte beboerne i Larnaca. 

Sammendrag af andragende 1667/2014 

Andrageren klager over, at den cypriotiske regering er begyndt at konvertere bymidtehavnen i 

Larnaca til en industrihavn uden høring eller orientering af de lokale beboere. Planerne 

omfatter etableringen af en fabrik til fremstilling af slam til gasboringer, og til transport af 

sprængstof gennem centrum af byen til havnen. Andrageren anfører også, at der ikke er blevet 

gennemført en miljøkonsekvensvurdering af byggeriet. 

Sammendrag af andragende 1668/2014  

Andrageren protesterer mod anlæggelsen af en industrihavn i et boligområde i bymidten i 

Larnaca inden for kort afstand (under 100 meter) af boliger, da dette vil bringe beboernes og 

miljøets sikkerhed og sundhed i fare. 

Sammendrag af andragende 1829/2014 

I et meget kortfattet andragende anmoder andrageren, som bor i Larnaca, om, at ødelæggelsen 

af det naturlige miljø standses, således at mennesker kan leve frit i et rent miljø. 

Sammendrag af andragende 1830/2014 

I et meget kortfattet andragende anmoder andrageren, som bor i Larnaca, om, at 

miljøforureningen standses. 

Sammendrag af andragende 0144/2016  

Andrageren udtrykker sin frustration over, at Europa-Kommissionen har undladt at besvare en 

klage over den cypriotiske regering, som blev indgivet for over et år siden, og hvori der blev 

berettet om, at sværindustrielle anlæg i havnen i Larnaca overtræder EU-lovgivningen om 

beskyttelse af miljøet og borgernes sikkerhed. Dette skete uden det mindste hensyn til 

sundhed, zoneinddelinger, miljø, lovgivning og procedurer. Der er tale om grove 
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overtrædelser af menneskerettighederne og Århuskonventionen. Borgerne har også anlagt sag 

ved de lokale domstole, hvori der endnu ikke er faldet dom. Imidlertid synes situationen at 

forværres yderligere, i og med at risikoen for beboerne er blevet større ved, at der for nylig er 

kommet to fabrikker mere i det samme område, et guldraffinaderi og et bioenergianlæg. 

Borgerne ser dette som et bevis for central- og lokalregeringens bestræbelser på ulovligt at 

omdanne området til et sværindustriområde. Hun understreger, at tidsfaktoren er afgørende, 

og anmoder EU om straks at gribe ind. 

 


