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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0806/2010, внесена от Emmanouil Domazakis, с гръцко гражданство, 
от името на дружеството „Creta Farm“, относно въпрос с искане за писмен 
отговор до Комисията във връзка с предполагаемо замърсяване на почвата и 
морската среда, предизвикано от „Creta Farm“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на въпрос с искане за устен отговор E-2932/10 от 
3 май 2010 г., внесен от Michail Tremopoulos, относно замърсяване на почвата и 
морската среда в защитена зона, предизвикано от свинеферма, в който наред с другото 
се твърди, че съгласно полево изследване, извършено от Националния технически 
университет и НПО, се наблюдава обхващащо значителна територия замърсяване на 
околната среда – на сушата и на водната среда – в крайбрежната зона на Latzimas, 
префектура Rethymno. Според НПО единственото предприятие, което би могло да 
причини такова ниво на замърсяване в района, е свинефермата, притежавана от 
дружеството „Creta Farm“, която се намира на по-малко от километър от морето. 
Групата от екологични асоциации „Ecocrete“ е повдигнала този въпрос, като наред с 
другото отправя оплакване, че концентрацията на пречистените отпадъци в 
използваната за напояване вода, след биологично пречистване, е прекалено висока, че в 
оценката за въздействие върху околната среда на фермата неправилно се посочва, че 
районът е подходящ за обезвреждане на обработени отпадъци, както и че фермата 
използва значително по-големи количества вода, отколкото е предвидено в оценката на 
въздействието върху околната среда. Затова на Комисията е зададен въпросът дали ще 
преразгледа условията в разрешителните на свинефермата съгласно разпоредбите на 
Директива 2008/1/ЕО, дали оценката на въздействието върху околната среда за 
свинефермата е публикувана, за да се даде възможност на обществеността да изрази 
своите становища и възражения съгласно Директиви 2008/1/ЕО и 2003/4/ЕО, и дали 
фермата спазва пределно допустимите норми за емисии на амоняк. Вносителят на 
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петицията, който отхвърля въпросните констатации на проучването и иска морално 
обезщетение, желае да информира Парламента относно фактите и представя за целта 
подробна документация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 30 септември 2011 г.

В отговор на искането от страна на Комисията, гръцките органи са предоставили 
информация относно статуса на свинефермата на о-в Крит, Гърция. В информацията е 
посочено, че въпросното съоръжение включва кланица, помещение за приготвяне на 
храна, свинарник и свързаните с това процеси за управление на отпадъците и попада в 
обхвата на Директива 2008/1/EО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ)1. 

Първоначалното разрешително за съоръжението е било издадено през 1999 г. 
Информацията, предоставена от гръцките органи, сочи, че при издаването на 
разрешителното са били изпълнени всички изисквания за участие на обществеността, 
предвидени в законодателството на ЕС. Впоследствие разрешителното е било изменяно 
няколко пъти, и по-специално с цел справяне с отпадъците от съоръжението след 
първоначално издаденото разрешително. Били са установени нарушения на 
разрешителното, като в един от случаите е била наложена глоба.  Последните 
изменения на разрешителното са отчели предишните нарушения, както и оплакванията, 
получени от редица местни групи. В тях са посочени редица действия, които или са 
приключили, или са в процес на изпълнение с цел да се отговори на опасенията, 
изразени в тези оплаквания. Това включва мерки за отвеждане на пречистени 
отпадъчни води от съоръжението към местната канализационна система и по този 
начин намаляване на количеството на замърсяването, причинено от обекта. 

Гръцките органи са посочили, че се провежда проучване с цел да се установи 
състоянието на водоносния пласт в района, в това число и дали той е бил замърсен 
вследствие функционирането на въпросното съоръжение.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от гръцките органи по отношение на 
актуализираните условия на разрешителното и по отношение на проучването на 
водоносния пласт, към момента Комисията не може да установи наличието на 
нарушение на правото на ЕС, но ще продължи да наблюдава ситуацията.
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