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Om: Andragende 0806/2010 af Emmanouil Domazakis, græsk statsborger, for 
virksomheden "Kreta Farm", om en skriftlig forespørgsel til Kommissionen 
vedrørende påstået jord- og havforurening forårsaget af "Kreta Farm"

1. Sammendrag

Andrageren henviser til skriftlig forespørgsel E-2932/10 af 3. maj 2010 af Michail 
Tremopoulos om jord- og havforurening i et fredet område fra en svinefarm, hvori det bl.a. 
hedder, at ved en undersøgelse på stedet foretaget af videnskabsmænd fra Det Nationale 
Tekniske Universitet og en ngo har man konstateret en udbredt forurening af land- og 
havmiljøet i kystområdet Latzima ved Rethymno, der er optaget i naturbeskyttelsesnetværket 
Natura 2000. Ifølge ngo'en er de eneste anlæg, der kan fremkalde en så stor forurening i 
området, svinefarmen "Kreta Farm", der ligger mindre end 1 km fra havet. Netværket af 
miljøorganisationer "Ecocrete" har udarbejdet en rapport om dette spørgsmål, hvori det bl.a. 
protesterer over, at koncentrationerne i det forarbejdede spildevand fra det biologiske 
rensningsanlæg, der bruges til vanding, er overdrevent høje, at miljøundersøgelsen, der ligger 
til grund for anlæggets drift, fejlagtigt omtaler området som egnet til anvendelse af forarbejdet 
spildevand, og at anlægget bruger mange gange større mængder vand end det, der er fastsat i 
miljøundersøgelsen. Kommissionen blev i den forbindelse spurgt, om der skal foretages en 
genundersøgelse af kravene for svinefarmens tilladelse i henhold til bestemmelserne i direktiv 
2008/1/EF, om undersøgelserne af anlæggets miljøindvirkninger er blevet offentliggjort, så 
interesserede har mulighed for at udtrykke deres mening eller komme med indsigelser i 
henhold til direktiv 2008/1/EF og 2003/4/EF, og om anlægget overholder de fastsatte grænser 
for ammoniakudledning. Andrageren, der afviser de omtalte undersøgelsesresultater og 
kræver moralsk oprejsning, ønsker derfor at oplyse Europa-Parlamentet om de faktiske 
omstændigheder, og han fremsender til det formål en omfattende dokumentation.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Efter anmodning fra Kommissionen har de græske myndigheder leveret oplysninger 
angående status for svinefarmen på Kreta i Grækenland. Oplysningerne indikerer, at det 
pågældende anlæg omfatter et svineslagteri, fødevaretilberedning, en svinestald og tilknyttede 
affaldshåndteringsprocesser og falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)1. 

Beslutningen om det indledende tilladelse til anlægget blev truffet i 1999. De oplysninger, 
som de græske myndigheder har fremlagt, indikerer, at alle relevante krav om offentlig 
deltagelse, der er fastsat i EU-lovgivningen, var overholdt ved tilladelsens udstedelse. 
Tilladelsen har gennemgået flere efterfølgende ændringer, især for at håndtere affald fra 
anlægget siden udstedelsen af den første tilladelse. Der er tidligere registreret overtrædelser af 
tilladelsen, og i et enkelt tilfælde er der idømt en bøde. I de seneste ændringer af tilladelsen er 
der taget højde for disse tidligere overtrædelser samt de klager, der er modtaget fra flere 
forskellige lokale grupper. Der identificeres heri en række tiltag, som enten er afsluttet eller 
igangværende med henblik på at imødekomme de betænkeligheder, der er udtrykt i disse 
klager. Dette omfatter foranstaltninger, der skal bortskaffe behandlet spildevand fra anlægget i 
det lokale spildevandssystem og derved reducere forureningsbelastningen fra anlægget.

De græske myndigheder har tilkendegivet, at der er undersøgelser i gang angående tilstanden 
af områdets grundvandsreservoir, herunder hvorvidt det er blevet forurenet som følge af 
driften af det pågældende anlæg.

Afsluttende udtalelse

På baggrund af de oplysninger, som de græske myndigheder har fremlagt, både i forbindelse 
med de opdaterede tilladelsesbetingelser og i forbindelse med undersøgelsen af 
grundvandsreservoiret, kan Kommissionen ikke konstatere nogen løbende overtrædelse af 
EU-lovgivningen, men vil fortsat overvåge situationen."

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.


