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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0806/2010 του Εμμανουήλ Δομαζάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «Creta Farm», σχετικά με γραπτή ερώτηση προς την 
Επιτροπή αναφορικά με την εικαζόμενη ρύπανση του υπεδάφους και της 
θάλασσας από την «Creta Farm»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικαλείται τη γραπτή ερώτηση E-2932/10 της 3ης Μαΐου 2010 του Μιχαήλ 
Τρεμόπουλου σχετικά με τη ρύπανση του υπεδάφους και της θάλασσας σε προστατευόμενη 
περιοχή από μία χοιροτροφική μονάδα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από επιτόπια 
έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μιας ΜΚΟ έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη 
ρύπανση στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον στην παράκτια περιοχή Λατζιμά που 
αποτελεί τμήμα του δικτύου προστασίας Natura 2000 στον νομό Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τη 
ΜΚΟ, οι μόνες εγκαταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιας έκτασης ρύπανση στην 
περιοχή είναι οι χοιροτροφικές μονάδες της εταιρείας Creta Farm που απέχουν λιγότερο από 
ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα. Για το θέμα έχει κάνει αναφορά το δίκτυο οικολογικών 
οργανώσεων «Οικοκρήτη», όπου μεταξύ άλλων καταγγέλλεται πως η συγκέντρωση των 
επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού που διατίθενται για άρδευση είναι 
υπερβολικά υψηλή, πως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση την οποία 
λειτουργεί η εγκατάσταση λανθασμένα αναφέρει πως η περιοχή είναι κατάλληλη για τη 
διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων, πως η μονάδα καταναλώνει πολλαπλάσια ποσότητα 
υδάτων από την προβλεπόμενη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, 
ερωτήθηκε η Επιτροπή εάν θα επανεξέταζε τους όρους των αδειών της χοιροτροφικής 
μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, εάν έχουν δημοσιευθεί οι μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας ώστε να είναι δυνατή η έκφραση άποψης ή 
ένστασης από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες 2008/1/ΕΚ και
2003/4/ΕΚ, και εάν η εταιρεία τηρεί τα καθορισμένα όρια για τις εκπομπές αμμωνίας. Ο 
αναφέρων, ο οποίος απορρίπτει τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας και ζητεί αποζημίωση για 
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ηθική βλάβη, θα ήθελε να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα γεγονότα και για τον 
σκοπό αυτόν προσκομίζει εκτενή τεκμηρίωση.

2. Παραδεκτό της αίτησης

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση της χοιροτροφικής μονάδας στην Κρήτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εν 
λόγω εγκατάσταση αποτελείται από ένα σφαγείο χοίρων, μια μονάδα παρασκευής τροφίμων,
ένα χοιροστάσιο και τις σχετικές εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων και εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (ΟΠΕΡ)1. 

Η αρχική απόφαση για τη χορήγηση άδειας στην εγκατάσταση εκδόθηκε το 1999. Οι 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι, κατά την έκδοση 
της άδειας, τηρήθηκαν όλες οι σχετικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή του κοινού όπως 
ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ. Στη συνέχεια η άδεια υπέστη διάφορες τροποποιήσεις, 
κυρίως για την αντιμετώπιση των λυμάτων της εγκατάστασης μετά την έκδοση της πρώτης 
άδειας. Έχουν ήδη εντοπιστεί παραβιάσεις της άδειας και σε μία περίπτωση επιβλήθηκε 
πρόστιμο. Οι τελευταίες τροποποιήσεις της άδειας έλαβαν υπόψη τις προγενέστερες 
παραβιάσεις, καθώς και τις καταγγελίες που υπέβαλαν διάφορες τοπικές ομάδες. 
Προσδιορίζουν έτσι ορισμένες ενέργειες που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη, 
προκειμένου να κατευναστούν οι ανησυχίες που εκφράζονται στις εν λόγω καταγγελίες. Εν 
προκειμένω συμπεριλαμβάνονται μέτρα για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της 
εγκατάστασης στο τοπικό σύστημα αποχέτευσης και, συνεπώς, για τη μείωση του φορτίου 
ρύπανσης από την εγκατάσταση. 

Οι ελληνικές αρχές έχουν επισημάνει ότι είναι σε εξέλιξη μελέτη σχετικά με την κατάσταση 
του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, μεταξύ άλλων σχετικά με το αν αυτός έχει μολυνθεί 
ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, σε σχέση τόσο με τους 
ενημερωμένους όρους αδειοδότησης όσο και με τη μελέτη για τον υδροφόρο ορίζοντα, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει συνεχιζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.


