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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Emmanouil Domazakis görög állampolgár által a „Kreta Farm” vállalat nevében 
benyújtott 0806/2010. számú petíció a „Kreta Farm” által okozott állítólagos talaj-
és tengerszennyezésre vonatkozó, a Bizottsághoz intézett írásbeli választ igénylő 
kérdésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Michail Tremopoulos által 2010. május 3-án benyújtott, egy védett 
területen található sertésfarmról származó talaj- és tengerszennyezésről szóló E-2932/10. 
számú írásbeli választ igénylő kérdésre hivatkozik, amely szerint a Nemzeti Műszaki 
Egyetem tudósai, valamint egy nem kormányzati szervezet által végzett helyszíni vizsgálat 
eredményeként a szárazföldi és a tengeri környezet nagyfokú szennyezettségét állapították 
meg a Rethymnonál található Latzima partvidéken, amely a Natura 2000 természetvédelmi 
hálózat része. A nem kormányzati szervezet szerint az egyetlen hely, ahonnan az említett 
mértékű szennyezés származhat, a tengertől kevesebb, mint 1 km-re található „Kreta Farm” 
sertéstelep. A környezetvédelmi szervezetekből álló „Ecocrete” hálózat jelentést dolgozott ki 
a kérdésről, amelyben többek között az ellen tiltakozik, hogy a biológiai 
tisztítóberendezésekből származó, öntözésre használt előkezelt szennyvízben a koncentrációk 
rendkívül magasak, illetve hogy az a hatástanulmány, amelyen a berendezés működtetése 
alapul, a területet – helytelenül – alkalmasnak tekinti az előkezelt szennyvíz felhasználására, 
és hogy a berendezés a sokszorosát használja a környezeti hatástanulmányban meghatározott 
vízmennyiségnek. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérnek a Bizottságtól arról, hogy a 
2008/1/EK irányelv rendelkezéseinek értelmében megismételjék-e a sertésfarm engedélyezési 
követelményeinek vizsgálatát, hogy a berendezés környezeti hatásairól készült vizsgálatokat 
nyilvánosságra hozták-e, hogy az érdeklődőknek van-e lehetőségük hangot adni 
véleményüknek vagy emelhetnek-e kifogást a 2008/1/EK és 2003/4/EK irányelv értelmében, 
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és hogy a berendezés nem lépi-e át az ammónia kiszivárgás határértékét. A petíció benyújtója 
visszautasítja az említett vizsgálati eredményeket, és erkölcsi elégtételt követel, ezért szeretné 
tájékoztatni az Európai Parlamentet a tényekről. E célból terjedelmes dokumentációt csatol.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A görög hatóságok a Bizottság kérésére tájékoztatást nyújtottak a krétai (Görögország) 
sertéstelep helyzetéről. A tájékoztatás szerint az érintett létesítmény magában foglal egy 
sertésvágóhidat, egy élelmiszer-feldolgozót, egy sertéstelepet és a kapcsolódó 
hulladékkezelési folyamatokat, és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (IPPC-irányelv)1 hatálya alá tartozik. 

A létesítményre vonatkozó eredeti engedélyt 1999-ben adták meg. A görög hatóságok által 
nyújtott tájékoztatásból kiderül, hogy az engedély kibocsátásakor a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó, az uniós jogszabályokban foglalt valamennyi vonatkozó követelménynek 
megfeleltek. Az engedélyt ezután több alkalommal módosították, különösen az első engedély 
kibocsátása óta a létesítményben keletkező hulladékok kezelése érdekében. Korábban 
többször megállapították az engedély megsértését, és egy alkalommal bírságot szabtak ki. Az 
engedély legutóbbi módosításai figyelembe vették a korábbi jogsértéseket, valamint az egyes 
helyi csoportoktól származó panaszokat. Számos olyan, már megtett vagy folyamatban lévő 
fellépést azonosítanak, amelyek a panaszokban kifejezésre juttatott aggodalmak eloszlatását 
szolgálják. E fellépések magukban foglalják a létesítményből származó kezelt szennyvíz helyi 
csatornahálózatban való elhelyezését, és ezáltal a telepről származó szennyezés mértékének 
csökkentését. 

A görög hatóságok kifejtették, hogy folyamatban van a terület víztartó rétegeinek állapotára 
vonatkozó tanulmány készítése, beleértve azt is, hogy az érintett létesítmény működéséből 
adódóan azok szennyeződtek-e.

Következtetés

A görög hatóságok által az új engedélyezési feltételek és a víztartó rétegekre vonatkozó 
tanulmány tekintetében szolgáltatott információk alapján a Bizottság nem tartja 
megállapíthatónak az uniós jog folyamatos megsértését, azonban továbbra is figyelemmel 
kíséri a helyzetet.
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