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Tema: Peticija Nr. 0806/2010 dėl Komisijai pateikto klausimo raštu dėl dirvožemio ir
jūros taršos, kurią, kaip įtariama, kelia bendrovė Creta Farm, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Emmanouil Domazakis bendrovės Creta Farm vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mini 2010 m. gegužės 3 d. Michailo Tremopoulo klausimą raštu Nr. E-
2932/10 dėl kiaulių fermos keliamos dirvožemio ir jūros taršos saugomoje zonoje, kuriame 
teigiama, kad Nacionalinio technikos universiteto ir NVO atlikti vietos moksliniai tyrimai 
rodo didelę dirvožemio ir jūros taršą Latzimo pakrantės zonoje, kuri yra tinklo „Natura 2000“ 
saugoma teritorija Retimno prefektūroje. Pasak NVO, vienintelė bendrovei Creta Farm
priklausanti kiaulių ferma, esanti arčiau nei kilometras nuo jūros, galėtų sukelti tokią taršą 
minėtoje srityje. Ecocrete ekologijos asociacijų grupė iškėlė šią problemą skųsdamasi, kad 
laistyti naudojamame vandenyje esanti biologinio valymo būdu išvalytų nuotekų 
koncentracija yra per didelė, kad fermos poveikio aplinkai vertinime neteisingai nurodoma, 
jog zona yra tinkama išvalytoms nuotekoms išleisti ir kad fermoje sunaudojama daug daugiau 
vandens, nei nurodyta poveikio aplinkai vertinime. Todėl Komisijos buvo paklausta, ar ji 
persvarstytų pagal Direktyvos 2008/1/EB nuostatas kiaulių fermai išduoto leidimo sąlygas, ar 
fermos poveikio aplinkai vertinimas buvo viešai paskelbtas suteikiant galimybę susijusiems 
visuomenės nariams pareikšti savo nuomonę ir prieštaravimus remiantis 
direktyvomis 2008/1/EB ir 2003/4/EB ir ar fermoje laikomasi išleidžiamo amoniako kiekiui 
nustatytų apribojimų. Peticijos pateikėjas, kuris nesutinka su aptariamo tyrimo išvadomis ir 
reikalauja moralinės kompensacijos, nori supažindinti Europos Parlamentą su faktais, todėl 
siunčia išsamius dokumentus.

2. Priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Komisijai paprašius, Graikijos valdžios institucijos pateikė informaciją apie kiaulių fermos 
būklę Graikijoje, Kretoje. Iš pateiktos informacijos matyti, kad minėtoje fermoje yra kiaulių 
skerdykla, maisto ruošimo infrastruktūra, kiaulidė, kad vyksta susiję atliekų tvarkymo 
procesai ir kad šiai fermai taikoma Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (TIPK)1.  

Pradinis sprendimas išduoti leidimą šiems įrenginiams buvo priimtas 1999 m. Iš Graikijos 
valdžios institucijų pateiktos informacijos matyti, kad išduodant leidimą buvo laikomasi visų 
Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų susijusių reikalavimų dėl visuomenės dalyvavimo. 
Vėliau, po pirmojo išdavimo, šis leidimas buvo ne kartą pakeistas, ypač sprendžiant atliekų 
tvarkymo klausimą. Seniau buvo nustatyti leidimo pažeidimai ir vienu atveju buvo paskirta 
bauda. Naujausiuose leidimo pakeitimuose atsižvelgta į šiuos ankstesnius pažeidimus ir į 
skundus, gautus iš kelių vietos grupių. Juose nurodyti veiksmai, kurie jau atlikti arba kurie dar 
vyksta, kad būtų išspręstos šiuose skunduose išsakytos problemos. Šie veiksmai apima ir 
priemones, skirtas išleisti apdorotus fermos nutekamuosius vandenis į vietinę nutekamųjų 
vandenų sistemą, kad būtų sumažinta fermos keliama tarša. 

Graikijos valdžios institucijos pažymėjo, kad šiuo metu tiriamas šios teritorijos vandeningasis 
sluoksnis ir kartu aiškinamasi, ar jis nebuvo užterštas dėl minėtos fermos veiklos.

Išvada

Remdamasi Graikijos valdžios institucijų pateikta informacija dėl atnaujintų leidimų sąlygų ir 
dėl vandeningojo sluoksnio tyrimo, Komisija negali nustatyti daromo ES teisės pažeidimo, bet 
ji toliau stebės padėtį.“

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


