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Temats: Lūgumraksts Nr. 0806/2010, ko uzņēmuma „Creta Farm” vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Emmanouil Domazakis, par Komisijai iesniegtu 
rakstisko jautājumu par iespējamu augsnes un jūras piesārņošanu, ko veica „Creta 
Farm”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Michail Tremopoulos 2010. gada 3. maijā iesniegto 
rakstisko jautājumu E-2932/10 par aizsargājamas teritorijas augsnes un jūras piesārņojumu, 
ko rada cūku ferma, kurā inter alia teikts, ka saskaņā ar Valsts Tehniskās universitātes un 
NVO veikto lauka pētījumu Latzimas piekrastes teritorijā, kas ir Natura 2000 aizsargājama 
teritorija un atrodas Retimnas pašvaldībā, ir atklāts visaptverošs zemes un jūras vides 
piesārņojums. Saskaņā ar NVO sniegto informāciju vienīgais uzņēmums, kas varēja radīt šāda 
līmeņa piesārņojumu minētajā teritorijā, ir uzņēmumam „Creta Farm” piederošā cūku ferma, 
kas atrodas mazāk nekā viena kilometra attālumā no jūras. „Ecocrete” ekoloģijas apvienību 
grupa ir aktualizējusi šo jautājumu, sūdzoties inter alia, ka bioloģiski apstrādātu atkritumu 
koncentrācija ūdenī, kas tiek izmantots apūdeņošanai, ir pārāk augsta, ka ietekmes uz vidi 
novērtējumā attiecībā uz fermu ir nepareizi norādīts, ka teritorija ir piemērota apstrādātu 
atkritumu apglabāšanai, un ka ferma izmanto ievērojami vairāk ūdens nekā paredzēts 
ietekmes uz vidi novērtējumā. Tādēļ Komisijai tika vaicāts, vai tā var pārskatīt nosacījumus, 
kas ir pamatā cūku fermu atļauju izsniegšanai saskaņā ar Direktīvas 2008/1/EK noteikumiem, 
kā arī vai fermas ietekmes uz vidi novērtējums bija publiski pieejams, lai projekta skartie 
sabiedrības locekļi varētu paust savu viedokli un iebildumus saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK 
un Direktīvu 2003/4/EK, un vai fermā tiek ievērotas amonjaka emisiju robežvērtības.
Lūgumraksta iesniedzējs, kurš attiecīgā pētījuma rezultātus uzskata par nepatiesiem un prasa 
morālu kompensāciju, vēlas informēt Parlamentu par faktiem un ir iesniedzis visaptverošus 
dokumentus šai nolūkā.
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2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Pēc Komisijas pieprasījuma Grieķijas varas iestādes ir iesniegušas informāciju par cūku 
fermas stāvokli Krētā, Grieķijā. Informācijā ir norādīts, ka attiecīgā iekārta ietver cūku 
kautuves, barības sagatavošanas, cūku kūts un saistītos atkritumu apsaimniekošanas procesus 
un ietilpst Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC)1

darbības jomā.

Sākotnējais iekārtas atļaujas lēmums tika pieņemts 1999. gadā. Grieķijas varas iestāžu 
sniegtajā informācijā ir norādīts, ka, izsniedzot atļauju, tika ievērotas visas ES tiesību aktos 
noteiktās attiecīgās sabiedrības līdzdalības prasības. Atļaujai ir bijuši vairāki turpmāki 
labojumi, jo īpaši attiecībā uz iekārtas kopš pirmās atļaujas izsniegšanas radīto atkritumu 
iekļaušanu. Iepriekš ir noteikti pārkāpumi saistībā ar atļauju, un vienā gadījumā tika piemērots 
naudas sods. Jaunākajos atļaujas labojumos ir ņemti vērā šie iepriekšējie pārkāpumi, kā arī 
vairāku vietējo grupu iesniegtās sūdzības. Tajos ir noteikta virkne pasākumu, kas ir paveikti 
vai notiek joprojām, lai pievērstos šajās sūdzībās paustajām bažām. Tas ietver pasākumus 
iekārtas radīto apstrādāto notekūdeņu novadīšanai vietējā kanalizācijas sistēmā un tādējādi 
teritorijas piesārņojuma noslogojuma samazināšanai.

Grieķijas varas iestādes ir norādījušas, ka tiek veikts pētījums par teritorijas ūdens nesējslāņa 
stāvokli attiecībā uz to, vai tas ir piesārņots minētās iekārtas darbības rezultātā.

Secinājums

Pamatojoties uz Grieķijas varas iestāžu sniegto informāciju gan attiecībā uz atjaunotās 
atļaujas nosacījumiem, gan attiecībā uz ūdens nesējslāņa pētījumu, Komisija nekonstatē 
notiekošu ES tiesību aktu pārkāpumu, taču turpinās pārraudzīt situāciju.

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.


