
CM\879004NL.doc PE473.735v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.9.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0806/2010, ingediend door Emmanouil Domazakis (Griekse 
nationaliteit), namens het bedrijf "Kreta Farm", over een schriftelijke vraag aan de 
Commissie betreffende vervuiling van de ondergrond en van de zee door "Kreta Farm"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar schriftelijke vraag E-2932/10 van 3 mei 2010 van Michail Tremopoulos 
betreffende vervuiling van de ondergrond en van de zee in beschermd gebied door een 
varkensbedrijf, waarin onder andere wordt gesteld dat bij een onderzoek ter plekke door 
wetenschappers van de Nationale polytechnische faculteit Metsovio en een NGO een sterke 
vervuiling werd vastgesteld van het land- en zeemilieu in de kuststreek Latzimia bij Rethymno, 
een gebied dat deel uitmaakt van het Europees net van beschermde natuurgebieden Natura 2000. 
Volgens de ngo is de enige fabriek die een dergelijke grote vervuiling kan veroorzaken de 
varkenshouderij van het bedrijf Kreta Farm, die op minder dan een kilometer van de zee ligt. 
Over dit onderwerp werd verslag uitgebracht door het netwerk van milieuorganisaties 
"Ecocrete", dat onder meer vermeldt dat de concentratie in het voor irrigatie ter beschikking 
gestelde, verwerkte afvalwater van de biologische afvalwaterbehandeling zeer hoog is, dat de 
milieueffectrapportage waarop de werkingsvergunning van het bedrijf steunt ten onrechte 
vermeldt dat de streek geschikt is om verwerkte vloeibare afvalstoffen op te nemen en dat de 
fabriek vele malen meer water verbruikt dan wordt voorzien in de milieueffectrapportage. De 
Commissie werd in dit verband gevraagd of de voorwaarden voor het uitreiken van 
vergunningen aan varkensbedrijven zouden worden herzien op basis van Richtlijn 2008/1/EG, of 
de milieueffectrapportages van dit bedrijf gepubliceerd zijn, zodat het betrokken publiek zijn 
mening kan uiten en verzet kan aantekenen, zoals voorzien in de Richtlijnen 2009/1/EG en 
2003/4/EG, en of de lozing van ammonia van dit bedrijf binnen de vastgelegde normen ligt. 
Indiener, die de onderzoeksresultaten in kwestie afwijst en moreel eerherstel eist, wenst derhalve 
het Europees Parlement te informeren over de feitelijke omstandigheden en hij stuurt hiertoe 
omvangrijke documentatie.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 10 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

In antwoord op een verzoek van de Commissie hebben de Griekse autoriteiten informatie 
verschaft over de status van de varkensboerderij op het Griekse Kreta. Uit deze gegevens blijkt 
dat het betrokken bedrijf bestaat uit een varkensslachterij, een voedselproductiefaciliteit en een 
varkenshouderij waaraan afvalbeheerprocessen zijn verbonden. Het bedrijf valt onder Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna de IPPC-
richtlijn)1. 

Het oorspronkelijke vergunningsbesluit voor de vestiging is uitgegeven in 1999. De door de 
Griekse autoriteiten verschafte informatie wijst erop dat met uitgifte van de vergunning is 
voldaan aan alle relevante inspraakvereisten die worden gesteld in EU-wetgeving. Na de eerste 
uitgifte is de vergunning aangepast, specifiek met een wijziging inzake het beheer van afval dat 
afkomstig is van deze vestiging. Schendingen van de vergunning zijn eerder vastgesteld en in 
één geval is een boete opgelegd. De meest recente wijzigingen van de vergunning hadden 
betrekking op deze eerdere schendingen alsmede op de klachten die zijn ontvangen van een 
aantal lokale groepen. In deze wijzigingen wordt een aantal acties aangegeven die zijn genomen 
of die nog lopen, ten einde de in de klachten naar voren gebrachte punten van zorg weg te 
nemen. Hieronder vallen maatregelen om te voorkomen dat behandeld afvalwater van de 
vestiging in het lokale afvalwatersysteem terechtkomt; hierdoor wordt de van deze locatie 
afkomstige vervuiling teruggebracht. 

De Griekse autoriteiten hebben aangegeven dat er een onderzoek gaande is naar de staat van de 
watervoerende laag in het gebied en naar de vraag of deze is vervuild ten gevolge van de 
activiteiten in de betrokken vestiging.

Conclusie

Op basis van de informatie die is verschaft door de Griekse autoriteiten, zowel met betrekking 
tot de gewijzigde vergunningsvoorwaarden als met betrekking tot het onderzoek naar de 
watervoerende laag, heeft de Commissie geen aanwijzing van een voortgaande schending van 
EU-wetgeving, maar zij zal de situatie blijven monitoren.

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.


