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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0806/2010, którą złożył Emmanouil Domazakis (Grecja) w imieniu 
przedsiębiorstwa „Creta Farm”, w sprawie pytania pisemnego do Komisji 
dotyczącego rzekomego zanieczyszczenia gleby i morza spowodowanego 
działalnością „Creta Farm”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do pytania pisemnego E-2932/10 z dnia 3 maja 2010 r., które 
skierował Michail Tremopoulos w sprawie zanieczyszczenia przez chlewnię gleby i morza na 
obszarze chronionym, w którym to pytaniu stwierdzono, między innymi, że zgodnie z 
badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez państwową politechnikę i organizację 
pozarządową, występowało rozległe zanieczyszczenie środowiska naturalnego na lądzie i w 
wodzie na obszarze przybrzeżnym w Latzimas, czyli na obszarze chronionym należącym do 
sieci Natura 2000, położonym w prefekturze Rethymno. Według organizacji pozarządowej 
jedynym przedsiębiorstwem, które mogło spowodować tak duże zanieczyszczenie na tym 
obszarze jest chlewnia należąca do Creta Farm, leżąca niespełna kilometr od morza. Sprawę 
tę poruszyło zrzeszenie organizacji ekologów Ecocrete, twierdząc między innymi, że stężenie 
oczyszczonych biologicznie odpadów obecnych w wodzie używanej do nawadniania jest zbyt 
wysokie, że w ocenie oddziaływania chlewni na środowisko błędnie uznano odnośny obszar 
za odpowiedni do składowania przetworzonych odpadów i że chlewnia zużywa znacznie 
więcej wody niż przewidziano w ocenie oddziaływania na środowisko. Dlatego zwrócono się 
do Komisji o ponowne rozpatrzenie warunków określonych w zezwoleniach wydanych 
chlewni zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE, a także o sprawdzenie, czy ocena oddziaływania 
chlewni na środowisko została podana do publicznej wiadomości, umożliwiając członkom 
społeczeństwa wyrażenie opinii i zastrzeżeń zgodnie z dyrektywami 2008/1/WE i 2003/4/WE, 
oraz czy chlewnia przestrzega dopuszczalnych wartości emisji amoniaku. Składający petycję, 
który odrzuca wnioski z odnośnych badań i domaga się zadośćuczynienia za szkody moralne, 
pragnie poinformować o tym Parlament i przedkłada w tym celu szczegółową dokumentację.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

W związku z wnioskiem Komisji władze Grecji dostarczyły dodatkowych informacji 
dotyczących statusu przedmiotowej chlewni na Krecie (Grecja).  Z informacji tych wynika, że 
działalność przedmiotowej instalacji obejmuje ubój trzody chlewnej, jak również procesy 
przygotowania żywności i gospodarowania odpadami z chlewni i pozostałymi, oraz że 
instalacja ta wchodzi w zakres dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)1.  

Wstępne pozwolenie na budowę przedmiotowej instalacji wydano w 1999 r.  Jak wynika z 
informacji przedstawionych przez władze Grecji, podczas wydawania pozwolenia spełniono 
wszelkie istotne wymogi prawa UE dotyczące udziału społeczeństwa.  Do pozwolenia 
wprowadzono następnie wiele zmian, zwłaszcza w celu rozwiązania problemu odpadów z 
instalacji, który pojawił się od chwili wydania pierwszego pozwolenia.  Już wcześniej 
stwierdzano naruszenia warunków pozwolenia, a w jednym przypadku została nałożona 
grzywna.   W najnowszych zmianach w pozwoleniu uwzględniono wspomniane naruszenia, a 
także skargi złożone przez szereg grup lokalnych. Określono w nich również szereg działań, 
które już zostały zakończone lub wciąż są prowadzone w celu zażegnania obaw wyrażonych 
w tych skargach.  Dotyczy to między innymi środków usuwania przetworzonych ścieków z 
instalacji do lokalnego systemu kanalizacji, co przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia z tego terenu.  

Władze greckie podkreśliły, że prowadzone jest badanie dotyczące stanu warstwy 
wodonośnej na tym obszarze; wyniki badania mają również dać odpowiedź na pytanie, czy 
zanieczyszczenie obszaru jest wynikiem działalności przedmiotowej instalacji.

Wnioski

Na podstawie informacji przedłożonych przez władze greckie zarówno w odniesieniu do 
zaktualizowanych warunków pozwolenia, jak i badania warstwy wodonośnej, Komisja nie 
może stwierdzić naruszenia prawa UE, ale będzie nadal monitorować sytuację. 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.


