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Ref.: Petiția nr. 0806/2010, adresată de Emmanouil Domazakis, de cetățenie elenă, în 
numele societății „Kreta Farm”, privind o întrebare cu solicitare de răspuns scris 
adresată Comisiei, referitoare la presupusa poluare a solului și a mării cauzată de 
„Kreta Farm”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-2932/10 din 3 mai 2010 
adresată de Michail Tremopoulos privind poluarea solului și a mării provenită de la o fermă 
de porci, situată într-o zonă protejată, în cuprinsul căreia se afirmă, printre altele, faptul că în 
urma unei investigații efectuate la fața locului de oameni de știință de la Universitatea 
Națională Tehnică și de o organizație neguvernamentală, s-a constatat un grad extins de 
poluare a solului și a apelor în zona de coastă Latzima lângă Rethymno, zonă care a fost 
inclusă în rețeaua de arii de conservare a naturii Natura 2000. Conform organizației 
neguvernamentale, singura instalație care poate genera un nivel atât de ridicat de poluare în 
această zonă este ferma de porci „Kreta Farm”, situată la mai puțin de 1 km de mare. Rețeaua 
de asociații de protecție a mediului „Ecocrete” a elaborat un raport privind această chestiune, 
în care, inter alia, își exprimă dezacordul cu privire la faptul că concentrațiile din apele 
reziduale tratate rezultate de la stația biologică de epurare a apelor reziduale utilizate la irigare 
sunt exagerat de mari, că studiul impactului asupra mediului pe baza căruia funcționează 
instalația indică în mod eronat că zona este adecvată evacuării apelor reziduale tratate și că 
stația utilizează cantități mult mai mari de apă decât cele stabilite în studiul de impact asupra 
mediului. În legătură cu aceste aspecte, Comisia a fost întrebată dacă urmează să se efectueze 
o reexaminare a cerințelor privind autorizația de funcționare a fermei de porci în conformitate 
cu dispozițiile Directivei 2008/1/CE, dacă rezultatele evaluării impactului instalației asupra 
mediului au fost făcute publice, astfel încât persoanele interesate să aibă posibilitatea de a-și 
exprima opinia sau de a prezenta obiecții în conformitate cu Directivele 2008/1/CE și 
2003/4/CE, precum și dacă instalația respectă limitele stabilite privind emisiile de amoniac. 
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Prin urmare, petiționarul, care respinge rezultatele investigației menționate, solicită 
despăgubiri morale și dorește să informeze Parlamentul European cu privire la starea de fapt 
și transmite în acest scop o documentație cuprinzătoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

În urma unei solicitări formulate de Comisie, autoritățile elene au furnizat informații cu 
privire la statutul fermei de porci din Creta, Grecia. Informațiile indică faptul că instalația în 
cauză cuprinde un abator de porci, prepararea hranei, o fermă de porci și procesele asociate de 
gestionare a deșeurilor și se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei 2008/1/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)1.

Decizia inițială de autorizare a instalației a fost eliberată în 1999. Informațiile furnizate de 
autoritățile elene indică faptul că în momentul eliberării autorizației se îndeplineau toate 
cerințele relevante în materie de participare a publicului prevăzute de legislația UE. 
Autorizația a fost supusă unei serii de modificări ulterioare, care au avut legătură în special cu 
deșeurile produse de instalație de la eliberarea primei autorizații. S-a constatat că autorizația a 
fost încălcată de mai multe ori și într-un caz s-a aplicat o amendă. Cele mai recente modificări 
ale autorizației au luat în considerare aceste încălcări anterioare, precum și plângerile primite 
din partea câtorva grupuri locale. Acestea identifică o serie de acțiuni care fie au fost 
finalizate, fie sunt în curs de desfășurare în scopul de a răspunde preocupărilor exprimate în 
aceste plângeri. Sunt incluse măsuri de eliminare a apelor uzate tratate din instalație în 
sistemul local de canalizare și, astfel, de reducere a sarcinii de poluare din acel loc.

Autoritățile elene au indicat faptul că starea straturilor acvifere din regiune face obiectul unui 
studiu aflat în derulare, care vizează să stabilească inclusiv dacă acestea au fost poluate ca 
urmare a funcționării instalației în cauză.

Concluzie

Pe baza informațiilor transmise de autoritățile elene, atât în ceea ce privește condițiile 
actualizate de autorizare, cât și studiul straturilor acvifere, Comisia nu poate identifica o 
încălcare continuă a legislației UE, însă va continua să monitorizeze situația.
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