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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0901/2011, внесена от Spiridon Zouridakis, с гръцко гражданство, от 
името на сдружението „Sillogos Trochalou“, относно липсата на 
пречиствателна станция за отпадъчни води и замърсяването на бреговата 
ивица на Южен Крит в резултат на това

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че в село Paleochora, област Chania, Крит, няма 
станция за биологично пречистване на отпадъчните води и това е довело до сериозно 
замърсяване на южната брегова ивица. Вносителят посочва, че програмата за 
управление на градските райони предвижда станция за биологично пречистване на 
отпадъчните води в Paleochora, но вместо това тя ще бъде изградена в района на 
Trochalou по решение на местните органи. Вносителят на петицията твърди, че 
изграждането на станция за пречистване на отпадъчните води в тази местност не е 
подходящо не само поради геоложките характеристики на ландшафта и опазването на 
шест източника на питейна вода, но и поради това, че са засегнати лични интереси. 
Следователно вносителят на петицията моли Европейския парламент да разгледа 
въпроса, с цел да се гарантира стриктно спазване на приложимото законодателство на 
ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията посочва, че липсата, поради лични интереси, на пречиствателна 
станция за биологично пречистване на отпадъчни води в село Paleochora (Крит, Гърция) е 
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довела до силно замърсяване на брега, поради изливането на отпадъчните води от тази 
агломерация в морето. Местните органи са планирали построяването на друга 
пречиствателна станция като алтернатива в региона Trochalou, но вносителят на 
петицията заявява, че тя може да засегне сериозно източниците на питейна вода и 
природата в региона.

Съображения на Комисията

Съгласно информацията, предоставена от гръцките органи в рамките на последния доклад 
за прилагането, агломерация Paleochora, с 3 800 еквивалент жители (е.ж.), е напълно 
оборудвана с индивидуални или други подходящи системи за 100 % от генерирания товар 
и поради това е в съответствие с изискванията на Директива 91/271/EИО1 (член 3.1). В 
допълнение към това решението за изграждане на алтернативна пречиствателна станция 
все още не е окончателно, както описва вносителят на петицията: то се обжалва в 
Държавния съвет заради недостатъци в оценката за въздействие върху околната среда на 
проекта. На този предварителен етап гореспоменатата пречиствателна станция не може да 
се счита за заплаха за околната среда.
Заключение

Въз основа на наличната информация към момента не съществуват причини да се прави 
заключение, че разпоредбите на Директива 91/271/EИО не са спазени.

                                               
1 OВ L 67, 7.3.1998 г., стр. 29—30.


