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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0901/2011 af Spiridon Zouridakis, græsk statsborger, for 
sammenslutningen "Sillogos Trochalou", om manglende rensningsanlæg og den 
deraf følgende forurening af kyststrækningen på Sydkreta

1. Sammendrag

Andrageren henviser til, at der ikke findes et biologisk rensningsanlæg i landsbyen Paleochora 
i Chania amt på Kreta, hvilket har ført til en alvorlig forurening af øens sydlige kyststrækning. 
Andrageren påpeger, at byplanlægningsprogrammet omhandler opførelse af et biologisk 
rensningsanlæg i Paleochora, men at dette i henhold til en beslutning fra de lokale 
myndigheder i stedet for skal etableres i området Trochalou. Andrageren hævder, at et 
rensningsanlæg i denne lokalitet er uhensigtsmæssig, ikke mindst på grund af landskabets 
geologiske fysiognomi og tilstedeværelsen af seks drikkevandsbrønde, og at der samtidig er 
personlige interesser involveret. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage 
sagen op med henblik på at sikre en nøje overholdelse af EU's på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren anfører, at manglen, som følge af private interesser, på et biologisk rensningsanlæg 
i landsbyen Paleochora (Kreta, Grækenland) har ført til en yderst forurenet kyststrækning på 
grund af spildevandsudledningen fra dette byområde ud i havet. De lokale myndigheder har 
planlagt at opføre et alternativt anlæg i regionen Trochalou, men andrageren anfører, at dette 
kunne få alvorlige følger for drikkevandet og landskabet i området.
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Kommissionens bemærkninger

Ifølge oplysninger fra de græske myndigheder inden for rammerne af den seneste 
gennemførelsesrapport er byområdet Paleochora med 3.800 personækvivalenter fuldt udstyret 
med individuelle eller andre hensigtsmæssige systemer for 100 % af den mængde, der 
genereres, og overholder således kravene i direktiv 91/271/EØF1 (artikel 3, stk. 1). Desuden er 
beslutningen om at opføre et alternativt rensningsanlæg endnu ikke endeligt vedtaget, som 
andrageren anfører. Det er blevet anket ved statsrådet med henvisning til mangler i vurderingen 
af projektets virkninger på miljøet. På dette indledende stadie kan ovenfor nævnte 
rensningsanlæg ikke betragtes som en miljøtrussel.

Konklusion

Der er på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke grund til at konkludere, at 
bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF ikke overholdes."

                                               
1 EFT L 67 af 7.3.1998, s. 29-30.


