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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Spiridon Zouridakis görög állampolgár által a „Sillogos Trochalou” egyesület 
nevében benyújtott 0901/2011. számú petíció egy hiányzó szennyvíztisztító 
telepről és ennek következtében Dél-Krétán egy partszakasz szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy Krétán, a Chania járásban található 
Paleochora község területén nincs biológiai szennyvíztisztító telep, és emiatt komolyan 
szennyeződik a sziget déli partszakasza. A petíció benyújtója rámutat, hogy a területfejlesztési 
terv ugyan előirányozta egy biológiai szennyvíztisztító telep létrehozását Paleochora 
községben, azonban a helyi hatóságok határozatának értelmében a telepet ehelyett Trochalou 
térségében kell megvalósítani. A petíció benyújtója szerint nem célravezető a 
szennyvíztisztító telepet ebben a térségben megépíteni, nem utolsósorban a vidék geológiai 
jellemzői és az itt található hat ivóvízforrás miatt, ugyanakkor úgy látja, hogy személyes 
érdekek is közrejátszanak. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri 
annak biztosítása érdekében, hogy pontosan betartsák az Európai Unió e területen hatályos 
jogi aktusait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója kifejti, hogy mivel Paleochora község (Kréta, Görögország) területén –
magánérdekek miatt – nem működik biológiai tisztítást végző szennyvíztisztító állomás, a 
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partvidék rendkívüli mértékben szennyezett, mivel a szóban forgó agglomerációból származó 
szennyvizet a tengerbe ürítik. A helyi hatóságok alternatív megoldásként már tervbe vették egy 
másik létesítmény megépítését Trochalou térségében, a petíció benyújtója azonban azt állítja, 
hogy az súlyosan kihathat az ivóvíz-forrásokra és a térség tájjellegére.

A Bizottság észrevételei

A görög hatóságok által a legutóbbi végrehajtási jelentés keretében adott információk alapján a 
paleochorai agglomeráció – lakosegyenértéke (LE): 3800 – teljes körű felszereltséggel 
rendelkezik egyéni vagy egyéb megfelelő rendszerek formájában a terhelés 100%-ának 
kezeléséhez, következésképpen megfelel a 91/271/EGK irányelv1 (3. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt) rendelkezéseinek. Ezenfelül az alternatív szennyvíztisztító állomás megépítéséről még 
nem született végleges döntés, ahogy azt a petíció benyújtója is kifejtette. A határozat ellen 
ugyanis fellebbeztek a városi tanácsnál arra hivatkozva, hogy hiányosságok vannak a projekt 
környezeti hatástanulmányában. A jelenlegi előzetes szakaszban a fent említett szennyvíztisztító 
állomás nem tekinthető a környezetre veszélyt jelentő létesítménynek. 

Következtetés

A pillanatnyilag elérhető információk alapján nem vonható le olyan következtetés, miszerint 
nem tesznek eleget a 91/271/EGK irányelv rendelkezéseinek.

                                               
1 HL L 67., 1998.3.7., 29–30. o.


