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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0901/2011 dėl neįrengtos nuotekų valymo stoties ir su tuo 
susijusios pakrantės Kretos pietinėje dalyje taršos, kurią pateikė Graikijos 
pilietis Spiridon Zouridakis asociacijos „Sillogos Trochalou“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Kretos salos Chanijos rajone esančioje 
Paleochoros gyvenvietėje nėra biologinės nuotekų valymo stoties ir dėl to pietinė pakrantė yra 
labai užteršta. Peticijos pateikėjas nurodo, kad pagal miestų valdymo programą Paleochoroje 
numatoma įrengti biologinę nuotekų valymo stotį, bet vietos valdžia nusprendė ją statyti 
Trochalou teritorijoje, o ne Paleochoroje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad statyti nuotekų 
valymo stotį šioje teritorijoje netinkama, ypač atsižvelgiant į geologines kraštovaizdžio 
savybes ir į tai, kad šioje teritorijoje saugomi šeši geriamojo vandens šaltiniai, ir teigia, kad 
toks sprendimas susijęs ir su asmeniniais interesais. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento išnagrinėti šį klausimą siekiant užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi taikytinų ES 
teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl privačių interesų Paleochoros gyvenvietėje (Kreta, Chanija) 
neįrengus nuotekų valymo stoties biologinio valymo reikmėms pakrantė buvo labai užteršta, nes 
šioje aglomeracijoje nuotekos išleidžiamos į jūrą. Vietos valdžios institucijos planavo kaip 
alternatyvų sprendimą įrengti kitą valymo stotį Trochalou regione, tačiau, peticijos pateikėjo 
teigimu, tai gali labai pakenkti geriamojo vandens šaltiniams ir vietovės kraštovaizdžiui.
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Komisijos pastabos

Remiantis Graikijos valdžios institucijų pateikta informacija, naujausios įgyvendinimo ataskaitos 
duomenimis, Paleochoros aglomeracijoje, turinčioje 3 800 gyventojų ekvivalentų, yra įrengtos 
atskiros arba kitokios tinkamos sistemos, kuriose valoma 100 proc. išleidžiamų nuotekų, ir todėl 
joje laikomasi Direktyvos 91/271/EEB1 (3 straipsnio 1 dalies) reikalavimų. Be to, kaip nurodo 
peticijos pateikėjas, sprendimas įrengti pakaitinę valymo stotį dar negalutinis, jis apskųstas 
Valstybės Taryboje – tvirtinama, kad projekto poveikio aplinkai vertinimas turi trūkumų. Šiuo 
preliminariu etapu minėta nuotekų valymo stotis negali būti laikoma pavojinga aplinkai.
Išvada

Remiantis šiuo metu turima informacija, nėra pagrindo daryti išvados, kad nesilaikoma 
Direktyvos 91/271/EEB nuostatų.“

                                               
1 OL L 67, 1998 3 7, p. 29–30.


