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Temats: Lūgumraksts Nr. 0901/2011, ko asociācijas „Sillogos Trochalou” vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Spiridon Zouridakis, par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu trūkumu un no tā izrietošo piesārņojumu Krētas dienvidu 
piekrastē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Paleohoras ciematā, Hanjas rajonā, Krētā, nav 
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, un tas radījis nopietnu piesārņojumu dienvidu 
piekrastē. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pilsētas pārvaldības programmā paredzēta 
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Paleohorā, bet vietējās varas iestādes ir 
nolēmušas tās būvēt Trochalou teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas minētajā apvidū nav piemērotas, jo īpaši attiecībā uz ainavas 
ģeoloģiskajām iezīmēm un sešu dzeramā ūdens avotu saglabāšanu, un ka iesaistītas ir arī 
personiskas intereses. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo 
jautājumu, lai nodrošinātu stingru atbilstību piemērojamiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka privātu interešu dēļ Paleohoras ciematā (Krētā, Grieķijā) 
nav notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ka tādējādi piekraste ir ļoti piesārņota, jo 
notekūdeņi no šīs aglomerācijas tiek iepludināti jūrā. Vietējās varas iestādes Trochalou reģionā 
ir plānojušas kā alternatīvu uzstādīt vēl vienas iekārtas, taču lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
tās varētu ievērojami ietekmēt šīs teritorijas dzeramā ūdens avotus un ainavu.
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Saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu pēdējā īstenošanas ziņojumā sniegto informāciju Paleohoras 
aglomerācija, kurā cilvēka ekvivalents (c.e.) ir 3800, ir pilnībā aprīkota ar individuālām vai 
citām piemērotām sistēmām, kas apstrādā 100 % no radītā notekūdeņu daudzuma, un tādēļ 
tajā ir izpildītas Direktīvas 91/271/EEK1 (3. panta 1. punkta) prasības. Turklāt vēl nav 
pieņemts galīgais lēmums par alternatīvu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, par ko raksta 
lūgumraksta iesniedzējs: lēmums ir pārsūdzēts Valsts padomē, paužot pretenzijas attiecībā uz 
trūkumiem projekta ietekmes uz vidi novērtējumā. Šajā sākotnējā posmā iepriekš minētās 
attīrīšanas iekārtas nevar uzskatīt par draudu videi.
Secinājums

Pamatojoties uz šobrīd pieejamo informāciju, nav pamata secināt, ka ir pārkāpti 
Direktīvas 91/271/EEK noteikumi.

                                               
1 OV L 67, 7.3.1998., 29.–30. lpp.


