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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0901/2011 imressqa minn Spiridon Zouridakis, ta’ ċittadinanza 
Griega, f’isem l-assoċjazzjoni “Sillogos Trochalou”, dwar in-nuqqas ta’ 
impjant għat-trattament tad-drenaġġ u t-tniġġis konsegwenti tal-kosta fin-
Nofsinhar ta’ Kreta 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li m’hemm l-ebda impjant għat-trattament tad-drenaġġ bijoloġiku fil-
villaġġ ta’ Paleochora fid-distrett ta’ Chania fi Kreta, u dan wassal għal tniġġis serju tal-kosta 
tan-Nofsinhar. Il-petizzjonant jindika li l-programm ta’ ġestjoni urbana jipprevedi impjant 
għat-trattament tad-drenaġġ bijoloġiku f’Paleochora, iżda minflok dan għandu jinbena fiż-
żona ta’ Trochalou skont id-deċiżjoni tal-awtoritajiet lokali. Il-petizzjonant isostni li l-impjant 
għat-trattament tad-drenaġġ f’din il-lokalità mhuwiex adegwat, mhux b’inqas minħabba l-
karatteristiki ġeoloġiċi tal-pajsaġġ u l-preservazzjoni ta’ sitt għejun ta’ ilma tajjeb għax-xorb, 
u li hemm involuti wkoll interessi personali. Għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jikkunsidra l-kwestjoni bl-għan li tiġi żgurata konformità stretta mal-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni,li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonant jindika li n-nuqqas, minħabba interessi privati, ta’ impjant ta’ trattament ta’ 
drenaġġ għal trattament bijoloġiku fil-villaġġ ta’ Paleochora (Kreta, Greċja), irriżulta f’kosta 
mniġġsa ħafna, billi d-drenaġġ joħroġ minn din l-agglomerazzjoni għal ġol-baħar.  L-awtoritajiet 
lokali ppjanaw li jibnu impjant ieħor bħala alternattiva fir-reġjun ta’ Trochalou, iżda l-
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petizzjonant jgħid li dan jista’ jolqot b’mod serju l-għejun ta’ ilma tajjeb għax-xorb u l-pajsaġġ 
fid-distrett.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Awtoritajiet Griegi fil-qafas tal-aħħar Rapport ta’ 
Implimentazzjoni, l-agglomerazzjoni ta’ Paleochora, bil-popolazzjoni ekwivalenti ta’ 3, 800 
(p.e.), hija mgħammra bis-sħiħ b’sistemi individwali jew sistemi oħrajn xierqa għal 100% tal-
kwantità iġġenerata u, għalhekk, hija f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/271/KEE1

(Artikolu 3.1). Inkluż ma’ dan, id-deċiżjoni li jinbena impjant ta’ trattament alternattiv għadha 
mhix konkluża, hekk kif deskritt mill-petizzjonant:   

sar appell fil-Kunsill tal-Istat dwar nuqqasijiet fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-
proġett. F’dan l-istadju preliminari, l-impjatt ta’ trattament li hawn referenza għalih hawn fuq 
ma jistax ikun ikkunsidrat bħala theddida għall-ambjent.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni attwalment disponibbli, m’hemm l-ebda raġuni sabiex jiġi konkluż 
li mhux qed ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/271/KEE.

                                               
1 ĠU L 67, 7.3.1998, p. 29-30.


