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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0901/2011, ingediend door Spiridon Zouridakis (Griekse nationaliteit), 
namens de organisatie "Sillogos Trochalou", over het ontbreken van een 
zuiveringsinstallatie en de hieruit voortvloeiende vervuiling van de kust van Zuid-Kreta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het feit dat er geen biologische zuiveringsinstallatie is in het dorp 
Paleochora in de provincie Chania op Kreta, dat tot ernstige vervuiling van de zuidkust van het 
eiland heeft geleid. Indiener wijst erop dat het programma voor stedenbouwkundige planning een 
biologische zuiveringsinstallatie in Paleochora voorschrijft, maar dat deze in plaats daarvan zal 
worden aangelegd in het gebied Trochalou, conform een besluit van de plaatselijke autoriteiten. 
Indiener beweert dat een zuiveringsinstallatie op deze locatie ongepast is, niet in de laatste plaats 
vanwege het geologische uiterlijk van het landschap en de aanwezigheid van zes bronnen voor 
drinkwater en dat er bovendien persoonlijke belangen meespelen. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement derhalve de zaak te onderzoeken met het oog op waarborging van zorgvuldige 
naleving van de op dit gebied geldende wetgevingsinstrumenten van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indiener geeft aan dat het gebrek aan een biologisch afvalwaterzuiveringsstation in het dorp 
Paleochora (Kreta, Griekenland), wegens privébelangen, tot een erg vervuilde kust geleid heeft door 
de lozing van afvalwater van deze agglomeratie in zee. De plaatselijke autoriteiten hebben bij wijze 
van alternatief de bouw van een ander station gepland in de regio Trochalou, maar indiener zegt dat 
dit de drinkwaterbronnen en het landschap in de streek ernstig kan aantasten.

Opmerkingen van de Commissie
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Volgens de informatie die de Griekse autoriteiten verstrekt hebben in het kader van het laatste 
uitvoeringsverslag, is de agglomeratie Paleochora, met een omvang van 3 800 inwonerequivalenten 
(i.e.), volledig uitgerust met afzonderlijke of andere passende systemen voor 100% van de 
gegenereerde belasting, waardoor ze beantwoordt aan de vereisten van Richtlijn 91/271/EEG1 (art 
3.1). Bovendien is de beslissing om een alternatief verwerkingsstation te bouwen nog niet definitief, 
zoals aangegeven door indiener: er is beroep tegen aangetekend bij de Raad van State op basis van 
tekortkomingen in de milieueffectbeoordeling van het project. In deze eerste fase kan het 
bovengenoemde waterzuiveringsstation niet als een bedreiging voor het milieu aangezien worden.

Conclusie

Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, zijn er geen redenen om te concluderen 
dat de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG niet worden nageleefd.

                                               
1 PB L 67 van 7.3.1998, blz. 29-30.


