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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0901/2011, którą złożył Spiridon Zouridakis (Grecja) w imieniu 
stowarzyszenia „Sillogos Trochalou”, w sprawie braku oczyszczalni ścieków 
i związanego z tym zanieczyszczenia linii brzegowej na południu Krety

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że nie istnieje żadna biologiczna oczyszczalnia ścieków 
w miejscowości Paleochora w prefekturze Chania na Krecie i że sytuacja ta wywołała 
poważne zanieczyszczenie południowego wybrzeża wyspy. Składający petycję podkreśla, 
że miejski plan gospodarowania przewiduje biologiczną oczyszczalnię ścieków w 
miejscowości Paleochora, ale zgodnie z decyzją lokalnych władz powstanie ona w innej 
lokalizacji, tj. w pobliżu zatoki Trochalou. Składający petycję utrzymuje, że budowa 
oczyszczalni ścieków na tamtym terenie jest niewłaściwa nie tylko ze względu na geologiczne 
właściwości tego obszaru oraz ochronę sześciu ujęć wody pitnej, ale także ze względu na fakt, 
że w sprawie tej wchodzą w grę interesy osobiste. Składający petycję zwraca się zatem do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą w celu zapewnienia ścisłej zgodności 
z mającym zastosowanie prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składający petycję wskazuje, że wynikający z interesów prywatnych brak biologicznej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Paleochora (Kreta, Grecja) spowodował poważne 
zanieczyszczenie wybrzeża wyspy w związku ze zrzutami ścieków z tej aglomeracji do morza. 
Władze lokalne planowały wybudowanie alternatywnej oczyszczalni w regionie Trochalou. 
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Jednakże w opinii składającego petycję budowa oczyszczalni ścieków na tamtym terenie może 
mieć poważny wpływ na ujęcia wody pitnej oraz krajobraz obszaru.

Uwagi Komisji

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez greckie władze w ramach ostatniego sprawozdania 
na temat wdrażania aglomeracja Paleochora, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3800, 
jest w pełni wyposażona w indywidualne i inne odpowiednie systemy zbierania 100% 
wygenerowanego ładunku. W tym przypadku zatem spełnione są wymogi dyrektywy 
91/271/EWG1(art. 3 ust. 1). Ponadto decyzja o budowie alternatywnej oczyszczalni ścieków nie 
jest jeszcze ostateczna. Jak wspomina składający petycję, wniesiono odwołanie do Rady 
Państwowej w związku z brakami projektu w zakresie oceny wpływu na środowisko naturalne. 
Na tym wstępnym etapie rzeczona oczyszczalnia ścieków nie może być uznana za zagrożenie 
dla środowiska.
Wniosek

Komisja jest zdania, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że przepisy dyrektywy 
91/271/EWG nie są stosowane prawidłowo.

                                               
1 Dz.U. L 67 z 7.3.1998, s. 29–30.


