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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0901/2011, adresată de Spiridon Zouridakis, de cetățenie elenă, în 
numele asociației „Sillogos Trochalou”, privind lipsa unei stații de epurare a 
apelor reziduale și poluarea din această cauză a litoralului din sudul Cretei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la lipsa unei stații de epurare biologică în satul Paleochora din 
regiunea Chania de pe insula Creta, ceea ce a dus la o gravă poluare a litoralului din partea de 
sud a insulei. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că programul de urbanism prevede o 
stație de epurare biologică a apelor reziduale în Paleochora, dar că aceasta se va construi în 
schimb în regiunea Trochalou conform unei decizii adoptate de autoritățile locale. Petiționarul 
susține că o stație de epurare a apelor reziduale în această localitate este inadecvată, nu în 
ultimul rând din cauza structurii geologice a peisajului și a existenței a șase fântâni cu apă 
potabilă și că, de asemenea, la mijloc se află interese personale. Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să intervină în acest caz pentru a asigura respectarea strictă a 
reglementărilor UE în vigoare în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarul menționează faptul că, din cauza intereselor personale, absența unei stații de epurare 
a apelor reziduale pentru tratare biologică în Paleochora (Creta, Grecia) a avut ca rezultat o 
coastă extrem de poluată, ca urmare a deversărilor apelor reziduale ale aglomerației în mare. 
Autoritățile locale au planificat, ca alternativă, construirea unei alte stații de epurare în regiunea 
Trochalou, dar petiționarul susține că aceasta ar putea afecta în mod serios sursele de apă 
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potabilă și peisajele din zonă.

Observațiile Comisiei

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile elene în cadrul ultimului raport de punere în 
aplicare, aglomerația din Paleochora, cu un echivalent-locuitor (EL) de 3 800, este complet 
echipată cu sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare pentru 100 % din încărcarea 
generată și prin urmare, este în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE1 (articolul 
3.1). În plus, decizia de a construi o stație de epurare alternativă nu este încă finală, astfel cum 
este descris de petiționar: aceasta a fost contestată la Consiliul de Stat, susținându-se existența 
unor deficiențe în evaluarea impactului asupra mediului, aferentă proiectului. În această etapă 
preliminară, situația menționată anterior, referitoare la stația de epurare, nu poate fi considerată 
drept o amenințare pentru mediu.

Concluzie

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu există niciun motiv pentru a concluziona că 
dispozițiile Directivei 91/271/CEE nu sunt respectate.

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


