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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0287/2008 af Bernd Hofmann, tysk statsborger, om påstået 
tvangsekspropriering og misbrug af EU-støtte i Elche (provinsen Alicante i den 
autonome region Valencia)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de igangværende byggeaktiviteter i Elche, hvor de kommunale 
myndigheder på bekostning af traditionelle landejendomme, bevaringsværdige træer og 
naturområder har givet tilladelse til opførelse af tre 5-etagers lejlighedsblokke med i alt 1.600 
boligenheder samt en enorm campingplads. Andrageren påpeger, at EU yder støtte til de 
pågældende byggeaktiviteter, som ydermere ikke opfylder de gældende 
infrastrukturbestemmelser om drikkevands- og strømforsyning samt kloakering. Han anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind i den pågældende sag og sikre, at de kommunale 
myndigheder i Elche efterlever EU's på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Andrageren protesterer mod et lokalt byggeprojekt, som han af flere grunde mener, er dårligt
planlagt, især hvad angår jordudstykningen. Han hævder også, at projektet har nogle klart 
utilstrækkelige infrastrukturtjenester. Det problem blev også rejst i andragende 278/2998, som 
ligeledes omhandlede byudviklingen i Elche.

Andrageren gentager også nogle påstande, som han har sendt direkte til OLAF i et separat 
brev. OLAF har besluttet ikke at undersøge disse påstande.



PE438.294v01-00 2/3 CM\802728DA.doc

DA

Kommissionens bemærkninger

Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med infrastrukturen i projekter af den type, som andrageren 
har beskrevet, er spørgsmålet om vand, som anerkendt i artikel 40 i ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), den gældende vejledning for byplanlægning.
Byen Elche er et byområde med 228.000 indbyggere og er derfor dækket af artikel 3 og 4 i 
direktivet om rensning af byspildevand1, hvilket betyder, at spildevand skal opsamles og 
renses i overensstemmelse med de værdier, der er fastsat i direktivet.

Kommissionen kontrollerer nøje overholdelsen af kravene i direktivet om rensning af 
byspildevand og har indledt retlige overtrædelsesprocedurer mod Spanien for de mere end 
400 byer i hele Spanien, som ikke overholder kravene om spildevandsinfrastrukturer.
Overtrædelsesprocedurerne er i øjeblikket nået stadiet for begrundet udtalelse2 (anden og 
sidste skriftlige advarsel inden sagen bringes videre for EF-Domstolen). I to andre retssager 
har EF-Domstolen allerede afsagt domme over kommunerne Sueca, Benifaio, Sollana og 
Almussafes (provinsen Valencia ) og Vera (provinsen Almeria)3.

Samtidig er 15 % af de midler, som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har tildelt 
regionen Valencia i perioden 2007-2013, blevet tildelt vandinfrastrukturprojekter 
(vandforsyning og spildevand), der skal bidrage til at sikre en ordentlig forsyning i takt med 
den hurtige urbanisering i nogle områder af Spanien.

Som det også er blevet påpeget i mange andre lignende andragender, yder 
vandrammedirektivet4 en mekanisme, der skal sikre en bæredygtig vandforsyning.
Gennemførelsen af direktivet er dog stadig i en tidlig fase. Tidsfristen for offentliggørelse af 
vandområdeplaner i henhold til direktivet er i slutningen af 2009. Kommissionen vil nøje 
undersøge, om vandområdeplanerne opfylder kravene i direktivet.

Med hensyn til drikkevand henvises der i andragendet til et andet område, "El Pinet", som 
angiveligt forsynes med drikkevand fra tankvogne. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved 
kvaliteten af det leverede drikkevand. Desuden fastsættes der i EU-lovgivningen 
(drikkevandsdirektivet 98/83/EF5) kvalitetsstandarder for drikkevand, men den indeholder 
ikke nogen forpligtelse til at forsyne drikkevand gennem et distributionsnet. De fastsatte 
kvalitetsstandarder gælder drikkevand til forbrugerne, uanset om det forsynes gennem 
distributionsnet, beholdere eller tankvogne.

Andragerens største bekymringer vedrørende tab af faciliteter omkring hans ejendom og 
ændringer i grundejerstrukturen er et anliggende, der henhører under den nationale 
lovgivning.

Konklusioner
                                               
1 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991.
2 Se Kommissionens pressemeddelelse af 27. november 2008, IP/08/1802, tilgængelig på engelsk, tysk, fransk, 
italiensk, spansk og græsk på http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802.
3 Dom af 19. april 2007, Sag C-219/05, og af 8. september 2005, Sag C-416/02.
4 Direktiv 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000.
5 EFT L 330, 5.12.1998, s. 32-54.
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De problemer, som andrageren rejser, er på indirekte vis ved at blive undersøgt af 
Kommissionen. Udvalget for Andragender vil med tiden blive underrettet om sagens 
udvikling."


