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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0287/2008, του Bernd Hofmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη αναγκαστική αγορά και κατάχρηση κοινοτικής χρηματοδότησης 
στο Elche (επαρχία του Alicante στην αυτόνομη περιοχή της Βαλένθια)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται σε κατασκευαστικά σχέδια που βρίσκονται επί του παρόντος σε 
εξέλιξη στο Elche, επισημαίνοντας ότι οι δημοτικές αρχές ενέκριναν την κατασκευή 
πενταόροφου συγκροτήματος 1.600 διαμερισμάτων, μαζί με τεράστιο χώρο κατασκήνωσης, 
θυσιάζοντας παραδοσιακές αγροτικές ιδιοκτησίες και δέντρα και τοποθεσίες που θα έπρεπε 
να προστατευθούν. Ο αναφέρων δηλώνει ότι το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο λαμβάνει 
κοινοτική χρηματοδότηση, δεν ανταποκρίνεται στους κανονισμούς περί υποδομής σχετικά με 
το δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης και το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητεί, συνεπώς, την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 
δημοτικών αρχών του Elche προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο που θεωρεί ότι δεν έχει σχεδιαστεί 
σωστά, για διάφορους λόγους που αφορούν κυρίως τον οικιστικό σχεδιασμό. Ισχυρίζεται 
επίσης ότι το σχέδιο είναι καταφανώς ανεπαρκές όσον αφορά υπηρεσίες υποδομής. Το θέμα 
αυτό τέθηκε και στην αναφορά 278/2008, η οποία αφορούσε επίσης την αστική ανάπτυξη στο 
Elche.
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Ο αναφέρων επαναλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς τους οποίους έχει απευθύνει χωριστά 
απευθείας στην OLAF. Η OLAF αποφάσισε να μην κινήσει διαδικασία σχετικά με τους 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ένα κρίσιμο ζήτημα από άποψη υποδομής για την ανάπτυξη του είδους αυτού που 
περιέγραψε ο αναφέρων είναι το ζήτημα του νερού, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 40 του 
κανονισμού για τον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό (Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística, ROGTU), που αποτελεί τις ισχύουσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Η πόλη του Elche είναι ένα αστικό συγκρότημα 
228 000 κατοίκων και, επομένως, καλύπτεται από τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων1, με αποτέλεσμα τα λύματα να πρέπει να συλλέγονται και 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην οδηγία.

 Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
της Ισπανίας για περισσότερες από 400 πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη την Ισπανία που 
δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τις υποδομές για την επεξεργασία 
λυμάτων. Οι εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της 
αιτιολογημένης γνώμης2 (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση πριν από την προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Σε δύο ακόμη νομικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τους δήμους Sueca, Benifaio, Sollana και Almussafes 
(επαρχία της Βαλένθια) και Vera (επαρχία Almeria)3.

Παράλληλα, το 15% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
που διατέθηκαν για την περιοχή της Βαλένθια στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013, 
διατέθηκαν σε έργα υποδομής στον τομέα των υδάτων (ύδρευση και επεξεργασία λυμάτων), 
ώστε να συμβάλουν στη διασφάλιση κατάλληλης παροχής μετά τη ραγδαία αστικοποίηση σε 
ορισμένες περιοχές της Ισπανίας.

Όπως, επίσης, επισημάνθηκε στο πλαίσιο πολλών άλλων παρόμοιων αναφορών, η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα4 προβλέπει έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
παροχής νερού. Ωστόσο, η εφαρμογή της οδηγίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η 
προθεσμία για τη δημοσίευση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού βάσει της 
οδηγίας έχει οριστεί για τα τέλη του 2009. Η Επιτροπή θα ελέγξει προσεκτικά αν τα σχέδια 
για τη λεκάνη απορροής ποταμού πληρούν την απαίτηση της οδηγίας. 

Όσον αφορά το πόσιμο νερό, η αναφορά κάνει λόγο για μια άλλη περιοχή ανάπτυξης, το «El 
Pinet», το οποίο εικάζεται ότι τροφοδοτείται με πόσιμο νερό από βυτιοφόρα. Η ποιότητα του 
παρεχόμενου πόσιμου νερού δεν αμφισβητείται. Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία για 

                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L 135 της 30.5.1991
2 Βλ. δελτίο Τύπου της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2008, IP/08/1802, το οποίο διατίθεται στα αγγλικά, 
γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά στη διεύθυνση 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802
3 Αποφάσεις της 19.4.2007, υπόθεση C-219/05, και της 8.9.2005, υπόθεση C-416/02
4 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000
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το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ1) ορίζει πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό, αλλά δεν 
περιλαμβάνει καμία υποχρέωση για την παροχή πόσιμου νερού μέσω δικτύου διανομής. Τα 
πρότυπα ποιότητας που έχουν οριστεί ισχύουν για το πόσιμο νερό για τους καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από το αν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από δεξαμενές ή από βυτιοφόρα.

Οι κύριες ανησυχίες του αναφέροντα σχετικά με την απώλεια της ελκυστικότητας της 
ιδιοκτησίας του και τις μεταβολές στη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
αποτελούν ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας.

Συμπεράσματα

Τα προβλήματα που εγείρει ο αναφέρων διερευνώνται, εμμέσως, ενεργά από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή Αναφορών θα ενημερωθεί για την πρόοδο σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα εν 
ευθέτω χρόνω.

                                               
1 ΕΕ L 330 της 05.12.1998, σ. 32-54


