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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Bernd Hofmann, német állampolgár által benyújtott 0287/2008. számú 
petíció az Elchében (Valencia autonóm régió Alicante tartománya) történt 
állítólagos kisajátításokról és uniós támogatásokkal való állítólagos 
visszaélésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Elche területén folyamatban levő építési projektek ellen tiltakozik, 
jelezve, hogy a települési hatóságok engedélyezték egy ötemeletes, 1600 lakásos épület 
megépítését, amelyhez még egy hatalmas kemping is tartozik. A projekt érdekében 
hagyományos vidéki házakat és fákat áldoznak fel, és a tájat is tönkreteszik, bár mindezeket 
védeni kellene. A petíció benyújtója szerint az uniós támogatásban részesülő fejlesztési 
projekt az ivóvíz, a villamosenergia-ellátás és a szennyvízelvezetés tekintetében nem felel 
meg az infrastruktúrára vonatkozó szabályoknak. A petíció benyújtója ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri annak biztosítása érdekében, hogy az elchei települési hatóságok 
megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július. 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 21.

A petíció benyújtója egy olyan helyi fejlesztési projektet kifogásol, amely véleménye szerint 
több – főleg a parcellázással kapcsolatos – okból rosszul tervezett. Ezenkívül azt állítja, hogy 
a projektet az infrastrukturális szolgáltatások tekintetében nyilvánvaló hiányosságok 
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jellemzik. Ezt a problémát vetette fel a 278/2008. számú petíció is, amely szintén az elchei 
városfejlesztéssel foglalkozott.

A petíció benyújtója azon állításokat is megismétli, amelyeket külön, közvetlenül az OLAF-
hoz intézett. Az OLAF úgy határozott, hogy ezen állításokkal kapcsolatban nem indít eljárást.

A Bizottság észrevételei

Az infrastruktúra tekintetében a petíció benyújtója által ismertetett fejlesztés szempontjából 
alapvető fontosságú a vízzel kapcsolatos kérdés, ahogy azt az ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), az alkalmazandó várostervezési útmutató 
40. cikke is elismeri. Elche egy 228 000 lakost számláló konurbáció, ezért a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1 3. és 4. cikkének hatálya alá esik, következésképpen a 
szennyvíz gyűjtését és kezelését az irányelvben meghatározott értékek szerint kell elvégezni.

 A Bizottság szigorúan nyomon követi a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
követelményeinek teljesítését, és jogsértési eljárásokat indított Spanyolországgal szemben, 
mivel több mint 400 spanyol város nem tartja be a szennyvízzel kapcsolatos infrastruktúra 
követelményeit. Ezek a jogsértési eljárások jelenleg az indokolással ellátott vélemény2

szakaszában tartanak (ez a második és egyben utolsó írásbeli figyelmeztetés, mielőtt a 
Bizottság az Európai Bírósághoz folyamodna). Két másik ügyben az Európai Bíróság már 
ítéletet adott ki Sueca, Benifaio, Sollana és Almussafes (Valencia tartomány), valamint Vera 
(Almeria tartomány) helyhatóságával kapcsolatban3.

Ezzel párhuzamosan az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 2007–2013 közötti 
időszakra Valenciának juttatott támogatás 15%-át a vízzel kapcsolatos infrastrukturális 
(vízellátás és szennyvízkezelés) projektek végrehajtásához osztják ki, a Spanyolország egyes 
területein végbemenő gyors városiasodást követő megfelelő szolgáltatás biztosításának 
elősegítése érdekében.

Ahogy arra már több hasonló témájú petíció is rámutatott, a vízügyi keretirányelv4 egy 
fenntartható vízellátás biztosítására szolgáló mechanizmusról rendelkezik. Az irányelv 
végrehajtása azonban még a kezdeti szakaszban tart. Az irányelv szerinti vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek közzétételének határideje 2009 vége. A Bizottság körültekintően 
ellenőrizni fogja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megfelelnek-e az irányelv 
követelményeinek.

Az ivóvízzel kapcsolatban a petíció egy másik fejlesztési területet említ, az „El Pinet” 
területet, amelynek ivóvízellátását állítólag tartálykocsiból oldják meg. A biztosított ivóvíz 
minőségét nem kérdőjelezik meg. Továbbá az európai uniós jogszabály (az ivóvízről szóló 

                                               
1 91/271/EGK irányelv, HL L 135., 1991.5.30.
2 Lásd: a Bizottság 2008. november 27-i IP/08/1802. sz. sajtóközleménye, amely angol, német, francia, olasz, 
spanyol és görög nyelven érhető el a következő internetes oldalon: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802
3 A C-219/05. sz. ügyben 2007. április 19-én, valamint a C-416/02. sz. ügyben 2005. szeptember 8-án hozott 
ítélet
4 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
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98/83/EK irányelv1) az ivóvíz tekintetében minőségi előírásokat határoz meg, de nem 
tartalmaz arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az ivóvizet elosztórendszeren keresztül kell 
biztosítani. A meghatározott minőségi előírások a fogyasztóknak – akár elosztórendszeren, 
akár konténeren vagy tartálykocsin keresztül – szolgáltatott ivóvízre vonatkoznak.

A petíció benyújtójának az ingatlana kényelmének elvesztésével, valamint a földtulajdon 
szerkezetében bekövetkező változásokkal kapcsolatos fő aggályai a nemzeti jog hatálya alá 
tartoznak.

Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett problémákkal kapcsolatban a Bizottság közvetett módon, 
aktívan vizsgálatot folytat. A Bizottság kellő időben beszámol a Petíciós Bizottságnak a 
szóban forgó kérdésben elért előrehaladásról.

                                               
1 HL L 330., 1998.12.5., 32–54. o.


