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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0287/2008 dėl tariamai privalomo pirkimo ir netinkamo ES 
finansavimo naudojimo Elčėje (autonominės Valensijos srities Alikantės 
provincija), kurią pateikė Vokietijos pilietis Bernd Hofmann 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas priešinasi statybos projektams, kurie dabar įgyvendinami Elčėje, ir 
nurodo, kad savivaldybės institucijos išdavė leidimą 1 600 butų penkiaaukščio namo ir 
didžiulės stovyklavietės statybai paaukojant tradicines kaimui būdingas savybes, medžius ir 
kraštovaizdį, kuris turėtų būti saugomas. Peticijos pateikėjas nurodo, kad plėtros projektas, 
kuriam skirtas ES finansavimas, neatitinka infrastruktūrinių reglamentų, susijusių su 
geriamuoju vandeniu, elektros tiekimu ir kanalizacija. Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad 
Europos Parlamentas imtųsi veiksmų ir užtikrintų, kad Elčės savivaldybės institucijos 
laikytųsi atitinkamų ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl plėtros projekto, kuris, jo manymu, yra blogai parengtas 
dėl daugybės priežasčių, susijusių daugiausia su žemės padalijimu. Peticijos pateikėjas taip 
pat teigia, kad projektas yra akivaizdžiai nepakankamas infrastruktūros paslaugų požiūriu. Šis 
klausimas keliamas ir peticijoje Nr. 278/2008, kuri taip pat susijusi su miesto plėtra Elčėje.

Peticijos pateikėjas taip pat pakartoja įtarimus, kuriuos jis atskirai išdėstė tiesiogiai OLAF 
skirtame rašte. OLAF nusprendė nepradėti bylos dėl tų įtarimų.
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Komisijos pastabos

Svarbiausias peticijos pateikėjo aprašomas klausimas, susijęs su tokios rūšies plėtrai 
reikalinga infrastruktūra, yra dėl vandens, kaip pripažįstama taikytinų miesto planavimo 
gairių (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, RODTU) 40 
straipsnyje. Elčės miestas yra 228 000 gyventojų turintys miestų telkinys, todėl jam taikomi 
Miesto nuotekų valymo direktyvos1 3 ir 4 straipsniai, taigi vanduo turi būti renkamas ir 
valomas laikantis direktyvoje nustatytų dydžių.

Komisija atidžiai stebi, kaip laikomasi Miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimų ir prieš 
Ispaniją pradėjo oficialias pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl daugiau kaip 400 visos 
Ispanijos miestelių ir miestų, kurie neatitinka nuotekų infrastruktūrai nustatytų reikalavimų.
Vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras pasiektas pagrįstos nuomonės etapas2 (antrasis ir 
galutinis rašytinis įspėjimas prieš kreipiantis į Europos Teisingumo Teismą). Kitose dviejose 
bylose Europos Teisingumo Teismas jau priėmė sprendimus dėl Suekos, Benifajo, Solanos ir 
Almusafeso (Valensijos provincija), taip pat Veros (Almerijos provincija) savivaldybių3.

Taip pat 15 % Europos regioninės plėtros fondo lėšų, skirtų Valensijos regionui 2007–
2013 m., skirta vandens infrastruktūros (vandentiekio ir nuotekų) projektams, siekiant padėti 
užtikrinti tinkamą aprūpinimą po sparčios miesto plėtros kai kuriose Ispanijos vietose.

Kaip visuomet pabrėžiama daugelio kitų panašių peticijų atveju, Vandens pagrindų 
direktyvoje4 nustatyta sistema, kuria užtikrinamas nenutrūkstamas vandens tiekimas. Tačiau 
dabar yra ankstyvasis direktyvos įgyvendinimo etapas. Upių baseinų valdymo planų 
paskelbimo terminas pagal direktyvą yra 2009 m. pabaiga. Komisija atidžiai tikrins, ar upių 
baseinų valdymo planai atitinka direktyvos reikalavimus.

Geriamojo vandens atžvilgiu peticijos pateikėjas nurodo kitą plėtros vietą – El Pinet, kurioje 
vanduo tariamai tiekiamas iš autocisternų. Dėl tiekiamo vandens kokybės klausimų 
nekeliama. Be to, ES teisės akte (Geriamojo vandens direktyvoje 98/83/EB5) nustatyti 
geriamojo vandens kokybės standartai, bet jame nenustatyta prievolė tiekti geriamąjį vandenį 
paskirstymo tinklais. Nustatyti kokybės standartai taikomi vartoti skirtam geriamajam 
vandeniui, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiekiamas paskirstymo tinklais, konteineriuose ar 
cisternose.

Pagrindiniai peticijos pateikėjai rūpestį keliantys klausimai – kad jo nuosavybė liks be 
patogumų ir žemės padalijimo struktūra – yra nacionalinės teisės dalykas.

Išvados

Šio peticijos pateikėjo keliami klausimai netiesiogiai aktyviai tiriami Komisijos. Apie 
                                               
1 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
2 Žr. 2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos spaudos pranešimą, IP/08/1802, paskelbtą anglų, vokiečių, prancūzų, 
italų, ispanų ir graikų kalbomis http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802.
3 2007 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje C-219/05 ir 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimas byloje C-416/02.
4 Direktyva 2000/60/EEB, OL L 327, 2000 12 22.
5 OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54.
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pažangą nagrinėjant šį klausimą bus tinkamu laiku pranešta Peticijų komitetui.“ 


