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Temats: Lūgumraksts Nr. 0287/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Bernd 
Hofmann, par iespējamu obligātu pārdošanu un ES līdzekļu ļaunprātīgu 
izmantošanu Elčē (Alikantes provincē, Valensijas autonomajā reģionā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret būvniecības projektiem, ko pašlaik īsteno Elčē, un 
norāda, ka pašvaldības iestādes ir apstiprinājušas piecstāvu nama ar 1600 dzīvokļiem 
celtniecību, kā arī milzīgas kempinga vietas ierīkošanu, upurējot tradicionālo lauku apbūvi un 
saglabāšanas vērtas ainavas. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka attīstības projekts, kas saņem 
ES finansējumu, neatbilst infrastruktūras prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni, elektroapgādi 
un kanalizācijas sistēmām. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai panāktu, ka Elčes 
pašvaldības iestādes darbojas saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par vietējo attīstības projektu, kuru viņš dažādu, galvenokārt 
ar zemes sadali saistītu iemeslu dēļ uzskata par slikti izplānotu. Viņš apgalvo, ka 
infrastruktūras pakalpojumu ziņā projekts ir acīmredzami neapmierinošs. Šis jautājums tika 
ierosināts arī Lūgumrakstā Nr. 278/2008, kurš arī bija par pilsētattīstību Elčē.

Lūgumraksta iesniedzējs atkārto arī tos apgalvojumus, kurus viņš atsevišķi ir nosūtījis tieši 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF). OLAF ir nolēmis par šo jautājumu lietu 
neuzsākt.
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Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajam attīstības veidam ļoti svarīgs no infrastruktūras 
viedokļa ir jautājums par ūdensapgādi, kā tas atzīts Pilsētplānošanas un apsaimniekošanas 
noteikumu (ROGTU (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)), kas ir 
piemērojamie pilsētplānošanas ieteikumi, 40. pantā. Elčes pilsēta ir konurbācija ar 
228 000 iedzīvotāju, un tādēļ uz to attiecas Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 3. 
un 4. pants, un notekūdeņi tajā ir jāsavāc un jāattīra atbilstoši šīs direktīvas prasībām.

 Komisija rūpīgi uzrauga Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību ievērošanu 
un ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret Spāniju par vairāk nekā 400 pilsētām un 
lielpilsētām visā Spānijā, kurās netiek ievērotas prasības attiecībā uz notekūdeņu 
infrastruktūru. Šīs pienākumu neizpildes procedūras pašlaik ir argumentēta atzinuma2

sniegšanas stadijā (otrais un pēdējais rakstveida brīdinājums pirms lietas iesniegšanas Eiropas 
Kopienu Tiesai). Vēl divās lietās par Sueca, Benifaio, Sollana un Almussafes (Valensijas 
province) un Vera (Almērijas province) pašvaldībām Eiropas Kopienu Tiesa jau ir 
pasludinājusi spriedumus3.

Paralēli tam 15 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, kas laikā no 2007. līdz 
2013. gadam piešķirti Valensijas reģionam, ir paredzēti ūdens infrastruktūras (ūdensapgādes 
un notekūdeņu apsaimniekošanas) projektiem, lai pēc straujās urbanizācijas dažos Spānijas 
reģionos varētu garantēt atbilstošu nodrošinājumu.

Kā norādīts daudzos citos līdzīgos lūgumrakstos, Ūdens pamatdirektīva4 paredz mehānismu 
ūdens krājumu ilgtspējas nodrošināšanai. Tomēr direktīvas īstenošana vēl aizvien ir agrīnā 
stadijā. Direktīvā paredzēto upju baseinu apsaimniekošanas plānu publicēšanas termiņš ir 
2009. gada beigas. Komisija rūpīgi pārbaudīs, vai upju baseinu apsaimniekošanas plāni atbilst 
direktīvas prasībām. 

Attiecībā uz dzeramo ūdeni lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vēl vienu straujas attīstības 
vietu „El Pinet”, kur dzeramais ūdens it kā tiekot piegādāts ar autocisternām. Piegādātā 
dzeramā ūdens kvalitāte netiek apšaubīta. Turklāt ES tiesību akti (Dzeramā ūdens 
direktīva 98/83/EK5) nosaka dzeramā ūdens kvalitātes standartus, taču neparedz pienākumu 
dzeramo ūdeni piegādāt pa ūdens sadales tīklu. Noteiktie kvalitātes standarti attiecas uz 
patērētājam piegādāto dzeramo ūdeni neatkarīgi no tā, vai tas tiek piegādāts pa sadales tīklu, 
tvertnēs vai cisternās.

Lūgumraksta iesniedzēja izteiktās bažas par viņa īpašuma pievilcības zaudēšanu un izmaiņām 
zemes īpašumtiesību struktūrā ir valsts tiesību aktu jautājums.

Secinājumi
                                               
1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
2 Sk. Komisijas 2008. gada 27. novembra paziņojumu presei IP/08/1802, kas angļu, vācu, franču, itāļu un grieķu 
valodā pieejams tīmekļa vietnē http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802
3 Spriedums lietā C-219/05, 19.4.2007., un spriedums lietā C-416/02, 8.9.2005.
4 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000.
5 OV L 330, 5.12.1998, 32.–54. lpp.
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Lūgumraksta iesniedzēja ierosinātās problēmas Komisija aktīvi izskata netiešā veidā. 
Lūgumrakstu komiteja pienācīgā laikā un kārtībā tiks informēta par šī jautājuma izskatīšanas 
gaitu.”


