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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0287/2008, którą złożył Bernd Hofmann (Niemcy), w sprawie 
rzekomego obowiązkowego nabycia i niewłaściwego wykorzystania funduszy 
UE w Elche (prowincja Alicante w autonomicznym regionie Walencji)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się obecnie prowadzonym w Elche projektom budowlanym, 
wskazując, że władze miejskie zezwoliły na budowę pięciokondygnacyjnego budynku 
mieszczącego 1600 mieszkań, wraz z ogromnym polem kampingowym, poświęcając 
tradycyjne wiejskie własności oraz drzewa i krajobrazy, które powinny być zachowane. 
Składający petycję wskazuje, że projekt rozwoju, który jest finansowany z funduszy UE, 
narusza przepisy uregulowań infrastrukturalnych w odniesieniu do wody pitnej i dostaw 
energii elektrycznej oraz urządzeń systemu kanalizacyjnego. W związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zapewnienia przestrzegania przez władze 
miejskie Elche właściwego prawodawstwa wspólnotowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Składający petycję krytykuje projekt rozwoju lokalnego, który według niego został 
niewłaściwie zaplanowany, ze względu na szereg powodów odnoszących się głównie do 
podziału terenu. Składający petycję twierdzi również, że projekt ten wyraźnie nie spełnia 
warunków świadczenia usług infrastrukturalnych. Przedmiotowa kwestia została także 
podniesiona w petycji 278/2008, która również dotyczyła rozwoju urbanistycznego Elche.
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Składający petycję powtarza swoje zarzuty, które w sposób niezależny skierował 
bezpośrednio do OLAF-u. OLAF podjął natomiast decyzję o nieotwieraniu sprawy dotyczącej 
przedmiotowych zarzutów.

Spostrzeżenia Komisji

Główny problem infrastrukturalny w zakresie realizacji projektu budowlanego opisanego 
przez składającego petycję dotyczy wody, jak stwierdzono w art. 40 ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), obowiązujących wytycznych 
urbanistycznych. Elche jest konurbacją skupiającą 228 000 mieszkańców i w związku z tym 
podlega art. 3 i 4 dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych1. W rezultacie 
ścieki komunalne muszą być zbierane i oczyszczane zgodnie z wartościami określonymi w 
przedmiotowej dyrektywie.

Komisja uważnie kontroluje zgodność z wymogami dyrektywy w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych i wszczęła przeciwko Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, uzasadniając je tym, że ponad 400 miejscowości 
hiszpańskich nie spełnia wymogów w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. Postępowanie 
to znajduje się obecnie na etapie uzasadnionej opinii2 (drugie i ostatnie ostrzeżenie pisemne 
przed wniesieniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). W ramach dwóch 
dalszych postępowań sądowych dotyczących takich miast jak Sueca, Benifaio, Sollana, 
Almussafes (prowincja Walencja) oraz Vera (prowincja Almería)3 Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wydał już orzeczenia.

Jednocześnie 15 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych 
na rzecz regionu Walencja w latach 2007–2013 zostało przeznaczonych na projekty w 
zakresie infrastruktury wodnej (dopływ wody i ścieki) z myślą o zapewnieniu prawidłowego 
zaopatrzenia w wodę w związku z szybką urbanizacją niektórych regionów Hiszpanii.

Jak zostało to już wskazane w kontekście wielu innych podobnych petycji, ramowa 
dyrektywa wodna4 określa mechanizm zapewniający stałą dostawę wody, przy czym 
wdrażanie przedmiotowej dyrektywy cały czas znajduje się na początkowym etapie. 
Ostateczny termin ogłoszenia planów zarządzania dorzeczami na podstawie przedmiotowej 
dyrektywy upływa pod koniec 2009 r. Komisja dokładnie sprawdzi, czy plany te spełniają 
wymogi określone w przedmiotowej dyrektywie.

W kontekście wody pitnej przedmiotowa petycja odnosi się do innego obszaru rozwoju, „El 
Pinet”, który to obszar jest rzekomo zaopatrywany w wodę pitną z cystern. Jakość 
dostarczanej wody pitnej nie jest kwestionowana. Co prawda prawodawstwo UE (dyrektywa 
98/83/WE w sprawie wody pitnej5) wyznacza standardy dotyczące jakości wody pitnej, ale 
nie określa obowiązku dostarczania wody pitnej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. 

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L135 z 30.5.1991.
2 Patrz komunikat prasowy Komisji z dnia 27 listopada 2008 r. IP/08/1802, dostępny w językach angielskim, 
niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i greckim na stronie 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802
3 Orzeczenia z dnia 19.4.2007 r., sprawa C-219/05, oraz z dnia 8.9.2005 r., sprawa C-416/02
4 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L327 z 22.12.2000.
5 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54.
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Określone standardy jakościowe odnoszą się do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
bez względu na to czy jest ona dostarczana za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, z 
kontenerów czy też cystern.

Główne uwagi składającego petycję odnośnie do utraty obiektów własnościowych oraz zmian 
struktury własności gruntu podlegają przepisom prawa krajowego.

Wnioski

Komisja w sposób pośredni bada kwestie podniesione przez składającego petycję oraz w 
należytym czasie przedstawi Komisji Petycji informacje na temat postępów w przedmiotowej 
sprawie.


