
CM\802728RO.doc PE438.294v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

21.1.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0287/2008, adresată de Bernd Hofmann, de cetățenie germană, 
privind presupusa expropriere forțată și utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor UE în Elche (provincia Alicante din regiunea autonomă Valencia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de proiectele de construcție aflate în prezent în desfășurare în 
Elche, susținând că autoritățile municipale au permis construcția unui bloc de cinci etaje cu 
1 600 apartamente și a unui teren imens de camping, sacrificând proprietăți tradiționale rurale, 
arbori și peisaje care ar trebui conservate. Petiționarul susține că proiectul de dezvoltare, 
finanțat de UE, nu respectă regulamentele de infrastructură privind apa potabilă, 
aprovizionarea cu energie și facilitățile de canalizare. În consecință, acesta solicită intervenția 
Parlamentului European în vederea garantării faptului că autoritățile municipale din Elche 
sunt în conformitate cu legislația relevantă a UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la un proiect local de dezvoltare, a cărui 
planificare o consideră necorespunzătoare din mai multe motive, legate în principal de 
parcelarea terenului. De asemenea, acesta susține că proiectul este în mod clar 
necorespunzător în ceea ce privește serviciile de infrastructură. Această problemă a fost 
ridicată și în petiția 278/2008 care se referea, de asemenea, la dezvoltarea urbană din Elche.

De asemenea, petiționarul repetă afirmațiile pe care le-a adresat direct OLAF. OLAF a decis 
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să nu deschidă o anchetă ca urmare a acestor afirmații.

Observațiile Comisiei

Un element esențial în ceea ce privește infrastructura pentru un proiect de dezvoltare de tipul 
celui descris de petiționar este cel privitor la apă, după cum se precizează în articolul 40 din 
ROGTU (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), ghidul aplicabil de 
planificare urbană. Orașul Elche este o conurbație de 228 000 de locuitori și, prin urmare, 
intră sub incidența articolelor 3 și 4 din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1, 
consecința fiind că apele reziduale trebuie colectate și tratate în conformitate cu valorile 
stabilite în directivă.

Comisia monitorizează îndeaproape respectarea cerințelor Directivei privind tratarea apelor 
urbane reziduale și a inițiat proceduri juridice de încălcare a dreptului comunitar împotriva 
Spaniei pentru peste 400 de orașe de pe teritoriul Spaniei care nu respectă cerințele legate de 
infrastructura apelor reziduale. În prezent, aceste proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
se află în stadiul avizului motivat2 (al doilea și ultimul avertisment scris înainte de a formula o 
cerere către Curtea Europeană de Justiție). În alte două acțiuni în justiție, Curtea Europeană de 
Justiție a emis deja hotărâri care privesc municipiile Sueca, Benifaio, Sollana și Almussafes 
(provincia Valencia) și Vera (provincia Almeria)3.

În paralel, 15% dintre fondurile europene de dezvoltare regională alocate regiunii Valencia 
pentru perioada 2007-2013 au fost prevăzute pentru proiecte de infrastructură de apă 
(alimentarea cu apă și apele reziduale) pentru a contribui la asigurarea unei alimentări 
corespunzătoare în urma urbanizării rapide din unele zone ale Spaniei.

După cum s-a mai subliniat și în contextul a numeroase alte petiții similare, Directiva-cadru 
privind apa4 prevede un mecanism pentru asigurarea unor rezerve durabile de apă. Cu toate 
acestea, punerea în aplicare a directivei se află încă într-un stadiu incipient. Termenul pentru 
publicarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice în conformitate cu directiva este 
sfârșitul lui 2009. Comisia va controla cu atenție dacă planurile privind bazinele hidrografice 
respectă cerința directivei.

În ceea ce privește apa potabilă, petiția se referă la o altă zonă de dezvoltare, „El Pinet”, care 
ar fi deservită cu apă potabilă din autocisterne. Calitatea apei potabile furnizate nu este pusă la 
îndoială. În plus, legislația UE (Directiva 98/83/CE privind apa potabilă5) stabilește norme de 
calitate pentru apa potabilă, dar nu prevede nicio obligație de furnizare a apei potabile printr-o 
rețea de distribuție. Normele de calitate stabilite se aplică apei potabile pentru consumator, 
indiferent dacă este furnizată prin intermediul rețelelor de distribuție, al recipientelor sau al 
cisternelor. 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L135, 30.5.1991.
2 A se vedea comunicatul de presă al Comisiei din 27 noiembrie 2008, IP/08/1802, disponibil în engleză, 
germană, franceză, italiană, spaniolă și greacă, la adresa 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802. 
3 Hotărârile din 19.4.2007, cauza C-219/05, și din 8.9.2005, cauza C-416/02.
4 Directiva 2000/60/CE, JO L327, 22.12.2000.
5 JO L 330, 5.12.1998, p. 32-54.
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Principalele preocupări ale petiționarului legate de pierderea facilităților pentru proprietatea sa 
și de modificările aduse structurii exploatărilor agricole reprezintă o chestiune care ține de 
legislația națională.

Concluzii

În mod indirect, problemele ridicate de acest petiționar fac obiectul unor investigații active 
din partea Comisiei. Evoluția situației în acest caz va fi comunicată Comisiei pentru petiții în 
timp util.


