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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1651/2008, którą złożyła Heike Passarge (Niemcy) w sprawie 
odszkodowania za wywłaszczenie i podatku od tego odszkodowania

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję stwierdza, że jej nieruchomość na portugalskiej wyspie Madera została 
wywłaszczona w 1998 r. w celu budowy autostrady finansowanej przez UE. Dopiero sześć lat 
później, w 2004 r., władze portugalskie wypłaciły składającej petycję oraz innym obywatelom 
dotkniętym wywłaszczeniem kwoty odszkodowania przyznane przez UE, które w tym czasie 
włączono do budżetu publicznego. W 2008 r. portugalskie władze podatkowe poinformowały 
składającą petycję, że odszkodowanie za wywłaszczenie podlega opodatkowaniu oraz że musi 
ona wpłacić 25% otrzymanej kwoty. Ponieważ składająca petycję wątpi w legalność 
rozstrzygnięcia tej sprawy przez władze portugalskie, zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składająca petycję, obywatelka niemiecka, w 1988 r. nabyła grunt na Maderze w celu 
wybudowania tam hotelu. W 1991 r. władze poinformowały ją, że przez jej grunt będzie 
przebiegać autostrada współfinansowana przez UE. W 1998 r. składająca petycję została 
wywłaszczona, a w 2004 r. otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie. W 2008 r. władze 
Madery zażądały od niej zapłaty podatku w wysokości 25% kwoty otrzymanego cztery lata 
wcześniej odszkodowania za wywłaszczenie, co stanowi sumę 42 tys. euro.
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Biorąc pod uwagę czas, który upłynął do chwili wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie, 
sprzeciw parlamentu Madery oraz oświadczenia w prasie regionalnej, składająca petycję 
zastanawia się nad następującymi kwestiami:
- czy władze Madery nie wykorzystały kwot przeznaczonych na wywłaszczenie, 
pochodzących z funduszy europejskich, na pokrycie deficytu w obszarze finansowania 
krajowego;
- czy podatek w wysokości 25% odszkodowania za wywłaszczenie nie jest sprzeczny 
z przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych.

Uwagi Komisji

Komisja poinformowała Komisję Petycji o tym, że postanowiła potraktować informacje 
przekazane przez składającą petycję oraz postawione przez nią pytanie jako skargę.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych wykorzystywanie funduszy 
strukturalnych jest częścią działań opartych na komplementarności i partnerstwie pomiędzy 
Komisją a państwami członkowskimi, w poszanowaniu kompetencji każdego z partnerów. 
W tym kontekście i zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność za wdrażanie działań współfinansowanych przez UE na najbardziej 
odpowiednim szczeblu terytorialnym i zgodnie z systemem instytucjonalnym właściwym dla 
każdego państwa członkowskiego.

Komisja z zasady zwraca się do władz zainteresowanego państwa członkowskiego 
o udzielenie informacji lub w celu znalezienia rozwiązań problemów. Jedynie w ten sposób 
można z całą pewnością ustalić wszystkie faktyczne i prawne aspekty sytuacji oraz wyciągnąć 
z niej właściwe wnioski.

Komisja porozumiała się z szeregiem państw członkowskich, w tym z Portugalią, co do 
potrzeby zwiększenia szybkości i skuteczności tego procesu wymiany informacji 
i rozwiązywania problemów w ramach projektu o nazwie EU PILOT.

Wnioski

Komisja poinformowała Komisję Petycji o tym, że postanowiła zwrócić się do władz 
portugalskich w ramach projektu EU PILOT (nr sprawy: 412/09/REGI) w celu uzyskania 
potrzebnych informacji pozwalających na stwierdzenie, czy podatek, którego zapłaty zażądały 
od składającej petycję władze portugalskie, stanowi naruszenie przepisów dotyczących 
funduszy strukturalnych, czy też nie.

Składająca petycję oraz Komisja Petycji zostaną poinformowane o dalszych działaniach 
w sprawie skargi składającej petycję, które Komisja podejmie w oparciu o informacje 
przekazane przez władze portugalskie.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Komisja otrzymała od władz Portugalii potwierdzenie, że budowa odcinka drogi szybkiego 
ruchu łączącego Funchal z lotniskiem (2. etap) na wyspie Madera, wymagająca 
wywłaszczenia terenu należącego do skarżącej, nie była współfinansowana ze środków 
funduszy strukturalnych. W związku z brakiem współfinansowania ze środków 
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wspólnotowych Komisja umorzyła postępowanie w sprawie skargi.

Komisja powiadomiła o tym składającą petycję i przekazała jej informacje otrzymane od 
władz Portugalii, dotyczące zwłaszcza kwestii zgodności terminów postępowania 
wywłaszczeniowego z przepisami prawa krajowego oraz zgodności z prawem krajowym 
i prawem wspólnotowym 25-procentowej stawki podatku od odszkodowania wypłaconego
skarżącej.


