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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0917/2009, внесена от Josefa Fernandez Quirante и Ronald Henry 
Sharp, с испанско и британско гражданство, от името на Asociación de 
Vecinos de Hondon de los Frailes, подкрепена от 2 подписа, относно 
намаляване на стойността на земи в резултат на изграждане на път и 
неадекватно обезщетение

1. Резюме на петицията

Община Hondon de los Frailes планира да построи обиколен път, който ще минава много 
близо до няколко имота. Испанските закони за компенсация в случай на пътно 
строителство предвиждат обезщетение до три метра от всяка страна на платното, т. е. 
собствениците няма да бъдат обезщетени за намаляването на стойността на тяхната 
собственост. Вносителите твърдят, че това нарушава Европейската конвенция за 
правата на човека и призовават Парламента да направи всичко в рамките на своите 
пълномощия за промяна на тези правила в Испания и спиране на строителството на 
пътя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2006 г.

„Вносителите на петицията се противопоставят на градоустройствения план за 
Аликанте. В допълнение към критиката по отношение на действителното качество на 
плана, те се позовават на неадекватно обезщетение за собственици на земя, чиято 
собственост е засегната от разширяването на пътя, и отсъствието на реална възможност 
за устойчиво снабдяване с вода на увеличеното население.
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В отговор на конкретния въпрос на Парламента относно строителството на пътя, 
Комисията би искала да информира, че всъщност няма включени европейски фондове в 
строителството на пътя в посочената местност. Дори и да имаше, Комисията би искала 
също така да припомни на Парламента, както вече е посочила в своите коментари 
относно подобна петиция във връзка с обезщетение на лица, засегнати от пътно 
строителство (№ 794/2006), че условията за отчуждаване и обезщетение не попадат в 
обхвата на законодателството на Общността и Комисията няма основание да се намесва 
по този въпрос. Освен това, като регистриран факт и за информация на членовете на 
комисията по петиции, Комисията винаги е била против използването на структурни 
фондове за придобиването на необходимото място за извършването на такива 
строителни работи. Именно затова тези разходи не трябва да възлизат на повече от 10% 
от общите допустими разходи на проекта, което следва да има за цел свеждането до 
минимум на риска от стимулиране на прекомерно отчуждаване на собственост.

Що се отнася до много сериозните твърдения за липсата на устойчивост на 
водоснабдяването в района и отрицателните становища относно по-нататъшното 
увеличение на потреблението на вода на Hidrográfica del Segura, Комисията се позовава 
отново на множеството други петиции във връзка с този проблем. При оценката на тези 
случаи Комисията е трябвало да посочи, че въпреки че свидетелстват за възможно 
нарушение на Рамковата директива за водите, съответните клаузи на това 
законодателство все още не са в сила. Това означава, отново, че Комисията няма правни 
основания, въз основа на които да се намеси на този етап.


