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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0917/2009 af Josefa Fernandez Quirante og Ronald Henry Sharp, 
spansk og britisk statsborger, på vegne af Asociación de Vecinos de Hondon de 
los Frailes, og 2 medunderskrivere, om forringelsen af ejendomsværdien for jord 
som resultat af anlæg af en vej og utilstrækkelig kompensation

1. Sammendrag

Hondon de los Frailes kommune planlægger at bygge en omfartsvej, som kommer til at gå 
meget tæt forbi en række ejendomme. De spanske regler vedrørende kompensation i tilfælde 
af vejbyggeri er begrænset til tre meter på hver side af vejen, dvs. at ejerne ikke vil få 
erstatning for nedgangen i værdien af deres ejendom. Andragerne anfører, at der er tale om en 
overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og anmoder Parlamentet om 
at gøre alt hvad det kan for at få disse spanske regler ændret og konstruktionen af vejen udsat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andragerne protesterer imod en byudviklingsplan i Alicante. Ud over kritikken af kvaliteten 
af planen, henviser de til en utilstrækkelig kompensation til de jordejere, hvis ejendom bliver 
berørt af denne vejudvidelse, samt til, at det vil blive vanskeligt at forsyne den voksende 
befolkning med vand på en bæredygtig måde. 

Kommissionen kan som svar på Parlamentets specifikke spørgsmål til vejarbejdet meddele, at 
der ikke er ydet nogen form for fællesskabsstøtte til arbejdet med vejinfrastrukturen i det 
angivne område. Selv om det skulle være tilfældet, ønsker Kommissionen at minde 
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Parlamentet om, at betingelserne for ekspropriering og kompensation ikke henhører under 
fællesskabslovgivningen, hvilket Kommissionen allerede har påpeget i sine bemærkninger til 
et tilsvarende andragende vedrørende kompensation til personer, der blev berørt af vejarbejde 
(Nr. 794/2006). Kommissionen har derfor ingen grund til at gribe ind i denne sag.
Kommissionen ønsker endvidere at slå fast over for medlemmerne af Udvalget for 
Andragender, at den altid har været imod, at der anvendes strukturfonde til at skaffe sig den 
nødvendige plads til sådanne projekter. Denne form for udgifter må derfor ikke udgøre mere 
end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til projektet, hvilket har til formål at 
mindske risikoen for uhensigtsmæssige incitamenter til at foretage urimelige eksproprieringer.

Hvad angår de meget alvorlige påstande om, vandforsyningen i området ikke vil være 
bæredygtig, og de negative udtalelser om en yderligere stigning i efterspørgslen efter vand fra 
vandforvaltningsmyndigheden Confederación Hidrográfica del Segura, henviser 
Kommissionen nok en gang til de mange andre andragender vedrørende dette problem.
Kommissionen har i sin vurdering af disse sager angivet, at selv om der er visse tegn på, at 
vandrammedirektivet er overtrådt, er de relevante bestemmelser i dette direktiv endnu ikke 
trådt i kraft. Kommissionen har således ingen juridisk begrundelse for at gribe ind på 
nuværende tidspunkt."


