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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0917/2009, των Josefa Fernandez Quirante και Ronald Henry Sharp, 
ισπανικής και βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη 
μείωση της αξίας των ακινήτων τους ως αποτέλεσμα της κατασκευής οδού, και με 
την ανεπαρκή αποζημίωσή τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο δήμος του Hondon de los Frailes σχεδιάζει την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού, η οποία 
θα περνά πολύ κοντά από αριθμό ιδιοκτησιών. Οι ισπανικοί κανόνες για την αποζημίωση σε 
περίπτωση κατασκευής οδών περιορίζονται σε ζώνη πλάτους τριών μέτρων σε κάθε πλευρά 
της οδού, δηλαδή οι ιδιοκτήτες δεν θα αποζημιωθούν για τη μείωση της αξίας των ακινήτων 
τους. Οι αναφέροντες επικαλούνται παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και παρακαλούν το Κοινοβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι εν λόγω ισπανικοί κανόνες και να διακοπεί η κατασκευή 
της οδού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι αναφέροντες εκφράζουν την αντίθεσή τους για ένα σχέδιο αστικής ανάπτυξης στο 
Alicante. Εκτός από τις επικρίσεις ως προς την εγγενή ποιότητα του σχεδίου, κάνουν λόγο για 
ανεπαρκή αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων η περιουσία των οποίων επηρεάζεται 
από τη διεύρυνση του δρόμου, καθώς και για το αβάσιμο της δυνατότητας υδροδότησης του 
αυξημένου πληθυσμού επί βιώσιμης βάσης. 
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Σε απάντηση προς τη συγκεκριμένη ερώτηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα οδικά έργα, η 
Επιτροπή θα ήθελε να το ενημερώσει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συμμετοχή από 
ευρωπαϊκά κονδύλια στα έργα οδικών υποδομών στην τοποθεσία που αναφέρεται. Ακόμη και 
αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει στο Κοινοβούλιο, όπως 
επεσήμανε ήδη στις παρατηρήσεις της σε μια παρόμοια αναφορά σχετικά με την αποζημίωση 
πολιτών που θίγονται από οδικά έργα (αριθ. 794/2006), ότι οι προϋποθέσεις απαλλοτρίωσης 
και αποζημίωσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και ότι η 
Επιτροπή δεν έχει κανέναν λόγο να παρέμβει από αυτήν την άποψη. Επιπλέον, πληροφοριακά 
και προς ενημέρωση των βουλευτών της Επιτροπής Αναφορών, η Επιτροπή ήταν πάντοτε 
αντίθετη στη χρήση διαρθρωτικών πόρων με σκοπό την αγορά του αναγκαίου χώρου για την 
πραγματοποίηση τέτοιων έργων. Για τον λόγο αυτόν, οι δαπάνες αυτές δεν θα υπερβαίνουν 
το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, γεγονός που τείνει να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δόλιων κινήτρων για υπέρμετρη απαλλοτρίωση.

Όσον αφορά τους πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς για τη μη βιωσιμότητα της υδροδότησης της 
περιοχής, καθώς και τις αρνητικές απόψεις σχετικά με την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης 
ύδατος από μέρους της Confederación Hidrográfica del Segura, η Επιτροπή παραπέμπει για 
ακόμη μια φορά στις πολυάριθμες αναφορές που έχουν υποβληθεί σε σχέση με το πρόβλημα 
αυτό. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω υποθέσεων από την Επιτροπή, έπρεπε να 
επισημάνει ότι, παρά το γεγονός ότι αυτές υποδηλώνουν ενδεχόμενες παραβιάσεις της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, οι σχετικές διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας δεν έχουν ακόμη 
τεθεί σε ισχύ. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικούς λόγους 
που να δικαιολογούν την παρέμβασή της την παρούσα στιγμή.


