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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Josefa Fernandez Quirante és Ronald Henry Sharp, spanyol és brit állampolgár 
által az Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes (Hondon de los Frailes 
lakószövetség) nevében benyújtott, 0917/2009. számú, 2 aláírást tartalmazó 
petíció az útépítés következtében bekövetkezett telekárcsökkenésről és a nem 
megfelelő kártérítésről

1. A petíció összefoglalása

A spanyolországi Hondon de los Frailes falu önkormányzata elkerülő út építését tervezi, 
amelynek nyomvonala több ingatlanhoz igen közel futna. Az útépítés miatti kártérítésekre 
vonatkozó spanyol szabályok az út két oldalától számított 3-3 méterre korlátozódnak, azaz a 
tulajdonosok nem kapnak kártérítést az ingatlanjukat érintő értékcsökkenés miatt. A petíció 
benyújtói az emberi jogok európai egyezményének megsértésére hivatkoznak, és kérik az 
Európai Parlamentet, hogy tegyen meg mindent a spanyol szabályozás módosítása és az 
útépítés leállítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

„ A petíció benyújtói egy városfejlesztési terv ellen tiltakoznak Alicante tartományban.  A 
terv alapvető minősége kapcsán megfogalmazott bírálatok mellett említést tesznek arról, hogy 
az út kiszélesítése által érintett telektulajdonosok nem részesülnek megfelelő kártérítésben, 
továbbá lehetetlen fenntartható módon biztosítani a megnövekedett számú lakosság 
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vízellátását.  

A Parlamentnek az útépítésekkel kapcsolatos konkrét kérdésére válaszul a Bizottság azt a 
tájékoztatást adja, hogy az említett helységben tervezett közúti építési munkálatokhoz nem 
nyújtanak támogatást európai alapok.  De még ha nyújtanának is, a Bizottság emlékeztetni 
kívánja a Parlamentet, hogy egy másik, közútépítési munkálatok által érintett személyek által 
igényelt kártérítésről szóló hasonló (794/2006. számú) petíció kapcsán már felhívta a 
figyelmet arra, hogy a kisajátítás és a kártérítés feltételei nem tartoznak a közösségi jog 
hatálya alá, így a Bizottság e tekintetében nem tud intézkedéseket tenni.  Megjegyzésképpen 
és a Petíciós Bizottság tájékoztatására a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy mindig is 
ellenezte a strukturális alapoknak az ilyen munkálatok helyének megvásárlása érdekében 
történő felhasználását. Ezért van az, hogy az ilyen kiadások a projektek összes támogatható 
költségének legfeljebb 10%-át tehetik ki, ami általában véve minimálisra csökkenti a túlzott 
mértékű kisajátítást célzó ártalmas ösztönzők alkalmazását.

Ami a terület nem fenntartható vízellátásával kapcsolatos rendkívül súlyos állításokat, 
valamint a Confederación Hidrográfica del Segura által a vízigény további növekedésével 
kapcsolatban kiadott negatív véleményt illeti, a Bizottság ismételten megemlíti, hogy e 
problémával kapcsolatban már számos petíciót benyújtottak.  Az ügyek értékelése során a 
Bizottság jelezte, hogy bár a jelek szerint több tekintetben sérül a vízügyi keretirányelv, az 
irányelv vonatkozó záradékai még nem léptek hatályba. Ez ismét azt jelenti, hogy a 
Bizottságnak jelenleg nincs jogalapja ahhoz, hogy intézkedéseket tegyen.


