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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

11.5.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0917/2009 dėl žemės vertės sumažėjimo, kurį lėmė kelio tiesimo 
darbai, ir dėl nepakankamos kompensacijos, kurią pateikė Ispanijos pilietė Josefa 
Fernandez Quirante ir Jungtinės Karalystės pilietis Ronald Henry Sharp 
asociacijos „Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes“ vardu, su 2 
parašais

1. Peticijos santrauka

Hondon de los Frailes miesto savivaldybė planuoja tiesti aplinkkelį, kuris eitų visai šalia kelių 
nuosavybės objektų. Remiantis Ispanijoje taikomomis taisyklėmis, kelio tiesimo atveju 
kompensacija mokama tik už žemę, per kurią eina kelias ir dar tris metrus abiejose kelio 
pusėse, t. y. kompensacija dėl sumažėjusios žemės vertės jos savininkams nenumatoma. 
Peticijos pateikėjai mano, kad tai Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas, ir prašo 
Parlamentą padaryti viską, kad būtų pakeistos Ispanijoje taikomos taisyklės, o kelio tiesimas 
sustabdytas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjai nepritaria Alikantės miesto plėtros projektui. Be kritiškų pastabų dėl 
projekto kokybės, peticijos pateikėjai taip pat nurodo nepakankamą kompensaciją žemės 
savininkams, kurių nuosavybę paveiks kelio platinimas, ir tai, kaip neįtikėtina būtų tai, kad 
padidėjus gyventojų skaičiui, jiems toliau pastoviai būtų tiekiamas vanduo. 

Atsakydama į Europos Parlamento konkretų klausimą apie kelių tiesimo darbus, Komisija 
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norėtų jį informuoti apie tai, kad iš tiesų nurodytoje vietovėje kelių infrastruktūros darbams 
atlikti nenaudojamos jokių Europos Sąjungos fondų lėšos. Tačiau netgi jeigu lėšos būtų 
skirtos, Komisija taip pat norėtų priminti Parlamentui, kad kaip ji jau anksčiau nurodė savo 
pastabose dėl panašios peticijos dėl kompensacijos asmenims, kurių nuosavybę paveikė kelio 
darbai (Peticija Nr. 794/2006), nusavinimo ir kompensacijos sąlygos nepatenka į Bendrijos 
teisės taikymo sritį ir Komisija šiuo požiūriu neturi pagrindo imtis veiksmų. Be to, Komisija 
norėtų priminti ir informuoti Peticijų komiteto narius apie tai, kad ji visada prieštaravo 
struktūrinių fondų lėšų naudojimui norint įsigyti minėtiems darbams reikalingą žemę. Todėl 
tokios išlaidos nesudarys daugiau kaip  visų reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų, o dėl 
to turėtų sumažėti nepagrįsto skatinimo nusavinti pernelyg intensyviai rizika.

Kalbėdama apie labai rimtą įtarimą dėl galimo nepastovaus vandens tiekimo minėtoje
vietovėje ir apie neigiamą Confederación Hidrográfica del Segura nuomonę tolesnio vandens 
poreikio didėjimo klausimu, norėtų Komisija dar kartą nurodyti daugelį kitų peticijų, kuriose 
nagrinėjama ši problema. Pateikdama minėtų atvejų vertinimus, Komisija turėjo nurodyti, kad 
nors peticijose minimi galimi Vandens pagrindų direktyvos pažeidimai, susijusios minėto 
teisės akto nuostatos dar nėra įsigaliojusios. Tai taip pat reiškia, kad Komisija šiuo metu 
neturi jokio teisinio pagrindo imtis veiksmų.“


