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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0917/2009, ko Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes
vārdā iesniedza Spānijas un Lielbritānijas valstspiederīgie Josefa Fernandez 
Quirante un Ronald Henry Sharp un kam pievienoti 2 paraksti, par piederošās 
zemes vērtības samazinājumu paredzamās autoceļa būvniecības dēļ un 
nepietiekamo atlīdzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Hondon de los Frailes pašvaldība plāno būvēt apvedceļu, kas atradīsies ļoti tuvu dažiem 
zemes īpašumiem. Normatīvajos aktos par atlīdzību autoceļu būvniecības gadījumā Spānijā 
paredzēta atlīdzība tikai par zemes joslu triju metru platumā gar brauktuvi, tātad īpašniekiem 
neatlīdzina īpašuma vērtības samazinājumu. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju, kas šajā gadījumā tiek pārkāpta, un aicina Parlamentu darīt visu, lai 
Spānijas normatīvajos aktos tiktu izdarītas izmaiņas un tiktu apturēta autoceļa būvniecība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzēji protestē pret Alikantes pilsētas attīstības plānu. Viņi ne vien 
apšauba šā plāna kvalitāti, bet pievērš uzmanību arī neatbilstīgajām atlīdzībām, kas 
izmaksātas autoceļa paplašināšanas dēļ cietušajiem zemes īpašniekiem, kā arī šaubās par to, 
vai, pieaugot iedzīvotāju skaitam, būs iespējams nodrošināt pastāvīgu ūdensapgādi. 

Atbildot uz Parlamenta jautājumu par ceļu būvniecību, Komisija vēlas informēt, ka attiecīgajā 
teritorijā paredzēto infrastruktūras būvdarbu projektā faktiski nav iesaistīti Eiropas finanšu 
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līdzekļi. Pat ja tā būtu, Komisija vēlas arī atgādināt Parlamentam, kā jau tā uzsvēra savos 
komentāros par līdzīgu lūgumrakstu (Nr.°794/2006) attiecībā uz īpašuma atsavināšanu un 
zaudējumu atlīdzību ceļu būvniecības dēļ cietušajām personām, ka atsavināšanas un 
zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi neattiecas uz Kopienas tiesību aktu darbības jomu un 
Komisijai nav iemesla iejaukties šo jautājumu risināšanā. Turklāt, protokolam un 
Lūgumrakstu komitejas locekļu zināšanai, Komisija nekad nav piekritusi, ka struktūrfondu 
līdzekļus izmanto šādiem darbiem nepieciešamo platību iegūšanai. Tieši tāpēc šādi izdevumi 
nedrīkst pārsniegt 10 % attaisnoto projekta izdevumu, lai nesaprātīgi nestimulētu pārmērīgas 
atsavināšanas gadījumus.

Kas attiecas uz ļoti nopietnajiem apgalvojumiem par nestabilo situāciju ūdensapgādes jomā 
šajā teritorijā un negatīvajiem viedokļiem par turpmāk pieaugošo pieprasījumu pēc ūdens no 
uzņēmuma Confederación Hidrográfica del Segura, Komisija vēlreiz vēlas norādīt, ka par šo 
problēmu ir tikuši iesniegti vairāki citi lūgumraksti. Izvērtējot šos gadījumus, Komisijai bija 
jānorāda, ka, lai gan tajos novērojami iespējami ūdens pamatdirektīvas pārkāpumi, vēl nav 
spēkā ā tiesību akta attiecīgās klauzulas. Tas savukārt nozīmē to, ka Komisijai šobrīd nav 
juridiska pamata iejaukties šajā lietā.”


