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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0917/2009, imressqa minn Josefa Fernandez Quirante u Ronald Henry 
Sharp, ta’ nazzjonalità Spanjola u Ingliża, f’isem Asociación de Vecinos de
Hondon de los Frailes, b’żewġ firem, rigward it-tnaqqis fil-valur tal-art bħala 
riżultat tal-kostruzzjoni ta’ triq u kumpens inadegwat

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-muniċipalità ta’ Hondon de los Frailes qed jippjanaw li jibnu triq by-pass li tgħaddi viċin 
ħafna ta’ numru ta’ proprjetajiet. Ir-regoli Spanjoli għall-kumpens f’każ ta’ kostruzzjoni tat-
triq hija llimitata għal tliet metri fuq naħa jew oħra tat-triq, dan ifisser li l-proprjetarji ma 
jiksbux kumpens għat-tnaqqis fil-valur tal-propertà tagħhom. Il-petizzjonanti jinvokaw ksur 
tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u jitolbu lill-Parlament sabiex jagħmel 
dak kollu possibbli fil-poter tiegħu sabiex jibdel dawn ir-regoli Spanjoli u sabiex iwaqqaf il-
kostruzzjoni ta’ din it-triq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonanti qed jopponu pjan ta’ żvilupp urban f’Alicante. Flimkien mal-kritika dwar il-
kwalità intrinsika tal-pjan, huma jirreferu għall-kumpens inadegwat lis-sidien tal-art li l-
proprjetajiet tagħhom huma affettwati mit-twessigħ tat-triq u għan-nuqqas ta’ plawsibilità li 
dan il-plan ikun kapaċi jipprovdi ilma fuq bażi sostenibbli lill-popolazzjoni li żdiedet. 

Bħala risposta għall-mistoqsija speċifika tal-Parlament dwar ix-xogħlijiet fit-triq, il-
Kummissjoni tixtieq tinfurmah li fil-fatt m’hemm l-ebda fondi Ewropej involuti fix-xogħol 
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tal-infrastruttura tat-toroq fil-lokalità indikata. Anke kieku kien hemm, il-Kummissjoni tixtieq 
tfakkar lill-Parlament, kif diġà wriet fl-osservazzjonijiet tagħha dwar petizzjoni simili li kienet 
tirrigwarda l-kumpens lin-nies li ġew affettwati mix-xogħlijiet fit-toroq (N° 794/2006), li l-
kundizzjonijiet tal-esproprjazzjoni u ta’ kumpens ma jaqgħux fl-ambitu tal-liġi Komunitarja u 
l-Kummissjoni m’għandha l-ebda bażi li fuqha tkun tista’ tintervieni fir-rigward ta’ dan l-
aspett. Barra minn hekk, biex jinżamm rekord u għal skopijiet ta’ informazzjoni tal-Membri 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni minn dejjem kienet kontra l-użu ta’ fondi 
strutturali għall-ksib tal-ispazju meħtieġ għal tali xogħlijiet. Għalhekk, tali nefqa m’għandhiex 
tammonta għal aktar minn 10% tan-nefqa eliġibbli totali tal-proġett, li għandu jieħu ħsieb li 
jimminimizza r-riskju ta’ inċentivi mhux mixtieqa lejn l-esproprjazzjoni eċċessiva. 

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet serji ħafna dwar nuqqas ta’ sostenibilità tal-qagħda tal-
provvista tal-ilma fiż-żona u l-opinjonijiet negattivi dwar aktar tkabbir tad-domanda għall-
ilma mill-Confederación Hidrográfica del Segura, il-Kummissjoni se terġa’ tirreferi għall-
bosta petizzjonijiet oħra li jirrigwardaw din il-problema. Fl-evalwazzjoni tagħha ta’ dawn il-
każijiet, il-Kummissjoni kellha tindika li, għalkemm huma jindikaw ksur potenzjali tad-
Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma, il-klawżoli relevanti ta’ dik il-leġiżlazzjoni għadhom mhumiex 
fis-seħħ. Dan, għal darba oħra, ifisser li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda bażi legali li 
bħalissa tista’ tintervieni fuqha.


