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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0917/2009, którą złożyli Josefa Fernandez Quirante (Hiszpania) i 
Ronald Henry Sharp (Wielka Brytania) w imieniu Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, z dwoma podpisami, w sprawie spadku wartości 
terenu w związku z budową drogi i w sprawie przyznania nieadekwatnych 
rekompensat

1. Streszczenie petycji

Władze miejskie Hondon de los Frailes planują budowę obwodnicy, która będzie przebiegać 
w pobliżu wielu nieruchomości. Hiszpańskie przepisy dotyczące rekompensat w przypadku 
budowy drogi ograniczają się do kompensacji za trzy metry terenu po obu stronach drogi, co 
oznacza, że właściciele nie otrzymają rekompensaty za spadek wartości nieruchomości. 
Autorzy petycji twierdzą, iż doszło do złamania europejskiej konwencji praw człowieka 
i wzywają Parlament do uczynienia wszystkiego, co leży w jego mocy, aby zmienić 
hiszpańskie przepisy i wstrzymać budowę drogi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planu rozbudowy miejskiej w Alicante. 
Krytykują oni rzeczywistą jakość planu, a oprócz tego odnoszą się do nieadekwatnych 
rekompensat dla właścicieli gruntów, których nieruchomości znajdują się w pobliżu terenu 
budowy planowanej drogi, oraz do niewielkiego prawdopodobieństwa zrównoważonych 
dostaw wody dla większej liczby ludności.
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W odpowiedzi na konkretne pytanie Parlamentu dotyczące robót drogowych Komisja pragnie 
poinformować, że w przypadku wskazanej lokalizacji nie przeznaczono żadnych funduszy 
europejskich na prace związane z infrastrukturą drogową. Komisja pragnie też przypomnieć 
Parlamentowi, że nawet gdyby tak było, to, jak zaznaczyła już ona w uwagach dotyczących 
podobnej petycji w sprawie zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku robót 
drogowych (petycja 794/2006), warunki wywłaszczeń i wypłaty rekompensat nie wchodzą 
w zakres stosowania prawa wspólnotowego, a Komisja nie ma podstaw do podejmowania 
działań w takich sprawach. Ponadto Komisja informuje członków Komisji Petycji, że zawsze 
była przeciwna wykorzystywaniu funduszy strukturalnych do nabywania terenów 
niezbędnych do prowadzenia takich prac. To dlatego taki wydatek nie powinien przekraczać
10% wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu, w ramach którego należy dążyć do 
zminimalizowania ryzyka stosowania pokrętnych zachęt do nadmiernego wywłaszczania.

W odniesieniu do bardzo poważnych zarzutów ze strony Confederación Hidrográfica del 
Seruga dotyczących niezrównoważonej sytuacji w dziedzinie dostaw wody na tym obszarze 
i negatywnych opinii na temat dalszego wzrostu popytu na wodę, Komisja po raz kolejny 
odniesie się do innych, licznych petycji w tej sprawie. W swojej ocenie przedmiotowych 
przypadków Komisja musiała zaznaczyć, że choć dotyczą one potencjalnego naruszenia 
ramowej dyrektywy wodnej, odnośne klauzule tego prawodawstwa jeszcze nie obowiązują. 
To z kolei oznacza, że w tym przypadku Komisja nie ma żadnych podstaw prawnych do 
podjęcia działań.


