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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0917/2009, adresată de Josefa Fernandez Quirante și Ronald Henry 
Sharp, de cetățenie spaniolă și britanică, în numele Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, însoțită de 2 semnături, privind deteriorarea valorii 
proprietății funciare, ca rezultat al construirii unui drum și a compensației 
necorespunzătoare

1. Rezumatul petiție

Municipalitatea Hondon de los Frailes intenționează să construiască un drum de centură care 
ar trece foarte aproape de o serie de proprietăți. Normele spaniole de despăgubire în cazul 
construirii de drumuri sunt limitate la trei metri de fiecare parte a benzii de drum, adică, 
proprietarii nu vor fi despăgubiți pentru scăderea în valoare a proprietății lor. Petiționarii 
invocă o încălcare a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și solicită 
Parlamentului să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru ca aceste norme să fie modificate și 
construcția drumului să fie oprită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarii se opun unui plan de dezvoltare urbană în Alicante. Pe lângă criticile referitoare la 
calitatea intrinsecă a planului, aceștia fac referire la despăgubirea inadecvată a proprietarilor 
ale căror terenuri sunt afectate de lărgirea drumului și la improbabilitatea de a putea asigura 
de o manieră durabilă necesarul de apă pentru numeroasa populația.

Ca răspuns la întrebarea punctuală a Parlamentului referitoare la lucrările de construire a 
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drumului, Comisia dorește să îl informeze că, de fapt, nu sunt implicate fonduri europene în 
lucrările de infrastructură a drumului în localitatea indicată. Chiar dacă situația ar fi fost 
aceasta, Comisia dorește să reamintească Parlamentului că, așa cum a arătat deja în 
observațiile sale asupra unei petiții similare referitoare la despăgubirea persoanelor afectate de 
lucrări de construire a drumurilor (nr. 794/2006), condițiile de expropriere și despăgubire nu 
intră în domeniul de aplicare a dreptului comunitar, iar Comisia nu are nici un temei pentru a 
interveni în legătură cu acest aspect. În plus, atât pentru a se consemna, cât și pentru a informa 
membrii Comisiei pentru petiții, Comisia a fost întotdeauna împotriva folosirii fondurilor 
structurale pentru achiziția spațiului necesar unor astfel de lucrări. De aceea, o astfel de 
cheltuială nu trebuie să fie mai mare de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, 
condiție care ar trebui să tindă către minimizarea riscului de stimulare a exproprierii excesive.

În ceea ce privește gravele afirmații despre imposibilitatea alimentării durabile cu apă în zonă 
și opiniile negative referitoare la creșterea necesarului de apă exprimate de Confederación 
Hidrográfica del Segura, Comisia face trimitere încă o dată la numeroase petiții privind
această problemă. În evaluarea acestor cazuri, Comisia a fost nevoită să specifice că, deși ele 
indicau potențiale încălcări ale Directivei-cadru privind apa, clauzele relevante ale legislației
respective nu au intrat încă în vigoare. Acest lucru înseamnă că în prezent Comisia nu are încă 
un temei legal pentru a interveni.


