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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0460/2007, внесена от г-н Pedro Torres Tortosa, с испанско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на законодателството 
за отчуждаването в името на обществения интерес

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че местните органи в Murcia са нарушили 
законодателството за отчуждаване на имоти в името на обществения интерес, като са 
отчуждили имота на майка му, за да осъществят етап І на интермодален транспортен 
център, но по-късно го продали на частен предприемач. Вносителят на петицията 
счита, че майка му е получила незадоволително финансово обезщетение за отчуждения 
терен и оспорва правото на местните органи да препродадат терена. По мнението на 
вносителя на петицията, частният предприемач е извлякъл съществена печалба, тъй 
като на отчуждения терен са построени ресторанти, хотели и търговски заведения. 
Вносителят на петицията е завел дело срещу органите в Murcia и изисква от 
Европейския парламент да проучи случая, тъй като се подготвя етап ІІ на 
интермодалния транспортен център и има вероятност още хора да претърпят подобни 
щети.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Основното твърдение в петицията се отнася до това, че вносителят на петицията счита, 
че е извършено „нарушение на правата, съдържащи се в Хартата на основните права на 
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Европейския съюз“, в настоящия случай – нарушение на правата в областта на частната 
собственост.

Въпреки че отчуждените терени са били предназначени за построяването на 
„интегриран транспортен център“, Европейската комисия констатира, че искането на 
вносителя на петицията не засяга законодателството на ЕС в областта на транспортната 
политика. 

В конкретния случай „интегрираният транспортен център“ в област Murcia не е 
мултимодален център по смисъла на член 15 на Решение № 1692/96/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейска 
транспортна мрежа. В действителност става въпрос за пътен център, който не дава 
възможност за прехвърляне на стоки към друг вид транспорт.

От друга страна, Европейската комисия посочва, че евентуалното нарушаване на 
правото в областта на частната собственост, и по-специално в случая, на отчуждаването 
на имоти за построяването на транспортна инфраструктура, не се отнася до 
законодателството на ЕС, а до изключителната компетентност на държавите-членки. 

Следователно, Комисията констатира, че не разполага с правомощия по проблемите, 
посочени в настоящата петиция.
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