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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0460/2007 af Pedro Torres Tortosa, spansk statsborger, om påstået 
misbrug af lovgivningen om ekspropriering af hensyn til offentlig interesse

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de lokale myndigheder i Murcia har misbrugt lovgivningen om 
ekspropriering af ejendomme af hensyn til offentlig interesse, da myndighederne 
eksproprierede moderens ejendom for at bygge første trin af et intermodalt transportcenter og 
derefter videresolgte ejendommen til en privat entreprenør. Andrageren mener, at moderen 
modtog en utilstrækkelig økonomisk kompensation for den eksproprierede ejendom og 
anfægter de lokale myndigheders ret til at videresælge ejendommen. Ifølge andrageren tjente 
den private entreprenør særdeles godt på handelen, da der blev bygget restauranter, hoteller og 
handelsfaciliteter på den eksproprierede ejendom. Andrageren har indledt en retssag imod 
myndighederne i Murcia og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen, da andet 
trin af det intermodale transportcenter er under forberedelse, og da der er flere personer, som 
risikerer en lignende behandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Grundlaget for andragendet er ifølge andrageren en "overtrædelse af rettighederne i henhold 
til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder", i dette tilfælde en 
overtrædelse af bestemmelserne i forbindelse med den private ejendomsret.
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Selv om det er tiltænkt at opføre et "integreret transportcenter" på de eksproprierede 
jordstykker, konstaterer Kommissionen, at andragerens anmodning ikke vedrører 
fællesskabslovgivningen om transportpolitik.

Det "integrerede transportcenter" i Murcia-regionen kan i dette tilfælde ikke betegnes som et 
intermodalt center i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 
1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet.
Det drejer sig derimod om et trafikcenter, som ikke tilbyder muligheden for overførsler af 
varer til andre transportformer.

Kommissionen bemærker desuden, at de eventuelle krænkelser af den private ejendomsret, 
herunder i tilfælde af ekspropriering i forbindelse med anlæg af transportinfrastruktur, ikke 
henhører under fællesskabslovgivningen, men udelukkende henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde.
Kommissionen vurderer derfor, at den ikke har beføjelser til at gribe ind i denne sag."


	770873da.doc

