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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0460/2007, του Pedro Torres Tortosa, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί 
απαλλοτριώσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι τοπικές αρχές στη Murcia παραβίασαν τη νομοθεσία περί 
απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς απαλλοτρίωσαν την 
ιδιοκτησία της μητέρας του με σκοπό την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του Κέντρου 
Διατροπικών Μεταφορών, το οποίο στη συνέχεια πώλησαν σε ιδιώτη ανάδοχο. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η μητέρα του δεν έλαβε επαρκή οικονομική αποζημίωση για την απαλλοτριωθείσα 
έκταση και αμφισβητεί το δικαίωμα των τοπικών αρχών να μεταπωλήσουν την εν λόγω γη. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο ιδιώτης ανάδοχος απεκόμισε σημαντικό κέρδος λόγω των 
εστιατορίων, των ξενοδοχείων και των εμπορικών καταστημάτων που οικοδομήθηκαν επί της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης. Ο αναφέρων έχει κινήσει δικαστική διαδικασία κατά των αρχών 
της Murcia και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση, 
δεδομένου ότι το δεύτερο στάδιο του Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών βρίσκεται υπό 
προετοιμασία και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να υποστούν παρόμοιες ζημίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η βάση της αναφοράς είναι αυτό που ο αναφέρων θεωρεί «παραβίαση των δικαιωμάτων που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην 
προκείμενη δε υπόθεση, παραβίαση των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ιδιοκτησία.
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Μολονότι οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις προορίζονταν για ένα «Κέντρο Διατροπικών 
Μεταφορών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι το αίτημα του αναφέροντος δεν αφορά 
την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την πολιτική των μεταφορών. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το «Κέντρο Διατροπικών Μεταφορών» της περιφέρειας της 
Murcia δεν είναι ένα διατροπικό κέντρο υπό την έννοια που ορίζει το άρθρο 15 της απόφασης 
αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. 
Πρόκειται, πράγματι, για ένα οδικό κέντρο, που δεν προσφέρει δυνατότητα μεταφοράς 
εμπορευμάτων προς άλλα μέσα μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει εξάλλου ότι οι ενδεχόμενες προσβολές του δικαιώματος 
στην ιδιωτική ιδιοκτησία, κυρίως στην περίπτωση απαλλοτρίωσης για την κατασκευή 
υποδομών μεταφορών, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχει αρμοδιότητα σε σχέση με την αναφορά.
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