
CM\770873HU.doc PE421.141v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

20.02.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pedro Torres Tortosa spanyol állampolgár által benyújtott 460/2007 sz. 
petíció a közérdekből történő kisajátításokra vonatkozó jogszabállyal való 
állítólagos visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Murciában a helyi hatóságok visszaéltek a közérdek 
alapján történő ingatlan-kisajátításokról szóló jogszabállyal, mivel egy intermodális 
közlekedési központ I. szakaszának felépítése érdekében kisajátították anyja ingatlanját, ám 
azt később eladták egy magán ingatlanfejlesztőnek. A petíció benyújtója úgy véli, hogy anyja 
nem kapott megfelelő pénzbeli kártérítést a kisajátított földért, és támadja a helyi 
hatóságoknak az e föld újbóli eladásához való jogát. A petíció benyújtója szerint a magán 
ingatlanfejlesztő jelentős nyereséghez jutott, mivel a kisajátított területen éttermek, szállodák 
és kereskedelmi létesítmények épültek. A petíció benyújtója pert indított a murciai hatóságok 
ellen, és kéri az Európai Parlamenttől az ügy megvizsgálását, mivel folyik az intermodális 
közlekedési központ II. szakaszának előkészítése, és fennáll annak a kockázata, hogy további 
személyek is hasonló sérelmeket szenvedjenek el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója szerint a petíció alapja „az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt 
jogok megsértése”, ebben az esetben a magántulajdonhoz való jog sérelme.
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Annak ellenére, hogy a kisajátított területeket egy „integrált közlekedési csomópont” céljaira 
vették igénybe, az Európai Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtójának kérelme nem 
tartozik a közlekedési politikára vonatkozó közösségi jogi szabályozás hatálya alá.

E konkrét esetben a Murcia régióban található „integrált közlekedési csomópont” a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 
1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 15. cikkében foglaltak szerint nem 
tekinthető multimodális központnak. Ténylegesen egy olyan közúti csomópontról van szó, 
ahol nincs lehetőség áruk más szállítási eszközre történő átrakására.

Továbbá az Európai Bizottság megjegyzi, hogy a magántulajdonhoz való jog esetleges –
nevezetesen a közlekedési infrastruktúrák építése esetén végrehajtott kisajátításokhoz 
kapcsolódó – megsértése nem a közösségi jogi szabályozás hatálya alá, hanem a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ennek értelmében a Bizottság megállapítja, hogy nem illetékes a petícióban foglaltak 
vizsgálatára.
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