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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0460/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Torres 
Tortosa, par tādu tiesību aktu iespējamiem pārkāpumiem, kuri paredz 
atsavināšanu sabiedrības interesēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Mursijas vietējās iestādes sabiedrības interesēs ir 
pārkāpušas tiesību aktus par īpašumu atsavināšanu, atsavinot viņa mātes īpašumu, lai 
uzbūvētu Intermodālā transporta centra I kārtu, bet vēlāk pārdodot to privātam attīstītājam. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa māte saņēmusi neatbilstošu finansiālo kompensāciju 
par atsavināto zemi, un apšauba vietējo iestāžu tiesības pārdot šo zemi kādam citam. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, privātais attīstītājs ir guvis ievērojamu peļņu, jo atsavinātajā 
teritorijā tika uzbūvēti restorāni, viesnīcas un komercbūves. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
iesniedzis tiesā prasību pret Mursijas iestādēm un lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu, 
jo tiek veikti sagatavošanās darbi Intermodālā transporta centra II kārtas celtniecībai un pastāv 
risks, ka citi cilvēki var ciest no līdzīga kaitējuma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Lūgumraksta pamatā ir lūgumraksta iesniedzēja uzskats, ka ir noticis „Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas tiesību pārkāpums”, šajā gadījumā — tiesību uz privātīpašumu 
pārkāpums.
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Lai arī atsavinātie zemes gabali bija paredzēti „integrētam transporta centram”, Eiropas 
Komisija konstatē, ka lūgumraksta iesniedzēja prasība neattiecas uz Kopienas tiesību aktiem 
par transporta politiku. 

Šajā konkrētajā gadījumā Mursijas reģiona „integrētais transporta centrs” nav intermodāls 
centrs tādā nozīmē, kā tas ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma 1692/96/EK 
par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai 15. pantā. Patiesībā tas ir ceļu 
transporta centrs, kas nedod iespēju pārvietot preces uz citiem transporta veidiem.

Turklāt Eiropas Komisija atzīmē, ka iespējamie tiesību uz privātīpašumu apdraudējumi, īpaši 
atsavināšanas gadījumā, lai būvētu transporta infrastruktūras, neattiecas uz Kopienas tiesību 
aktiem, bet ir vienīgi dalībvalstu kompetencē. 
Tāpēc Komisija konstatē, ka lūgumraksts nav tās kompetencē.
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