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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0460/2007, imressqa mis-Sur Pedro Torres Tortosa, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-allegazzjonijiet ta’ abbużi tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-esproprjazzjoni għal raġunijiet ta’ interess pubbliku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet lokali f’Murcia abbużaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-
esproprjazzjoni tal-proprjetajiet għal raġunijiet ta’ interess pubbliku minħabba li huma 
esproprjaw il-proprjetà ta’ ommu sabiex ikunu jistgħu jibnu l-ewwel fażi ta’ Ċentru ta’ 
Trasport Intermodali, iżda aktar tard biegħuha lil żviluppatur privat. Il-petizzjonant huwa tal-
fehma li ommu rċeviet kumpens finanzjarju inadegwat għall-art esproprjata u jikkontesta d-
dritt tal-awtoritajiet lokali biex jerġgħu ibiegħu din l-art. Skont il-petizzjonant, l-iżviluppatur 
privat għamel profitti sinjifikanti peress li fuq din l-art esproprijata nbnew ristoranti, lukandi u 
faċilitajiet kummerċjali. Il-petizzjonant fetaħ kawża fil-qorti kontra l-awtoritajiet ta’ Murcia u 
qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-każ peress li bħalissa qed titħejja t-
tieni fażi taċ-Ċentru ta’ Trasport Intermodali u għaldaqstant aktar nies qegħdin fir-riskju li 
jispiccaw ibatu minn preġudizzji simili.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjoni ba¿ikament tirrigwarda dak li l-petizzjonant iqis bħala “ksur tad-drittijiet li 
jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea”, li f’dan il-ka¿ kien ksur 
tad-drittjiet għal proprjetà privata.
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Għalkemm l-artijiet li ġew esproprjati kienu maħsuba għal “ċentru integrat tat-trasport”, il-
Kummissjoni Ewropea tqis li t-talba tal-petizzjonant ma tirrigwardax il-leġi¿lazzjoni 
Komunitarja dwar il-politika tat-trasport. 

F’dan il-każ partikolari, iċ-“ċentru integrat tat-trasport” tar-reġjun ta’ Murcia mhuwiex Ċentru 
Multimodali skont l-Artikolu 15 tad-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-linji gwida Komunitarji sabiex jiġi żviluppat Network trans-Ewropew tat-
Trasport. Fil-fatt, dan jirrigwarda salib it-toroq li ma joffrix il-possibilità ta’ trasferiment tal-
merkanzija għal mezzi oħra ta’ trasport.

Minbarra dan, il-Kummissjoni Ewropea tinnota li l-ksur eventwali tad-dritt għal proprjetà 
privata, b’mod partikolari, fil-ka¿ tal-esproprjazzjoni għall-bini ta’ infrastruttura tat-trasport, 
ma jikkonċernax il-leġi¿lazzjoni Komunitarja, i¿da jaqa’ taħt il-kompetenza esklussiva tal-
Istati Membri. 

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li ma għandhiex kompetenza fir-rigward tal-petizzjoni.
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