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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0460/2007, ingediend door Pedro Torres Tortosa (Spaanse 
nationaliteit), over vermeend misbruik van de wetgeving inzake onteigening 
op grond van redenen van algemeen belang

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de plaatselijke autoriteiten in Murcia misbruik hebben gemaakt van de wet 
inzake onteigening van onroerend goed op grond van redenen van algemeen belang toen zij 
de grond van zijn moeder onteigenden ten behoeve van de bouw van de eerste fase van een 
intermodaal vervoerscentrum, maar de grond later aan een particuliere projectontwikkelaar 
verkochten. Indiener is van mening dat zijn moeder geen passende schadeloosstelling heeft 
ontvangen voor de onteigende grond en betwist het recht van de plaatselijke autoriteiten om 
deze grond door te verkopen. Volgens indiener heeft de particuliere projectontwikkelaar een 
aanzienlijke winst gemaakt, aangezien er restaurants, hotels en commerciële faciliteiten op het 
onteigende terrein zijn gebouwd. Indiener heeft een rechtszaak aangespannen tegen de 
autoriteiten van Murcia. Hij verzoekt ook het Europees Parlement de zaak te onderzoeken nu 
er een tweede fase van het intermodaal transportcentrum wordt voorbereid en meer mensen op 
vergelijkbare wijze benadeeld zouden kunnen worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Het verzoekschrift is gegrond op wat indiener beschouwt als een "schending van de rechten 
vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie", in dit geval een 
schending van het recht op particulier eigendom.
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Hoewel de onteigende grond is bestemd voor een "geïntegreerd vervoerscentrum", constateert 
de Europese Commissie dat het verzoek van indiener geen betrekking heeft op de 
communautaire wetgeving inzake het vervoersbeleid.

In dit specifieke geval is het "geïntegreerde vervoerscentrum" van de regio Murcia geen 
multimodaal centrum in de zin van artikel 15 van Beschikking nr. 1692/96/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. Het betreft immers een wegvervoercentrum 
dat geen mogelijkheid biedt goederen over te brengen naar andere vervoerstakken.

De Europese Commissie merkt verder op dat eventuele aantastingen van het recht op 
particulier eigendom, met name in het geval van onteigeningen voor de aanleg van 
infrastructuur voor vervoer, niet vallen onder de communautaire wetgeving, doch uitsluitend 
onder de bevoegdheden van de lidstaten.

Bijgevolg stelt de Commissie vast dat ze inzake dit verzoekschrift niet bevoegd is.
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