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Dotyczy: Petycji 0460/2007, którą złożył Pedro Torres Tortosa (Hiszpania), w sprawie 
domniemanego nadużywania prawodawstwa w zakresie wywłaszczeń ze 
względu na interes publiczny

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że władze lokalne w Murcji nadużywają prawa w zakresie 
wywłaszczeń nieruchomości ze względu na interes publiczny, tak jak miało to miejsce 
w przypadku nieruchomości należącej do jego matki i wywłaszczonej w celu realizacji etapu 
I budowy Centrum Transportu Intermodalnego. Później jednak władze odsprzedały 
nieruchomość prywatnemu przedsiębiorcy budowlanemu. Składający petycję uważa, że jego 
matka otrzymała niewystarczające odszkodowanie finansowe za wywłaszczony grunt 
i kwestionuje prawo władz lokalnych do jego odsprzedaży. Według składającego petycję 
prywatny przedsiębiorca budowlany osiągnął znaczny zysk, gdyż na wywłaszczonym terenie 
powstały restauracje, hotele i lokale handlowe. Składający petycję złożył w sądzie pozew 
przeciw władzom Murcji. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zbadanie 
sprawy, ponieważ przygotowywany jest etap II budowy Centrum Transportu Intermodalnego 
i więcej ludzi może zostać narażonych na podobne szkody.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Uzasadnieniem złożenia petycji jest zdaniem składającego petycję „naruszenie praw 
zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej”, w tym konkretnym przypadku 
naruszenie praw do prywatnej własności.
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Mimo że, zgodnie z petycją, wywłaszczony grunt był przeznaczony pod budowę 
„zintegrowanego centrum transportu”, Komisja Europejska stwierdza, że wniosek 
składającego petycję nie dotyczy prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie polityki 
transportowej.

W danym przypadku „zintegrowane centrum transportu” regionu Murcji nie jest centrum 
multimodalnym w rozumieniu art. 15 decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej. Jest to centrum transportu drogowego, które nie oferuje możliwości przewozu 
towarów innymi środkami transportu.

Komisja Europejska zauważa ponadto, że ewentualne naruszenia prawa do prywatnej 
własności, w szczególności w przypadku wywłaszczeń w celu budowy infrastruktury 
transportowej, nie należą do zakresu stosowania prawodawstwa wspólnotowego, lecz 
podlegają wyłącznej kompetencji państw członkowskich.
W związku z tym Komisja stwierdza, że nie ma uprawnień do rozpatrzenia petycji.
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