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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0460/2007, adresată de Pedro Torres Tortosa, de naţionalitate spaniolă, 
privind presupusele abuzuri ale legislaţiei privind exproprierea pe motive de 
interes public

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile locale din Murcia au interpretat în mod abuziv legislaţia 
privind exproprierea proprietăţilor pe motive de interes public deoarece acestea au expropriat 
proprietatea mamei sale pentru etapa I de construcţie a unui Centru de transport intermodal, 
pe care însă au vândut-o ulterior dezvoltatorului privat. Petiţionarul consideră că mama sa a 
primit o compensaţie financiară inadecvată pentru terenul expropriat şi contestă dreptul 
autorităţilor locale de revânzare a acestui teren. Conform petiţionarului, dezvoltatorul privat a 
realizat un profit considerabil deoarece pe terenul expropriat s-au construit restaurante, 
hoteluri şi spaţii comerciale. Petiţionarul a intentat o acţiune împotriva autorităţilor din 
Murcia şi solicită Parlamentului European să investigheze situaţia, deoarece etapa II de 
construcţie a unui Centru de transport intermodal este în aşteptare şi mai multe persoane riscă 
să sufere prejudicii similare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de Procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Subiectul petiţiei relevă ceea ce petiţionarul consideră a fi o „încălcare a drepturilor cuprinse 
în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”, în acest caz, o încălcare a drepturilor 
de proprietate privată. 
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Deşi terenurile expropriate au fost destinate unui centru integrat de transport, Comisia 
Europeană constată că cererea petiţionarului nu se referă la legislaţia comunitară legată de 
politica în domeniul transporturilor.

În acest caz, „centrul integrat de transport” din regiunea Murcia este un centru multimodal în 
sensul prevăzut de articolul 15 din Decizia 1692/96/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de 
transport. Într-adevăr, este vorba despre un centru rutier care nu oferă posibilitatea de transfer 
de bunuri către alte moduri de transport. 

Pe de altă parte, Comisia Europeană menţionează că orice încălcări ale dreptului la proprietate 
privată, în special în cazul exproprierii pentru construirea infrastructurilor de transport, nu se 
referă la legislaţia comunitară, ci ţin de competenţa exclusivă a statelor membre. 

În concluzie, Comisia constată că nu are competenţă în privinţa petiţiei.
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