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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0460/2007, ingiven av Pedro Torres Tortosa (spansk medborgare), 
om eventuella överträdelser av lagstiftningen om expropriation av skäl som rör 
allmänna intressen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att de lokala myndigheterna i Murcia har brutit mot lagstiftningen om 
expropriation av egendom av skäl som rör allmänna intressen. Framställaren påstår att
myndigheterna har tvingat hans mor till expropriation för inledandet av den första etappen i
arbetet med att bygga ett multimodalt transportcenter, men sedan sålt egendomen till en privat 
exploatör. Framställaren anser att hans mor har fått för lite betalt för den exproprierade 
marken och ifrågasätter de lokala myndigheternas rätt att sälja denna mark vidare. Enligt 
framställaren har den privata exploatören gjort en betydande vinst i och med att han på den 
exproprierade marken har byggt restauranger, hotell och butiker. Framställaren har inlett ett 
rättsligt förfarande mot myndigheterna i Murcia och ber Europaparlamentet att undersöka 
ärendet eftersom den andra etappen i arbetet med det multimodala transportcentret nu håller 
på att planeras vilket kan leda till att fler personer utsätts för liknande saker.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Framställningen grundar sig på vad framställaren anser vara en överträdelse av rättigheterna i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, men vad som i detta fall 
utgör en överträdelse av den privata äganderätten.
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Trots att de exproprierade markerna var avsedda för ett så kallat integrerat transportcenter, 
konstaterar Europeiska kommissionen att framställarens begäran inte rör 
gemenskapslagstiftningen på det transportpolitiska området. 

I just detta fall är det integrerade transportcentret i regionen Murcia inte ett multimodalt 
center i den betydelse som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet. Det rör sig i själva verket om ett trafikcenter som inte ger någon möjlighet till 
överföring av varor till andra transportmedel.

Europeiska kommissionen betonar för övrigt att eventuella överträdelser av den privata 
äganderätten, särskilt i fallet med expropriation för uppförandet av transportinfrastruktur, inte 
omfattas av gemenskapslagstiftningen utan utgör ett område där medlemsstaterna har exklusiv 
behörighet. 

Kommissionen konstaterar följaktligen att kommissionen inte har någon behörighet inom det 
område som framställningen rör.
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