
CM\667833PL.doc PE 390.351

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

5.05.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0811/2006 złożona przez Pedro Antonio Lunę Tudelę (Hiszpania), w sprawie sporu 
prawnego z lokalnymi władzami w miejscowości Javea (Alicante, Hiszpania), dotyczącego 
budowy domu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Hiszpanii zamieszkały w Belgii, który wybudował dom w 
miejscowości Javea (Alicante, Hiszpania) oskarża lokalne władze o nękanie i ciągłe próby 
wywłaszczenia go. Składający petycję twierdzi, że, pomimo iż zdobył wszystkie potrzebne 
zezwolenia na budowę, lokalne władze wykorzystują wszelkie prawne i administracyjne 
podstępy, aby uniemożliwić mu wybudowanie domu. Składający petycję skutecznie zabiegał 
o prawne zadośćuczynienie przed lokalnymi sądami, lecz nieustanne odwołania ze strony 
miejscowych władz nadal opóźniają ostateczną decyzję. Składający petycję, który na skutek 
kosztów sądowych poważnie się zadłużył, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc 
w rozwiązaniu jego problemu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

Na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, 
Komisja Europejska nie posiada żadnych ogólnych uprawnień do interweniowania w 
indywidualnych przypadkach naruszenia praw podstawowych. Może to uczynić tylko w 
przypadku, gdy problem dotyczy prawa Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym Komisja 
nie ma możliwości rozpatrzenia zarzucanych naruszeń praw podstawowych, które nie mają 
żadnego związku z prawem wspólnotowym.

Informacje zawarte w petycji nie umożliwiły ustalenia jakiegokolwiek związku pomiędzy 
stosowaniem przepisów dotyczących wywłaszczenia a prawem wspólnotowym.
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Wymogi dotyczące wywłaszczania gruntu są ponadto określone przez uregulowania krajowe 
państw członkowskich. Artykuł 295 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
stanowi, że: „Niniejszy Traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w Państwach 
Członkowskich”.

Zapewnienie ochrony praw podstawowych w tym szczególnym przypadku należy do 
właściwych władz krajowych, w tym sądów.

Każda osoba, która uważa, że jej prawa podstawowe zostały naruszone może także wnieść 
skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Radzie Europy (Rada Europy, 
67075 Strasbourg-Cedex, Francja1). Należy jednak zauważyć, że Trybunał może rozpatrywać 
tylko te sprawy, w stosunku do których wyczerpano już wszystkie krajowe środki prawne.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


