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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0008/2008, внесена от г-жа Jennifer Harvey, с британско 
гражданство, относно проблемите с нейната собственост в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията разкрива предполагаеми нарушения на правата на 
гражданите на ЕС, които пребивават и притежават собственост в Испания, тъй като тя е 
застрашена от риска новопостроената й къща да бъде разрушена. Вносителката 
обяснява, че е закупила собственост в Las Alpujarra (Lanjaron) и е построила отново 
къщата като е използвала местен архитект и след като е получила всички необходими 
разрешителни. Вносителката на петицията поддържа тезата, че след жалба, подадена от 
съсед, който я обвинява, че не използва околната земя за земеделски цели, както е 
следвало да направи по силата на режима на земята, местните органи издават заповед за 
разрушаване на новата й къща. Вносителката обяснява, че това обвинение е невярно, 
тъй като тя е възстановила градината и дори е продала продукти на местния 
супермаркет. Вносителката на петицията, която оспорва по съдебен ред заповедта за 
разрушаване, отправя молба към Европейския парламент за помощ, тъй като вярва, че 
правата на гражданите на ЕС в Испания се нарушават.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителката съобщава за предполагаеми нарушения на правата на гражданите на ЕС, 
които пребивават и притежават собственост в Испания. Вносителката протестира 
срещу заповедта за разрушаване, издадена от местните органи, в която се твърди, че 
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околната земя не се използва за земеделски цели, каквото е нейното предназначение.

Що се отнася до нарушаването на правото на собственост:

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на 
Европейския съюз, Комисията няма правомощия да се намесва в отделни случаи на 
нарушаване на основните права. Тя може да се намесва единствено, ако даден въпрос 
засяга правото на Европейската общност.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителката, не беше възможно да се 
установи връзка между повдигнатите в петицията въпроси и правото на Общността.

Що се отнася до използването на околната земя за земеделски цели:

Конкретните формалности, свързани с окончателното отреждане на земята за 
земеделска експлоатация са от компетенциите на местните земеделски органи. 
Следователно, за по-подробна информация относно тези конкретни формалности, 
вносителката следва да направи директно запитване до тези органи.


