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Tárgy: Jennifer Harvey, brit állampolgár által benyújtott 0008/2008. számú petíció 
spanyolországi ingatlanával kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Spanyolországban élő és ott ingatlannal rendelkező uniós polgárok 
jogaival való állítólagos visszaéléseket kifogásolja, mivel újonnan épült házát jelenleg a 
lebontás fenyegeti. A petíció benyújtója kifejti, hogy Las Alpujarra (Lanjaron) területén 
vásárolt egy ingatlant, amelyet – valamennyi szükséges engedély beszerzését követően – egy 
helyi építésszel átépíttetett. A petíció benyújtója szerint egyik szomszédja panaszt nyújtott be 
ellene, amelyben azzal vádolta, hogy az ingatlant körülvevő földeket nem használta fel 
gazdálkodásra, amit a helyi földhasználati szabályok szerint tennie kellett volna. Ezt követően 
a helyi hatóságok új házára bontási határozatot adtak ki. A petíció benyújtója szerint a vád 
alaptalan, mivel rendbe tette a kertet, sőt, még a helyi áruháznak is értékesített terményeket. A 
petíció benyújtója, aki bíróságon támadta meg a bontási határozatot, az Európai Parlament 
segítségét kéri, mivel véleménye szerint Spanyolországban megsértik az uniós polgárok 
jogait.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója a Spanyolországban élő és ott ingatlannal rendelkező uniós polgárok 
jogaival való állítólagos visszaéléseket kifogásolja. A petíció benyújtója tiltakozik a helyi 
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hatóság által kiadott bontási határozat ellen, amely kimondja, hogy az ingatlant körülvevő 
földeket nem használta fel gazdálkodásra, amit a helyi földhasználati szabályok szerint tennie 
kellett volna. 

A tulajdonjog megsértését illetően:

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés alapján a 
Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon az alapvető jogok 
megsértésével kapcsolatos egyedi ügyekbe. Ezt csak akkor teheti meg, ha az Európai 
Közösség jogával kapcsolatos kérdésről van szó. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem lehetett megállapítani, hogy 
bármilyen összefüggés lenne a petícióban felvetett kérdések és a közösségi jog között.

Az ingatlant körülvevő földek gazdálkodásra való felhasználását illetően:

A mezőgazdasági termeléshez szükséges végleges elismerésre vonatkozó, gyakorlatban 
alkalmazott formalitások a helyi mezőgazdasági hatóságok hatáskörébe tartoznak. 
Következésképpen a petíció benyújtójának a konkrét formalitásokkal kapcsolatos részletekről
közvetlenül az említett hatóságoknál kell érdeklődnie. 


