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Temats: Lūgumraksts Nr. 0008/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā
Jennifer Harvey, par problēmām ar viņas īpašumu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par it kā notikušu viņas kā ES pilsoņa tiesību pārkāpumu, 
dzīvojot Spānijā un esot tur īpašuma īpašniecei, jo ir iespēja, ka viņas jaunuzceltā māja tiks 
nojaukta. Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka viņa Las Alpujarra (Lanjaron) nopirka 
īpašumu un pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas pārbūvēja ēku, izmantojot vietējā 
arhitekta palīdzību. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pēc kaimiņa sūdzības iesniegšanas, 
kurā tas apsūdz viņu apkārtesošās zemes neizmantošanā lauksaimniecībai, kā to vajadzēja 
darīt atbilstoši zemes režīmam, vietējā pašvaldība izdeva lēmumu par viņas jaunās mājas 
nojaukšanu. Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka šis apvainojums ir nepatiess, jo viņa ir 
atjaunojusi dārzu un pat pārdevusi preces vietējā lielveikalā. Lūgumraksta iesniedzēja, kura 
lēmumu par nojaukšanu ir apstrīdējusi tiesā, lūdz palīdzību Eiropas Parlamentam, jo uzskata, 
ka viņas kā ES pilsoņa tiesības Spānijā tiek pārkāptas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par iespējamu viņas kā ES pilsones tiesību pārkāpumu 
saistībā ar viņas uzturēšanās un īpašuma tiesībām Spānijā. Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd 
vietējās pašvaldības izdoto lēmumu par viņas mājas nojaukšanu, kurā ir noteikts, ka 
apkārtesošā zeme netiek izmantota lauksaimniecībā, un kurai būtu jāatbilst zemes 
izmantošanas nozīmējumam.
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Attiecībā uz īpašumtiesību pārkāpumu:

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķos cilvēka pamattiesību pārkāpumu 
gadījumos. Eiropas Komisija var tā rīkoties tikai tad, ja ir iesaistīti Eiropas Kopienas tiesību 
akti. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt 
nekādu saikni starp lūgumrakstā aktualizētajiem jautājumiem un Kopienas tiesību aktiem.

Attiecībā uz apkārtesošās zemes izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām:

Praktiskās formalitātes, lai iegūtu gala atzinumu par zemes izmantošanu lauksaimniecības 
vajadzībām, ir atbildīgo lauksaimniecības iestāžu kompetencē. Tādēļ, lai iegūtu sīkāku 
informāciju par īpašajām formalitātēm, lūgumraksta iesniedzējai jāgriežas tieši šajās 
iestādēs.”


