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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0008/2008, imressqa mis-Sinjura Jennifer Harvey, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar problemi marbuta mal-proprjetà tagħha fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrapporta allegat ksur tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li huma residenti u 
sidien ta’ proprjetajiet fi Spanja, minħabba li hija qiegħda tiffaċċja l-periklu li titwaqqgħalha
d-dar ġdida li għadha kif bniet. Il-petizzjonanta tispjega li xtrat proprjetà f’Las Alpujarra 
(Lanjaron) u bniet mill-ġdid id-dar bl-għajnuna ta’ perit lokali u wara li kisbet il-permessi
kollha meħtieġa. Il-petizzjonanta ssostni li bħala konsegwenza ta’ lment imressaq minn xi 
ħadd mill-ġirien, fejn akkużaha li hija ma kinitx tuża l-art ta’ madwar id-dar għall-biedja kif 
jitlob il-pjan ta’ struttura, l-awtoritajiet lokali ħarġu ordni ta’ twaqqigħ kontra d-dar il-ġdida 
tagħha. Il-petizzjonanta tispjega li din l-akkuża hija falza, peress li hija rranġat mill-ġdid il-
ġnien u waslet anki biex tbigħ prodotti lis-supermarkit lokali. Il-petizzjonanta, li qiegħda 
tikkontesta l-ordni ta’ twaqqigħ quddiem il-qorti, titlob assistenza mill-Parlament Ewropew, 
peress li hija tal-fehma li fi Spanja qed iseħħ ksur tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonanta tirrapporta allegat ksur tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li huma residenti u 
sidien ta’ proprjetajiet fi Spanja. Il-petizzjonanta toġġezzjona għal ordni ta’ twaqqigħ maħruġ 
mill-awtorità lokali, li skontu l-art ta’ madwar id-dar tagħha mhix qiegħda tintuża għall-biedja 
kif jitlob il-pjan ta’ struttura. 
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Fir-rigward tal-ksur tad-dritt għal proprjetà:

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervieni f’każijiet individwali ta’ ksur 
ta’ drittijiet fondamentali. Hija tista’ tagħmel dan biss meta hemm involuta kwistjoni tal-liġi 
Komunitarja. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, ma kienx possibbli li wieħed 
jistabbilixxi xi rabta bejn il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni u l-liġi Komunitarja.

Fir-rigward tal-użu agrikolu tal-art ta’ madwar id-dar:

Il-formalitajiet prattiċi sabiex wieħed jikseb ir-rikonoxximent finali meħtieġ għall-użu 
agrikolu jaqgħu fl-ambitu tal-awtoritajiet agrikoli lokali. B’konsegwenza ta’ dan, għal dettalji 
marbuta ma’ dawk il-formalitajiet speċifiċi, ikun xieraq li l-petizzjonanta tindirizza 
direttament lill-awtoritajiet ikkonċernati. 


