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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0008/2008, którą złożyła Jennifer Harvey (Wielka Brytania) 
w sprawie problemów z nieruchomością w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się rzekomym nadużyciom jej praw jako obywatelki UE 
mieszkającej i posiadającej nieruchomość w Hiszpanii, ponieważ istnieje ryzyko, że jej nowo 
wybudowany dom zostanie wyburzony. Składająca petycję wyjaśnia, że nabyła nieruchomość 
w Las Alpujarra (Lanjaron) i przebudowała dom z pomocą miejscowego architekta i po 
uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń. Składająca petycję twierdzi, że po skardze
złożonej przeciwko niej przez sąsiada oskarżającego ją o niewykorzystywanie otaczających 
gruntów do celów rolniczych zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem tych gruntów, 
władze lokalne wydały nakaz wyburzenia jej nowego domu. Składająca petycję wyjaśnia, że 
te oskarżenia są niezgodne z prawdą, ponieważ odnowiła ona ogród i nawet sprzedawała 
produkty do miejscowego supermarketu. Składająca petycję, która w związku z nakazem 
wyburzenia wniosła sprawę do sądu, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc, 
ponieważ jej zdaniem prawa obywateli UE są łamane w Hiszpanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składająca petycję informuje o rzekomym naruszaniu praw obywateli UE mieszkających 
w Hiszpanii i posiadających nieruchomości w tym kraju. Składająca petycję sprzeciwia się 
nakazowi wyburzenia domu wydanemu przez lokalne władze, które oświadczyły, że grunty 
otaczające dom nie są wykorzystywane do celów rolniczych zgodnie z ich przeznaczeniem 
w planie zagospodarowania przestrzennego. 
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W odniesieniu do pogwałcenia prawa do nieruchomości:

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada żadnych ogólnych uprawnień w zakresie interweniowania 
w indywidualnych przypadkach pogwałcenia praw podstawowych. Może to czynić jedynie 
wówczas, gdy sprawa ma związek z prawem Wspólnoty Europejskiej.  

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję nie można było wskazać 
żadnego powiązania kwestii poruszonych w petycji z prawem wspólnotowym.

W odniesieniu do wykorzystania otaczających ziem na cele rolnicze:

Praktyczne procedury formalne związane z uzyskaniem ostatecznego uznania wykorzystania 
ziem do celów rolniczych pozostają w gestii lokalnych organów ds. rolnictwa. Dlatego 
w sprawie szczegółów konkretnych procedur formalnych składająca petycję powinna zwrócić 
się bezpośrednio do tych władz.


