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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0008/2008, adresată de Jennifer Harvey, de naționalitate britanică, 
privind probleme cu proprietatea pe care o deține în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță presupusele abuzuri ale drepturilor cetățenilor UE rezidenți și deținători 
de proprietăți în Spania, deoarece riscă să-i fie demolată casa recent construită. Conform 
explicațiilor petiționarei, aceasta a achiziționat o proprietate în Las Alpujarra (Lanjaron) și a 
reconstruit casa apelând la serviciile unui arhitect local și obținând în prealabil toate 
autorizațiile necesare. Petiționara susține că, în urma unei plângeri depuse de un vecin care o 
acuză că nu folosește terenul aferent în scop agricol, așa cum ar fi trebuit conform încadrării 
funciare a terenului, autoritățile locale au emis un ordin de demolare pentru noua ei casă. 
Petiționara arată că acuzația este falsă, deoarece ea a refăcut grădina și chiar a vândut produse 
unui magazin local. Petiționara, care se opune în instanță ordinului de demolare, solicită 
asistența Parlamentului European, deoarece consideră că drepturile cetățenilor Uniunii 
Europene nu sunt respectate în Spania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționara denunță presupusele abuzuri față de drepturile cetățenilor UE rezidenți și 
deținători de proprietăți în Spania. Petiționara contestă ordinul de demolare emis de 
autoritatea locală, în care se precizează faptul că terenul înconjurător nu este utilizat în scop 
agricol, care ar trebui să corespundă scopului desemnat de utilizare a terenului.
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În privința încălcării dreptului la proprietate:

În temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene și al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia nu deține puteri generale de a interveni în cazurile individuale de violare 
a drepturilor fundamentale. Aceasta poate proceda astfel doar în cazul în care este implicată o 
chestiune care ține de dreptul comunitar european.

În baza informațiilor furnizate de petiționară, nu s-a putut stabili nicio legătură între 
chestiunile ridicate în petiție și dreptul comunitar.

În privința utilizării terenului în scopuri agricole:

Formalitățile practice pentru obținerea recunoașterii finale pentru exploatarea agricolă revin 
autorităților agricole locale. În consecință, pentru a obține detalii referitoare la formalitățile 
specifice, petiționara trebuie să se adreseze direct autorităților respective.


