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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0811/2006 af Pedro Antonio Luna Tudela, spansk statsborger, om retstvist 
med de lokale myndigheder i Javea i Alicante i Spanien om opførelse af deres hus

1. Sammendrag

Andrageren, som er spansk statsborger bosat i Belgien, og som har fået bygget et hus i Javea i 
Alicante i Spanien, beskylder lokale myndigheder for chikane og gentagne forsøg på 
ekspropriation. Andrageren forklarer, at selv om han har haft alle de nødvendige 
byggetilladelser, anvender de lokale myndigheder alle retlige og administrative påskud til at 
forhindre ham i at bygge huset. Andrageren har med held henvendt sig til de lokale domstole, 
men på grund af stadige anmodninger fra de lokale myndigheder er den endelige afgørelse 
hele tiden blevet udskudt. Andrageren, som har fået en stor gæld som følge af 
sagsomkostningerne, anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at afklare situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

Ifølge traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske 
Union har Kommissionen ingen generel beføjelse til at intervenere i sager om individuel 
krænkelse af de grundlæggende rettigheder. Den kan kun gøre dette, hvis der er en tilknytning 
til fællesskabsretten. Følgelig er Kommissionen ikke i stand til at behandle påstande om 
krænkelse af grundlæggende rettigheder, som ikke har nogen tilknytning til fællesskabsretten.

Ud fra oplysningerne i andragendet har det ikke været muligt at fastslå en forbindelse mellem 
anvendelsen af de gældende ekspropriationsbestemmelser og fællesskabsretten.

Hertil kommer, at vilkårene omkring ekspropriering af jord fastlægges i medlemsstaternes 
nationale lovgivning. Det hedder i artikel 295 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
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Fællesskab: "De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af denne traktat".

Det tilkommer de kompetente nationale myndigheder, herunder domstolene, at sikre, at de 
grundlæggende rettigheder beskyttes i den foreliggende sag.

Endelig kan enhver, der mener, at hendes eller hans grundlæggende rettigheder på nogen 
måde er krænket, indgive en klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(Europarådet, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrig1). Bemærk dog, at denne domstol kun 
behandler sager, hvor alle interne retsmidler er udtømt.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR .


