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Verzoekschrift 0811/2006, ingediend door Pedro Antonio Luna Tudela (Spaanse 
nationaliteit), over een juridisch geschil met de plaatselijke autoriteiten in Javea 
(Alicante, Spanje) inzake de bouw van zijn huis

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een in België wonende Spanjaard die een huis wil laten bouwen in Javea 
(autonome regio Alicante, Spanje) en beschuldigt de plaatselijke autoriteiten van getreiter en 
herhaalde pogingen tot onteigening. Indiener beweert dat hij in het bezit is van alle benodigde 
bouwvergunningen, maar dat de lokale autoriteiten alle wettelijke en administratieve 
voorwendselen gebruiken om de bouw van zijn huis tegen te houden. Indiener heeft hier met 
succes tegen geprocedeerd via de plaatselijke rechtbank, maar de plaatselijke autoriteiten 
gingen hier hardnekkig tegen in beroep en hielden zodoende de definitieve uitspraak tegen. 
Indiener heeft intussen een grote schuld uitstaan aan rechtskosten en verzoekt het Europees 
Parlement om hulp bij het oplossen van dit probleem.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

"Op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag 
betreffende de Europese Unie heeft de Commissie geen algemene bevoegdheid om op te 
treden in individuele gevallen van schending van de grondrechten. Zij is daartoe alleen 
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bevoegd wanneer het een kwestie van Europees Gemeenschapsrecht betreft. Hieruit volgt dat 
de Commissie geen veronderstelde schendingen van de grondrechten kan onderzoeken als 
deze geen verband houden met het Gemeenschapsrecht.

Aan de hand van de in het verzoekschrift verstrekte informatie was het niet mogelijk een 
verband te onderscheiden tussen de toepassing van de bestaande onteigeningsvoorschriften en 
het Gemeenschapsrecht.

Bovendien worden de voorwaarden voor landonteigening bepaald door de nationale wetten 
van de lidstaten. Artikel 295 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
luidt als volgt: "Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet".

In dit specifieke geval is het aan de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van de 
rechtbanken, om bescherming van de grondrechten te verzekeren.

Ten slotte mag eenieder die van mening is dat een van zijn of haar grondrechten is 
geschonden een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de 
Raad van Europa (Raad van Europa, 67075 Straatsburg-Cedex, Frankrijk1). Er zij echter op 
gewezen dat het Hof een zaak alleen in behandeling mag nemen wanneer de binnenlandse 
mogelijkheden tot beroep zijn uitgeput.".

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