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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0008/2008 af Jennifer Harvey, britisk statsborger, om problemer med 
hendes ejendom i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer en påstået overtrædelse af de rettigheder, hun som EU-borger har, når 
hun bor og ejer ejendom i Spanien, da hun risikerer at få sit nyopførte hus revet ned. 
Andrageren forklarer, at hun købte en ejendom i Las Alpujarra (Lanjaron) og fik den 
ombygget med hjælp fra en lokal arkitekt efter at have indhentet alle de fornødne tilladelser. 
Andrageren fastholder, at de lokale myndigheder udstedte en ordre om nedrivning af hendes 
nye hus som følge af en klage indsendt af en nabo, der beskyldte hende for ikke at anvende 
det omkringliggende areal til landbrug, som hun skulle, da det er landzone. Andrageren 
forklarer, at denne beskyldning ikke er sand, da hun genoprettede haven og endda solgte sine 
produkter til det lokale supermarked. Andrageren, som har anlagt sag ved retten om 
annullering af nedrivningsordren, beder Europa-Parlamentet om hjælp, da hun mener, at EU-
borgernes rettigheder overtrædes i Spanien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren fordømmer en påstået overtrædelse af de rettigheder, hun som EU-borger har, 
når hun bor og ejer ejendom i Spanien. Andrageren protesterer mod en ordre om nedrivning 
udstedt af de lokale myndigheder, hvoraf det fremgår, at det omkringliggende areal ikke 
anvendes til landbrug i overensstemmelse med arealanvendelsen.
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Vedrørende overtrædelse af ejendomsretten:

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkelte 
tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe ind, såfremt det 
drejer sig om et EU-retligt anliggende.

Det var på baggrund af de oplysninger, som andrageren fremlagde, ikke muligt at fastslå en 
forbindelse mellem spørgsmålene i andragendet og Fællesskabslovgivningen. 

Vedrørende anvendelse af det omkringliggende areal til landbrug:

Praktiske formaliteter med henblik på at opnå endelig godkendelse af landbrug henhører 
under de lokale landbrugsmyndigheders kompetenceområde. Andrageren bør derfor forhøre 
sig direkte hos disse myndigheder om nærmere oplysninger om disse specifikke formaliteter."


