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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0008/2008, της κ. Jennifer Harvey, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ακίνητη ιδιοκτησία της στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων πολιτών της ΕΕ που 
κατοικούν και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ισπανία, καθώς η νεόκτιστη κατοικία της 
κινδυνεύει να κατεδαφιστεί. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι αγόρασε ένα ακίνητο στην πόλη Las 
Alpujarra (Lanjaron) και ανέθεσε την ανοικοδόμηση της κατοικίας σε έναν αρχιτέκτονα της 
περιοχής και αφού είχε προηγουμένως εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι, σε συνέχεια καταγγελίας που υπέβαλε ένας γείτονας 
κατηγορώντας την ότι δεν εκμεταλλεύεται γεωργικά την έκταση που περιβάλλει την κατοικία 
όπως θα όφειλε σύμφωνα με το καθεστώς χρήσης γης, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν εντολή 
κατεδάφισης της νέας της κατοικίας. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι η κατηγορία αυτή είναι 
ψευδής, καθώς αποκατέστησε τον κήπο και πώλησε μάλιστα προϊόντα στο τοπικό σούπερ 
μάρκετ. Η αναφέρουσα, η οποία μάχεται κατά της εντολής κατεδάφισης στα δικαστήρια, 
ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πιστεύει ότι τα δικαιώματα 
πολιτών της ΕΕ παραβιάζονται στην Ισπανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων πολιτών της ΕΕ που 
κατοικούν και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ισπανία. Η αναφέρουσα αντιτίθεται στην 
εντολή κατεδάφισης που εκδόθηκε από την τοπική αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι η 
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περιβάλλουσα έκταση δεν χρησιμοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση όπως θα έπρεπε 
σύμφωνα με το χαρακτηρισμό χρήσης γης.

Όσον αφορά την παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας:

Κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να παρέμβει μόνο εάν τίθεται 
θέμα παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί 
οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των ζητημάτων που τίθενται στην αναφορά και του κοινοτικού 
δικαίου.

Όσον αφορά τη χρήση της περιβάλλουσας έκτασης για γεωργική εκμετάλλευση:

Οι πρακτικές διατυπώσεις για την εξασφάλιση τελικής αναγνώρισης για γεωργική 
εκμετάλλευση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών γεωργικών αρχών. Συνεπώς, για 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ειδικές διατυπώσεις, η αναφέρουσα θα πρέπει να 
απευθυνθεί απευθείας σε αυτές τις αρχές.


