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Betreft: Verzoekschrift 8/2008, ingediend door Jennifer Harvey (Britse nationaliteit), 
over problemen met haar onroerend goed in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt vermeende schending van de rechten van burgers van de Europese Unie die in 
Spanje wonen en onroerend goed bezitten aan de kaak, aangezien zij het risico loopt dat haar 
pasgebouwde huis wordt gesloopt. Indienster legt uit dat ze onroerend goed heeft gekocht in 
Las Alpujarra (Lanjaron) en het huis heeft laten herbouwen door een plaatselijke architect, 
nadat ze alle benodigde vergunningen had verworven. Indienster stelt dat, nadat een klacht 
was ingediend door een van de buren, die haar ervan beschuldigde dat ze het omringende land 
niet voor landbouwdoeleinden gebruikte, zoals ze had moeten doen op grond van het 
grondgebruiksregime, de plaatselijke autoriteiten een sloopbevel hebben uitgevaardigd tegen 
haar nieuwe huis. Indienster verklaart dat deze beschuldiging vals is, aangezien zij de tuin 
heeft hersteld en zelfs producten heeft verkocht aan de plaatselijke supermarkt. Indienster, die 
het sloopbevel bij de rechter aanvecht, vraagt het Europees Parlement om bijstand, aangezien 
zij meent dat de rechten van burgers van de Europese Unie in Spanje worden geschonden. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indienster stelt vermeende schending van de rechten van burgers van de Europese Unie die in 
Spanje wonen en onroerend goed bezitten aan de kaak. Indienster maakt bezwaar tegen het 
sloopbevel dat is uitgevaardigd door de plaatselijke autoriteiten, waarin gesteld wordt dat ze 
het omringende land niet voor landbouwdoeleinden gebruikt, zoals ze had moeten doen op 
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grond van het grondgebruiksregime.

Ten aanzien van de schending van het eigendomsrecht:

Onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag van de 
Europese Unie heeft de Commissie geen algemene bevoegdheid om te interveniëren in 
individuele gevallen van schending van de grondrechten. Zij kan dit uitsluitend doen indien 
de wetgeving van de Europese Gemeenschap in het geding is.

Op grond van de door indienster verstrekte informatie kan niet worden vastgesteld dat er enig 
verband is tussen de kwesties die in het verzoekschrift aan de orde worden gesteld, en de 
wetgeving van de Gemeenschap.

Ten aanzien van het gebruik van het omringende land voor landbouwdoeleinden:

De praktische formaliteiten voor het aanmerken van activiteiten als landbouwactiviteiten
vallen onder de bevoegdheid van de plaatselijke landbouwautoriteiten. Indienster dient zich 
voor nadere bijzonderheden over betreffende formaliteiten dan ook tot deze autoriteiten te 
wenden. 


