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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0008/2008, ingiven av Jennifer Harvey (brittisk medborgare), om 
problem med hennes fastighet i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar påstådda kränkningar av rättigheterna för EU-medborgare som bor 
och äger fastigheter i Spanien. Hon riskerar att hennes nybyggda hus rivs. Framställaren 
förklarar att hon köpte en fastighet i Las Alpujarra (Lanjaron) och att hon, efter att ha fått alla 
nödvändiga tillstånd, lät bygga om huset med hjälp av en lokal arkitekt. Enligt framställaren 
utfärdade lokala myndigheter, med anledning av ett klagomål från en granne som anklagar 
henne för att inte använda den omgivande marken för jordbruk, vilket hon skulle behöva göra 
enligt reglerna för markanvändning, ett rivningsbeslut mot hennes nya hus. Framställaren 
förklarar att denna anklagelse är falsk eftersom hon restaurerade trädgården och dessutom 
sålde produkter till det lokala snabbköpet. Framställaren, som bestrider rivningsbeslutet i 
domstol, ber Europaparlamentet om hjälp eftersom hon anser att EU-medborgares rättigheter 
kränks i Spanien.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren kritiserar påstådda kränkningar av rättigheterna för EU-medborgare som bor 
och äger fastigheter i Spanien. Hon protesterar mot ett rivningsbeslut som utfärdats av den 
lokala myndigheten. Myndigheten fastställde att hon inte använder den omgivande marken för 
jordbruk, vilket hon ska göra enligt reglerna för markanvändning.
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Kränkning av äganderätten:

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeiska 
unionen har kommissionen ingen allmän behörighet att ingripa i individuella fall av
kränkningar av grundläggande rättigheter. Den kan bara ingripa i frågor som har anknytning 
till EG-rätten. 

Mot bakgrund av den information som lagts fram av framställaren var det inte möjligt att 
fastställa någon koppling mellan de frågor som togs upp i framställningen och 
gemenskapslagstiftningen.

Användning av den omgivande marken för jordbruk:

Praktiska formaliteter för ett slutligt godkännande för jordbruk ligger inom de lokala 
jordbruksmyndigheternas behörighet. Följaktligen bör framställaren vända sig direkt till dessa 
myndigheter för detaljer om specifika formaliteter.


