
CM\896438EL.doc PE485.994v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

16.3.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0968/2011, του Paul Larkin, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ζήτημα ιδιοκτησίας στη Zurgena (περιφέρεια της Ανδαλουσίας)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αγόρασε ένα σπίτι το 2006, με όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας, την άδεια 
κατασκευής κ.λπ., στον δήμο Zurgena, στην επαρχία Almería της περιφέρειας της 
Ανδαλουσίας. Τον Απρίλιο του 2011, το δημαρχείο δημοσίευσε το γενικό του σχέδιο, 
σύμφωνα με το οποίο το σπίτι του έχει ανεγερθεί σε μη οικοδομήσιμη έκταση. Μέχρι 
στιγμής, δεν έχει ληφθεί κάποιο μέτρο σε βάρος του αναφέροντος, ο οποίος, αν και έχει λάβει 
διαβεβαιώσεις από τον σημερινό δήμαρχο, ανησυχεί για προβλήματα που ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσει στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι καλόπιστοι αγοραστές σπιτιών στην 
Ισπανία διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι τα σπίτια τους ήταν παρανόμως κτισμένα. Ωστόσο, 
βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να 
παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία τίθεται ζήτημα δικαίου της ΕΕ. Από τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η υπόθεση αφορά ζητήματα 
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συναφή με την πολεοδομία και την αστικοποίηση τα οποία δεν εγείρουν κανένα θέμα σχετικό 
με το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της Επιτροπής, πρόκειται για ζήτημα που 
αφορά το εθνικό διοικητικό δίκαιο και η λύση πρέπει να αναζητηθεί, σε πρώτο στάδιο, στο 
πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει για ζήτημα το οποίο 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ισπανικού εθνικού δικαίου.


