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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0968/2011, ingediend door Paul Larkin (Britse nationaliteit), over een 
onroerendgoedkwestie in Zurgena (Regio Andalusië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant heeft in 2006 een huis gekocht, met alle aktes, bouwvergunning enzovoort, in de 
gemeente Zurgena, provincie Almería, regio Andalusië. In april 2011 publiceerde het stadhuis 
een algemeen plan, op grond waarvan zijn huis wordt gebouwd op grond die niet voor stedelijke 
bebouwing bestemd is. Tot dusverre is er nog geen actie tegen hem ondernomen en hij heeft 
geruststellende berichten ontvangen van de huidige burgermeester, maar hij maakt zich zorgen 
over mogelijke problemen in de toekomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie betreurt dat die personen die in Spanje te goeder trouw een huis hebben gekocht 
er vervolgens achter zijn gekomen dat die huizen op illegale wijze zijn gebouwd. Uit hoofde van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie kan de Commissie echter alleen ingrijpen indien er sprake is van een kwestie van 
EU-recht. Afgaande op de aangevoerde informatie lijkt het er voor de Commissie op dat de zaak 
draait om vragen met betrekking tot planning en verstedelijking, die geen kwesties van EU-recht 
aan de orde stellen. Derhalve is dit, naar de mening van de Commissie, een aangelegenheid voor 
nationaal bestuursrecht, en zal er eerst binnen het nationale rechtsstelsel naar oplossingen moeten 
worden gezocht.
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Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet in een positie om in te grijpen in een 
aangelegenheid die binnen de grenzen van de Spaanse nationale wetgeving blijft.


