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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0616/2008, ingediend door Elizabeth Reidy (Poolse en Ierse 
nationaliteit), over de beslaglegging op haar huis in Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster en haar echtgenoot, die een zomerhuis in Polen hebben, kregen onenigheid met een 
arbeider en weigerden vervolgens zijn uitgeschreven rekening te betalen. In een rechtszaak 
voor een Poolse rechtbank, wees de rechter het verzoek tot beslaglegging op het huis van het 
echtpaar in Ierland toe. Indienster stelt dat er geen beslag zou zijn gelegd als zij en haar 
echtgenoot een vaste woonplaats in Polen zouden hebben gehad en de zaak is naar haar 
mening dan ook in strijd met de bepalingen van de EU inzake het vrije verkeer. Derhalve 
verzoekt zij het Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De Commissie is op de hoogte van de feiten die in het verzoekschrift naar voren zijn gebracht, 
aangezien indienster apart een klacht over deze zaak heeft ingediend. 

Het betreft een zaak waarin, door een Poolse rechtbank, pandrecht is gevestigd op het 
eigendom van indienster als gevolg van een lopende civiele rechtszaak met een aannemer. 
Indienster stelt dat de rechtbank een dergelijk pandrecht niet zou hebben gevestigd wanneer 
zij in Polen zou hebben gewoond.

De Commissie heeft in haar brief aan klaagster van 9 juni 2008 uitgelegd dat het beginsel van 
non-discriminatie op grond van nationaliteit binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag
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valt, zoals voorzien in artikel 12 van het Verdrag, daarbij opgemerkt dat er op basis van de 
door klaagster verstrekte informatie geen verband kan worden gelegd met 
Gemeenschapwetgeving. 

De Commissie is derhalve niet bevoegd om de zaak verder te onderzoeken. 


