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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0482/2009, внесена от Suzanne Wyatt, с британско 
гражданство, подкрепена от 792 подписа, относно проблеми, пред които 
са изправени собствениците на недвижимо имущество в Испания

Относно: Петиция 0484/2009, внесена от José Alberto Escolar, с испанско 
гражданство, относно сектора на недвижимата собственост в Испания

1. Резюме на петиция 0482/2009

Вносителката на петицията посочва, че около 25% от подкрепилите с подписите си 
петицията, които са закупили жилище в Испания, са били информирани, че 
собствеността им е незаконна. Някои от тях е трябвало да платят глоби, за да узаконят 
положението, а други са изправени пред евентуално съдебно отстранение и 
разрушаване на домовете им. Същевременно общинските органи отказват да ги 
свържат към водопроводната и електрическата мрежа. В резултат на това те са 
принудени да плащат високи такси за наемане на адвокат и започване на дела срещу 
виновните предприемачи, които освен всичко останало изискват от бъдещите купувачи 
да внесат гаранция в испанска банкова сметка. Вносителката на петицията призовава 
банките да връщат гаранциите, когато съответната собственост няма необходимите 
разрешителни и е обявена за незаконна.

Резюме на петиция 0484/2009

Вносителят на петицията иска да знае какви действия следва да предприемат 
собствениците на жилища, измамени от предприемачи.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 7 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

В отговор на искането от страна на Европейския парламент за информация по 
отношение на въпроса с банковите гаранции и тяхното възстановяване и връзките 
между този въпрос и други приложими директиви на ЕС, Комисията би желала да 
отбележи следното.

Понастоящем законодателството на ЕС не включва разпоредби относно гаранциите, 
които следва да се плащат на банки във връзка с придобиването на недвижимо 
имущество, или освобождаването от такива гаранции. Следователно, държавите-членки 
сами решават дали да въвеждат или да не въвеждат в законодателството си правила за 
такива банкови гаранции.

Затова Комисията предлага на вносителя на петицията да се свърже със съответните 
испански органи. Допълнителна информация относно подаването на жалба е достъпна
на следния уебсайт: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/reclama.html
(на испански език) или http://www.bde.es/servicio/reclama/reclamae.htm (на английски 
език).


