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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0482/2009 af Suzanne Wyatt, britisk statsborger, og 792 
medunderskrivere, om problemer for ejere af fast ejendom i Spanien

Andragende 0484/2009 af José Alberto Escolar, spansk statsborger, om sektoren 
for fast ejendom i Spanien

1. Sammendrag af andragende 0482/2009

Andrageren oplyser, at omkring 25 % af andragerne, som har købt bolig i Spanien, har fået 
meddelelse om, at deres ejendom er ulovlig. De risikerer derfor udsættelse og nedrivning af 
deres bolig eller er blevet afkrævet bøder for at bringe sagen i orden. Samtidig nægter de 
kommunale myndigheder at tilslutte dem vand- og elektricitetsnettet.  Følgelig må andragerne 
betale høje advokatgebyrer for at indlede retssager mod de ansvarlige bygherrer, som desuden 
kræver, at fremtidige købere skal indbetale en garanti på en spansk bankkonto. Andrageren 
opfordrer bankerne til at tilbagebetale garantierne i de tilfælde, hvor ejendommen er opført 
uden byggetilladelse eller er blevet erklæret ulovlig.

Sammendrag af andragende 0484/2009

Andrageren ønsker at vide, hvilke foranstaltninger boligejere, der er blevet snydt af bygherrer, 
kan træffe.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.
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"Kommissionen ønsker som svar på Europa-Parlamentets anmodning om oplysninger om 
spørgsmålet om bankgarantier og tilbagebetaling heraf og sammenhængen mellem dette 
spørgsmål og andre eventuelle EU-direktiver at bemærke følgende:

EU-lovgivningen indeholder på nuværende tidspunkt ingen bestemmelser om garantier, der 
betales til banker i forbindelse med køb af fast ejendom eller frigivelse af de pågældende 
garantier. Medlemsstaterne kan derfor frit indføre regler om sådanne bankgarantier i deres 
lovgivning.

Kommissionen foreslår derfor, at andrageren kontakter de relevante spanske myndigheder.
Yderligere oplysninger om indgivelse af klage er tilgængelige på http://qurl.co.uk/4a5u.
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/reclama.html (på engelsk) eller 
http://www.bde.es/servicio/reclama/reclamae.htm (på engelsk)."


