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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0482/2009, της Suzanne Wyatt, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 792 υπογραφές, σχετικά με προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ισπανία

Θέμα: Αναφορά 0484/2009, του José Alberto Escolar, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κτηματαγορά στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0482/2009

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι το 25% περίπου των αναφερόντων, οι οποίοι αγόρασαν 
κατοικία στην Ισπανία, ενημερώθηκαν ότι οι κατοικίες τους είναι παράνομες και 
αντιμετωπίζουν πλέον το ενδεχόμενο της έξωσης και της κατεδάφισης των κατοικιών τους, ή 
υποχρεώνονται να καταβάλουν πρόστιμα προκειμένου να νομιμοποιήσουν τις κατασκευές. 
Στο μεταξύ, οι δημοτικές αρχές αρνούνται να τους συνδέσουν με τα δίκτυα ύδρευσης και 
ηλεκτρισμού. Κατά συνέπεια, είναι αντιμέτωποι με υψηλές δικηγορικές αμοιβές προκειμένου 
να στραφούν δικαστικά κατά των υπεύθυνων εργολάβων οι οποίοι, επιπλέον, απαιτούν από 
τους επίδοξους αγοραστές να καταβάλουν εγγύηση σε ισπανικό τραπεζικό λογαριασμό. Η 
αναφέρουσα ζητεί από τις τράπεζες να επιστρέψουν τις εγγυήσεις στις περιπτώσεις που η 
κατοικία την οποία αφορούν δεν έχει λάβει οικοδομική άδεια και έχει κηρυχθεί αυθαίρετη.

Περίληψη της αναφοράς 0484/2009

Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες 
κατοικιών που εξαπατώνται από εργολάβους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 7 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Σε απάντηση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες όσον αφορά το 
θέμα των τραπεζικών εγγυήσεων και της επιστροφής τους, και τη σύνδεση του θέματος αυτού 
με άλλες πιθανές οδηγίες της ΕΕ, η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει τα ακόλουθα.

Η νομοθεσία της ΕΚ δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος διατάξεις σχετικά με εγγυήσεις που 
καταβάλλονται σε τράπεζες σε σχέση με απόκτηση ακίνητης περιουσίας ή την αποδέσμευση 
τέτοιων εγγυήσεων. Τα κράτη μέλη είναι, συνεπώς, ελεύθερα να θεσπίσουν ή όχι στη 
νομοθεσία τους κανόνες που να διέπουν τέτοιου είδους τραπεζικές εγγυήσεις.

Η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, να επικοινωνήσει ο αναφέρων με τις αρμόδιες ισπανικές 
αρχές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας διατίθενται στη 
διεύθυνση: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/reclama.html (στα 
ισπανικά) ή http://www.bde.es/servicio/reclama/reclamae.htm (στα αγγλικά).


