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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1624/2009, внесена от A.F., с италианско гражданство, 
относно равенство пред закона за всички при прилагането на 
санкции срещу незаконно жилищно строителство

1. Резюме на петицията

Италианските органи вземат решение, че жилища, построени след 1994 г. без 
необходимото разрешение, следва да бъдат разрушени. Вносителят на петицията 
обяснява, че на много места правилата относно селищното устройство не са се развили 
през последните 20 години, докато обществото и населението са се развивали.
Местните органи преди са допускали незаконните постройки и са обещавали 
последващо узаконяване. В момента същите тези органи разпореждат разрушаване на 
жилищата. В област Campania хиляди постройки са засегнати понастоящем и ще бъдат 
засегнати в бъдеще. Често собствениците нямат подходящи средства да търсят 
алтернативи, да закупят или да наемат жилище, поради което остават без дом.
Вносителят твърди, че хората с връзки и пари ще могат да си купят узаконяване на 
разрешение за строителство и ще избегнат разрушаване на къщите си, докато хората, 
които разполагат с малко средства рискуват да останат на улицата. Той моли 
европейските институции да се намесят пред италианските органи, за да адаптират 
законите за териториално устройство, които той счита за остарели.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
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Европейския съюз Европейската комисия няма правомощия да се намесва във връзка с 
въпрос, който не е свързан с правото на Европейската общност. 

Основната причина за проблема на вносителя на петицията е разрушаването на сгради, 
построени без разрешение за строителство. Този въпрос не е свързан с правото на ЕС и 
попада в сферата на отговорност на съответната държава-членка.

Комисията не може да открие в тази петиция предмет на спор, който би оправдал по-
нататъшно разглеждане на случая.


