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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1624/2009 του A.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ισονομία 
για όλους κατά την επιβολή κυρώσεων για παράνομη κατασκευή κατοικιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν ότι οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν μετά το 1994 χωρίς τις 
αναγκαίες άδειες πρέπει να κατεδαφιστούν. Ο αναφέρων εξηγεί ότι σε πολλά σημεία οι 
κανόνες χωροταξικού σχεδιασμού δεν έχουν εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, σε αντίθεση 
με την κοινωνία και τον πληθυσμό. Οι τοπικές αρχές παρέβλεπαν στο παρελθόν τις 
παράνομες οικοδομές και υπόσχονταν νομιμοποίηση στη συνέχεια. Τώρα, αυτές οι ίδιες 
αρχές διατάσσουν την κατεδάφιση των κατοικιών. Στην περιφέρεια της Καμπανίας, αυτό 
επηρεάζει και θα επηρεάσει πολλές χιλιάδες οικοδομήματα. Συχνά, οι ιδιοκτήτες δεν 
διαθέτουν επαρκή μέσα για να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, είτε αγοράς είτε 
ενοικίασης, και έτσι μένουν άστεγοι. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι όσοι διαθέτουν "γνωριμίες" 
και χρήματα θα μπορέσουν να πληρώσουν για τη νομιμοποίηση μιας κατασκευής και να 
αποφύγουν την κατεδάφιση της οικίας τους, ενώ εκείνοι που δεν διαθέτουν τα μέσα θα 
καταλήξουν στον δρόμο. Ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποχρεώσουν τις 
ιταλικές αρχές να προσαρμόσουν τους νόμους περί χωροταξίας, τους οποίους ο ίδιος θεωρεί 
παρωχημένους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες παρέμβασης σε ζητήματα 
που δεν αφορούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βαθύτερη αιτία του προβλήματος του αναφέροντος είναι η κατεδάφιση κατοικιών που 
κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά το δίκαιο της ΕΕ και
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει στην παρούσα αναφορά οποιοδήποτε ζήτημα που θα
αιτιολογούσε περαιτέρω εξέταση της εν λόγω υπόθεσης.


