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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A. F. olasz állampolgár által benyújtott 1624/2009 számú petíció a törvény 
előtti egyenlőségről az engedély nélkül épült lakóházakkal szembeni 
szankciók alkalmazása során

1. A petíció összefoglalása

Az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy az 1994 után, a szükséges engedélyek nélkül épített 
házakat le kell bontani. A petíció benyújtója kifejti, hogy az elmúlt 20 évben sok helyen nem 
változtak az építési szabályok, miközben a társadalom és a lakosság tekintetében fejlődés 
következett be. A helyi hatóságok korábban szemet hunytak az illegális építkezések fölött, és 
ígéretet tettek a későbbi rendezésre. Most ugyanezen hatóságok elrendelik a házak lebontását. 
Ez Campania régióban több ezer épületet érint jelenleg és a jövőben is. Gyakori, hogy a 
tulajdonosok nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy más alternatíva után 
nézzenek, ingatlant vásároljanak vagy béreljenek, aminek következtében hajléktalanná 
válnak. A petíció benyújtója szerint a megfelelő összeköttetésekkel és pénzzel rendelkezők 
meg tudják vásárolni az építési engedély ügyének rendezését és ezzel képesek 
megakadályozni házuk bebontását, míg a csekély anyagiakkal rendelkezőket az a veszély 
fenyegeti, hogy az utcára kerülnek. A petíció benyújtója kéri az európai intézményeket, hogy 
bírják rá az olasz hatóságokat a – véleménye szerint elavult – építésügyi jogszabályok 
átdolgozására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.
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Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
az Európai Bizottság nem avatkozhat be olyan ügyekbe, amelyeknek nincsenek európai uniós 
jogi vonatkozásaik.

A petíció benyújtója által vázolt probléma gyökere az engedély nélkül épült házak lebontása. 
A kérdés nem érinti az uniós jogot és az érintett tagállam hatáskörébe tartozik.

A Bizottság nem talált semmi olyat a petícióban, ami indokolná az ügy további vizsgálatát.


