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Betreft: Verzoekschrift 1624/2009, ingediend door A.F. (Italiaanse nationaliteit), over voor 
allen gelijke rechtspleging bij de tenuitvoerlegging van sancties tegen de illegale 
bouw van huizen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Italiaanse autoriteiten hebben besloten dat woningen die na 1994 zijn gebouwd zonder de 
vereiste vergunning moeten worden gesloopt. Indiener legt uit dat de regels voor ruimtelijke 
ordening de afgelopen twintig jaar op veel plaatsen niet zijn veranderd, maar de maatschappij en 
de bevolking wel. Lokale Italiaanse autoriteiten hebben illegale behuizing voorheen gedoogd 
met de belofte van regularisatie op een later tijdstip, maar nu geven deze autoriteiten bevel tot de 
sloop van woningen. In de regio Campania gaat het om vele duizenden gebouwen, op dit 
moment en in de toekomst. Vaak hebben de eigenaren niet voldoende middelen om naar 
alternatieven te zoeken, in de vorm van een huur- of koopwoning, waardoor ze dakloos worden.
Indiener stelt dat diegenen met connecties en geld wel in staat zullen zijn om voor zichzelf 
regularisatie van een bouwvergunning te kopen, terwijl minder draagkrachtige burgers het risico 
lopen op straat te belanden. Indiener verzoekt de instellingen van de EU om tegen de Italiaanse 
autoriteiten op te treden om ervoor te zorgen dat zij de volgens indiener verouderde wetten 
aangaande ruimtelijke ordening wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, is de Commissie niet bevoegd tussen te komen in een zaak die niet onder de 
EU-wetgeving valt. 
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De kern van indieners probleem is de sloop van woningen die zijn gebouwd zonder vergunning. 
Deze zaak heeft geen betrekking op EU-wetgeving en valt onder de verantwoordelijkheid van de 
betrokken lidstaat.

De Commissie vindt in dit verzoekschrift geen enkele aanleiding om deze zaak verder te 
behandelen.


