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der byggede boliger i Murcia

1. Sammendrag

Andrageren klager over manglende krav om garantier fra bygherrerne i det øjeblik, de får 
sikkerhed for boligkøbernes penge. Bygherrens konkurs, som i øjeblikket er under behandling 
af domstolene, har efterladt køberne uden hus og uden de deposita, de har betalt for at få det 
bygget. De kræver af regeringen, at den indfører flere garantier for de indbetalte deposita.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Kommissionen ikke 
generelle beføjelser til at gribe ind i enkeltsager vedrørende problemer med generel 
forvaltning af retsvæsenet, domstolenes ineffektivitet og særlige spørgsmål i lighed med det, 
der beskrives i andragendet, medmindre der er en forbindelse til EU-lovgivningen.

Der er dog aktuelt ingen EU-lovgivning, der regulerer lovgivningskravene med hensyn til 
udstedelse af byggetilladelser eller retsmidlerne mod byggeentreprenører i tilfælde af 
misbrug. Der eksisterer heller ingen EU-lovgivning om køb af privat ejendom (som ikke er 
timeshareboliger i henhold til direktiv 94/47/EF), tilbagebetaling af bankindskud, retsmidler 
mod bygherrer for kontraktbrud eller nationale retssagers varighed. Disse spørgsmål reguleres 
af national lovgivning.
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I Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs opstilles almindelige ordninger for 
sammenspillet mellem de forskellige insolvenslovgivninger. I henhold til artikel 39 har 
kreditorer, som har deres sædvanlige opholdssted i EU, ret til at anmelde deres fordringer 
skriftligt i forbindelse med hver af de insolvensbehandlinger, som verserer i EU vedrørende 
skyldnerens aktiver. Den nationale lovgivning bør være gældende for behandlingerne, det vil 
sige insolvenslovgivningen i den stat, hvor behandlingen indledes, eller lovgivningen i den 
stat, hvor den faste ejendom er registreret. 

På baggrund af de af andrageren fremlagte oplysninger er det ikke muligt at fastslå nogen 
mulig overtrædelse af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000. Idet der ikke er tale om brud på 
EU-lovgivningen, har Kommissionen ikke beføjelser til at træffe foranstaltninger i denne sag. 
Da andrageren søger større regeringsgarantier, er det er nationalt spørgsmål, som henhører 
under de nationale myndigheders kompetence."


