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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1798/2009, του J.L.B.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πτώχευση των εταιρειών προώθησης ακινήτων στη Murcia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις ελλιπείς εγγυήσεις που απαιτούνται από τις εταιρείες 
προώθησης κατά την ασφάλιση των χρημάτων των αγοραστών ακινήτων. Η πτώχευση της 
εταιρείας προώθησης που επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών, 
τους άφησε άστεγους και χωρίς τις καταθέσεις που είχαν πραγματοποιήσει για την 
κατασκευή του. Ζητούν από την κυβέρνηση περισσότερες εγγυήσεις για τις 
πραγματοποιηθείσες καταθέσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα 
να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες υποθέσεις σχετικά με προβλήματα γενικής απονομής της 
δικαιοσύνης, αναποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και συγκεκριμένα 
ζητήματα όπως αυτό που περιγράφεται στην αναφορά, παρά μόνο εάν υπάρχει κάποια 
σύνδεση με το δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που να διέπουν τις 
νομικές απαιτήσεις οι οποίες συνδέονται με τη χορήγηση οικοδομικών αδειών ή τα 
αντίστοιχα μέσα προσφυγής κατά κατασκευαστών ακινήτων σε περίπτωση πτώχευσης. Ούτε 
υπάρχει δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την αγορά ιδιωτικής περιουσίας (εκτός από τη 
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χρονομεριστική μίσθωση στο πλαίσιο της οδηγίας 94/47/ΕΚ), την ανάκτηση τραπεζικών 
προκαταβολών, τα μέσα προσφυγής κατά εργολάβων οικοδομών σε περίπτωση παραβίασης 
συμβατικών υποχρεώσεων ή τη χρονική διάρκεια των εθνικών δικαστικών διαδικασιών. Τα 
ζητήματα αυτά ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Υπάρχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας που προβλέπει κοινά συστήματα για την αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
καθεστώτων αφερεγγυότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού, οι πιστωτές οι έχοντες 
συνήθη διαμονή στην ΕΕ, δικαιούνται να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους σε κάθε 
εκκρεμή διαδικασία αφερεγγυότητας στην ΕΕ σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη. Για τις διαδικασίες ισχύει η εθνική νομοθεσία, δηλαδή η νομοθεσία περί 
αφερεγγυότητας του κράτους όπου κινούνται οι διαδικασίες ή η νομοθεσία του κράτους όπου 
είναι καταχωρημένη η ακίνητη περιουσία.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν στοιχειοθετείται πιθανή παραβίαση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου. Απουσία παραβίασης του δικαίου 
της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αναλάβει δράση στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Καθώς ο αναφέρων ζητεί από την κυβέρνηση περισσότερες εγγυήσεις, πρόκειται για εγχώριο 
ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.


