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Tárgy: J.L.B.N., spanyol állampolgár által benyújtott 1798/2009. számú petíció egy 
Murciában működő ingatlanfejlesztő csődjéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy az ingatlanfejlesztők a lakásvásárlók pénzére 
nem adnak garanciát. A petíció benyújtója által említett ingatlanfejlesztő csődbe ment, a 
hitelezőkkel való csődegyezségének ügye jelenleg a bíróság előtt van, a vásárlók pedig nem 
kapták vissza az ingatlan és az építkezés céljára rendelkezésre bocsátott letéteiket. A letétek 
tekintetében nagyobb kormánygaranciákat követelnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a Közösség nem rendelkezik 
általános beavatkozási hatáskörrel az általános igazságszolgáltatáshoz és az 
igazságszolgáltatási rendszer elégtelen működéséhez kapcsolódó egyéni ügyekben, valamint a 
petícióban felvázoltakhoz hasonló egyedi esetekben, kivéve, ha azokban a közösségi jog is 
érintett.

A közösségi jog jelenlegi állása szerint nincs olyan uniós jogszabály, amely az építési 
engedélyek kiadásával, illetve késedelmes fizetés esetén az ingatlanfejlesztőkkel szembeni 
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megfelelő jogorvoslatokkal kapcsolatos jogi követelményeket szabályozná. Továbbá (a 
94/47/EK irányelvben meghatározott, időben megosztott használat kivételével) a 
magáningatlanok vásárlására, a banki letétek visszatérítésére, az építési vállalkozókkal 
szemben szerződésszegés esetén alkalmazandó jogorvoslatokra, illetve a nemzeti bírósági 
eljárások hosszára sem vonatkozik közösségi jogszabály. Ezeket a kérdéseket a nemzeti jog 
szabályozza.

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet biztosítja a 
fizetésképtelenséggel kapcsolatos különböző eljárások együttműködésének közös rendszerét. 
A rendelet 39. cikkének értelmében bármely hitelezőnek, akinek szokásos tartózkodási helye 
az EU-ban van, az EU-ban folyamatban lévő és az adós eszközeit érintő minden egyes 
fizetésképtelenségi eljárásban jogában áll írásban bejelenteni követeléseit. Az eljárások során 
a nemzeti jogot kell alkalmazni, amely az eljárást megindító tagállam vagy az ingatlan 
székhelye szerinti tagállam fizetésképtelenségről szóló joga. 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg az 
1346/2000/EK tanácsi rendelet esetleges megsértése. A közösségi jog megsértésének 
hiányában a Bizottságnak nem áll jogában fellépni a szóban forgó ügyben. Mivel a petíció 
benyújtója nagyobb kormánygaranciákat követel, nemzeti ügyről van szó, amely a nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartozik.


