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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1798/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā J. L. B. N., par 
nekustamo īpašumu attīstītāju bankrotu Mursijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par to, ka nekustamo īpašumu attīstītājiem netiek prasītas 
pietiekamas garantijas, lai pasargātu māju pircēju finansiālos līdzekļus. Attīstītāju uzņēmuma 
bankrots, ko šobrīd izskata tiesā, lai panāktu vienošanos ar kreditoriem, ir atstājis minētos 
pircējus bez mājām un bez iespējas atgūt depozīta maksu, kas samaksāta par to būvniecību.
Lūgumraksta iesniedzēja vēlas lielākas valdības garantijas attiecībā uz depozīta maksu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību Komisijai nav vispārēju pilnvaru 
iejaukties atsevišķos gadījumos, kas attiecas uz vispārējās tiesu sistēmas problēmām, tiesu 
sistēmas neefektivitāti un it īpaši uz tematiem, kas minēti lūgumrakstā, ja vien tiem nav 
saistības ar ES tiesību aktiem.

Spēkā esošajos ES tiesību aktos nav tādu ES noteikumu, ar ko regulē tiesiskās prasības 
saistībā ar būvatļauju piešķiršanu vai attiecīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret īpašuma 
attīstītājiem saistību neizpildes gadījumā. Nav arī ES tiesību aktu attiecībā uz privāta īpašuma 
iegādi (atšķirībā no tiesībām uz laiku izmantot nekustamo īpašumu, ko regulē ar Direktīvu 
94/47/EK), iemaksu atgūšanu no bankām, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret 
līgumdarbiniekiem līguma pārkāpšanas gadījumos vai procesu ilgumu valsts tiesās. Šādi 
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jautājumi ir regulēti valsts tiesību aktos.

Ir Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām, kurā paredzēta 
kopēja shēma dažādu maksātnespējas režīmu savstarpējai mijiedarbībai. Saskaņā ar regulas 
39. pantu katram kreditoram, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ES, jābūt tiesībām iesniegt 
prasījumus katrā maksātnespējas procedūrā, ko izskata ES attiecībā uz parādnieka aktīviem. 
Procedūrām, kas noteiktas tās valsts tiesību aktos maksātnespējas jomā, kur procedūras ir 
uzsāktas, vai tās valsts tiesību aktos, kur nekustamais īpašums ir reģistrēts, būtu jāpiemēro 
valstu tiesību akti. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nevar konstatēt iespējamus 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 pārkāpumus. Šajā gadījumā Komisijai nav tiesību 
rīkoties, jo nav pārkāpti ES tiesību akti. Lūgumraksta iesniedzējas prasības par lielākām 
valdības garantijām ir valsts iekšējais jautājums, kas ir vietējo varas iestāžu kompetencē.”


