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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1798/2009, którą złożył J.L.B.N. (Hiszpania) w sprawie upadłości 
firmy developerskiej w Murcji

1. Streszczenie petycji

Składający petycje informuje o nieposiadaniu przez deweloperów wymaganych gwarancji 
dotyczących zaliczek wpłacanych przez kupujących mieszkania. Bankructwo dewelopera, 
będące obecnie przedmiotem powództwa wierzycieli w sądzie, spowodowało, że osoby, które 
chciały kupić mieszkanie straciły wpłacone pieniądze i zostały bez mieszkania. Żądają oni od 
władz lepszych gwarancji dotyczących wpłacanych pieniędzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja nie ma żadnych ogólnych 
uprawnień do podejmowania działań służących rozwiązywaniu indywidualnych problemów
wynikających z ogólnego zarządzania systemem sprawiedliwości i nieskuteczności systemu 
sądownictwa lub dotyczących konkretnych spraw, takich jak ta opisana w petycji, chyba że 
mają one związek z prawem UE.

W obecnej sytuacji w UE brakuje przepisów regulujących wymogi prawne związane
z udzielaniem licencji na budowę oraz właściwe formy zadośćuczynienia ze strony 
sprzedawców nieruchomości, którzy nie wywiążą się z umowy. Prawo UE nie dotyczy 
również zakupu prywatnych nieruchomości (nie licząc nabywania praw do korzystania
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z nieruchomości w oznaczonym czasie zgodnie z dyrektywą 94/47/WE), odzyskiwania 
depozytów bankowych, form zadośćuczynienia ze strony przedsiębiorcy budowlanego, który 
naruszył warunki umowy, ani długości postępowań toczących się przed sądami krajowymi. 
Takie sprawy reguluje prawo krajowe.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
ustanowiono wspólne schematy wzajemnego oddziaływania różnych systemów 
upadłościowych. Zgodnie z art. 39 tego rozporządzenia każdy wierzyciel, którego miejsce 
zwykłego pobytu znajduje się w UE, ma prawo do pisemnego zgłoszenia swoich 
wierzytelności w każdym postępowaniu upadłościowym toczącym się w UE w związku
z aktywami dłużnika. W postępowaniach powinno mieć zastosowanie prawo krajowe, czyli 
prawo upadłościowe państwa, w którym wszczęto postępowanie, lub prawo państwa, 
w którym zarejestrowano nieruchomość.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję nie można stwierdzić 
ewentualnego naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000. Z uwagi na 
brak naruszenia prawa UE Komisja nie jest uprawniona do podejmowania działania w tej 
sprawie. Ponieważ składający petycję zwraca się o większe gwarancje rządowe, jest to sprawa 
krajowa, leżąca w gestii władz krajowych.


