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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2006-ban tervrajzról vásárolt egy házat egy beruházótól Murcia 
régióban, akinek átadott egy, a szerződés aláíráskor beszámítandó összeget. A beruházó 
viszont csődöt jelentett, a petíció benyújtója pedig másokkal közösen megtette a megfelelő 
jogi lépéseket pénze visszaszerzése érdekében a hitelezőkkel való egyezségkötés vagy a 
bankgarancia formájában letétbe helyezett biztosíték visszaszerzése útján. Arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ilyen típusú ügyeket, valamint mérje fel, hogy az 
ilyen jellegű magatartás mennyiben áll összhangban az uniós joggal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció benyújtója az általa házépítéssel megbízott spanyolországi ingatlanfejlesztőtől 
fizetésképtelenség esetére megkövetelt betétbiztosítás hiányát kifogásolja, és azt kérdezi, 
hogy ez a magatartás összeegyeztethető-e az európai uniós joggal.

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 
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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 
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 állam vagy az ingatlan székhelye 
szerinti állam fizetésképtelenségről szóló joga.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információ alapján nem állapítható meg a 
1346/2000/EK tanácsi rendelet megsértése. Az uniós jog megsértésének hiányában a 
Bizottságnak nem áll jogában fellépni ebben az ügyben. Mivel a petíció benyújtója a spanyol 
bíróságnak a nemzeti jogot megsértő építési vállalkozót elítélő határozatát várja, nemzeti 
ügyről van szó, amely a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.


