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Tema: Peticija Nr. 0286/2010 dėl statybos vykdytojo, turėjusio statyti peticijos 
pateikėjo namą Ispanijoje, bankroto, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis M. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas 2006 m. įsigijo vienos statybų bendrovės Mursijos regione planuojamą 
statyti namą ir pasirašydamas su ja sutartį sumokėjo avansą. Statybų bendrovė bankrutavo, tad 
peticijos pateikėjas ir kiti nukentėjusieji ėmėsi atitinkamų teisinių veiksmų teismuose, 
siekdami susigrąžinti savo pinigus arba per bankroto teisinį procesą, arba susigrąžinant banko 
garantiją. Jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti šiuos klausimus ir įvertinti, ar toks elgesys 
suderinamas su ES teise.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl indėlių garantijų, kurių turėtų būti reikalaujama iš 
bankrutavusio statybos vykdytojo, turėjusio statyti jo namą Ispanijoje, stokos ir prašo 
įvertinti, ar toks elgesys suderinamas su ES teise.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisija neturi jokių bendrųjų įgaliojimų imtis 
veiksmų dėl pavienių atvejų, susijusių su bendrojo teisingumo vykdymo, teismų sistemos 
neveiksmingumo problemomis ir su tokiais konkrečiais klausimais, kokie iškelti peticijoje, 
jeigu jie nesusiję su ES teise.
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Šiuo metu galiojančiuose ES teisės aktuose nėra teisinius reikalavimus, susijusius su statybų 
leidimų išdavimu arba atitinkamomis žalos atlyginimo priemonėmis, kurių būtų imamasi 
statybų įmonėms nevykdant reikalavimų, reglamentuojančių ES teisės normų. Taip pat nėra 
ES teisės aktų dėl privataus nekilnojamojo turto įsigijimo, išskyrus pakaitinio naudojimosi 
sutartis (Direktyva 94/47/EB), banko indėlių susigrąžinimo, žalos atlyginimo priemonių 
statybų rangovams pažeidus sutartį arba bylų nagrinėjimo nacionaliniuose teismuose trukmės.
Šie klausimai reglamentuojami nacionalinės teisės aktais.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų nustatyta bendra skirtingų 
nemokumo režimų sąveikos sistema. Pagal šio reglamento 39 straipsnį kiekvienas kreditorius, 
kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje, turi teisę raštu pateikti reikalavimus 
kiekvienoje Europos Sąjungoje nagrinėjamoje bankroto byloje, susijusioje su skolininko turtu.
Bankroto byloms turėtų būti taikoma ta nacionalinė teisė, kuri yra valstybės, kurios teritorijoje 
iškelta tokia byla, bankroto teisė, arba valstybės, kurios teritorijoje įregistruotas 
nekilnojamasis turtas, teisė.

Remiantis peticijos teikėjo pateikta informacija, neįmanoma nustatyti galimo Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1346/2000 pažeidimo. Nesant ES teisės pažeidimo, Komisija neturi 
įgaliojimų imtis veiksmų dėl šio atvejo. Kadangi peticijos pateikėjas reikalauja, kad Ispanijos 
teismas priimtų nacionalinę teisę pažeidusiai statybų bendrovei nepalankų sprendimą, tai yra 
šalies vidaus klausimas, priklausantis nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.“


