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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0286/2010, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
M. D., par nekustamā īpašuma attīstītāja bankrotu Spānijā, kuram viņš bija 
iemaksājis komisijas naudu par māju 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pēc tam, kad viņš 2006. gadā Mursijas reģionā iegādājās 
nepabeigtu māju un pēc līguma parakstīšanas iemaksāja avansu, minētais nekustamā īpašuma 
attīstītājs bankrotēja. Lūgumraksta iesniedzējs un citi ir uzsākuši tiesvedību, lai atgūtu savu 
naudu, izmantojot vienošanos ar kreditoriem vai atgūstot bankas garantiju. Viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šādas lietas un novērtēt, kādā mērā šāda rīcība atbilst ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka bankrota brīdī Spānijas nekustamā īpašuma 
attīstītājs, kuram viņš bija iemaksājis komisijas naudu par māju, neatgrieza iepriekš pieprasīto 
iemaksas garantiju, viņš arī jautā, vai šāda rīcība ir atbilstoša ES tiesību aktiem.

Saskaņā ar Līgumu par ES darbību Komisijai nav vispārēju tiesību iejaukties atsevišķās lietās, 
kas saistītas ar problēmām attiecībā uz vispārējo tiesu varas administrēšanu, tiesu sistēmas 
neefektivitāti un konkrētiem jautājumiem, tādiem kā lūgumrakstā aprakstītais jautājums, ja 
vien tie nav saitīti ar Eiropas tiesību aktiem.

Patlaban spēkā esošajos ES tiesību aktos nav nekādu ES līmeņa noteikumu, kas paredzētu 
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kādas juridiskas prasības attiecībā uz būvniecības licenču piešķiršanu vai attiecīgus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kurus varētu izmantot pret nekustamā īpašuma attīstītājiem gadījumā, 
ja tie nepilda savas saistības. Tāpat nav arī ES tiesību aktu, kas attiecībā uz privātīpašumu 
iegādi reglamentētu vēl kādus citus jautājumus, izņemot tiesības uz laiku izmantot nekustamo 
īpašumu (Direktīva 94/47/EK), iemaksu atgūšanu no bankas, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
ko izmantot pret būvuzņēmējiem līguma laušanas gadījumā, vai arī valstu tiesās notiekošās 
tiesvedības ilgumu. Šādus jautājumus reglamentē valstu tiesību akti.

Ir pieņemta Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām, kurā ir 
noteiktas dažādu maksātnespējas režīmu savstarpējās mijiedarbības kopīgās sistēmas. Tās 
39. pantā ir noteikts, ka visiem kreditoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ES, ir tiesības 
rakstiski iesniegt prasījumus jebkurā ES veicamajā maksātnespējas procedūrā attiecībā uz 
debitora aktīviem. Procedūrai jāpiemēro valsts tiesību akti, tas nozīmē, ka jāpiemēro tās valsts 
tiesību akti attiecībā uz maksātnespēju, kurā procedūra tiek uzsākta, vai arī tās valsts tiesību 
akti, kur reģistrēts nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja, nav iespējams konstatēt 
varbūtējus Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 pārkāpumus. Ja ES tiesību akti nav 
pārkāpti, Komisija nav pilnvarota rīkoties šajā lietā. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs lietu pret 
būvuzņēmumu, kurš ir pārkāpis valsts tiesību aktus, ir iesniedzis izskatīšanai Spānijas tiesā, 
tas ir valsts līmeņa jautājums, kas ietilpst valsts varas iestāžu kompetencē.


