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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0286/2010, którą złożył M.D. (Wielka Brytania) w sprawie 
bankructwa hiszpańskiego dewelopera, któremu zlecił budowę domu 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że po tym, jak kupił w 2006 r. w regionie Murcji 
niewybudowany jeszcze dom i wpłacił zaliczkę w chwili podpisania umowy, odnośny 
deweloper nieruchomości zbankrutował. Składający petycję i inni nabywcy wszczęli 
postępowanie sądowe w celu odzyskania pieniędzy w drodze umowy z wierzycielami lub 
poprzez odzyskanie gwarancji bankowej. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie tych spraw i ocenę zgodności takich działań z prawem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Składający petycję informuje o braku gwarancji bankowej wymaganej w odniesieniu do 
hiszpańskiego dewelopera w stanie upadłości, któremu zlecił on budowę domu, i pyta, czy 
podjęte działania są zgodne z prawem UE.

Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie ma żadnych 
uprawnień ogólnych do interweniowania w pojedynczych przypadkach związanych 
z problemami ogólnego wymiaru sprawiedliwości, nieskutecznością systemu sądowego lub 
z konkretnymi sprawami, takimi jak przypadek opisany w przedmiotowej petycji, chyba że 
sprawa taka ma związek z prawem UE.
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W obowiązującym obecnie prawie UE nie istnieją żadne przepisy unijne regulujące wymogi 
prawne dotyczące przyznawania licencji budowlanych czy też odpowiednich działań 
naprawczych podejmowanych przeciwko deweloperowi w przypadku niedotrzymania 
zobowiązań. Nie istnieje też prawo UE dotyczące zakupu nieruchomości prywatnych, 
z wyjątkiem praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie (dyrektywa 
94/47/WE), odzyskiwania depozytów bankowych, działań naprawczych przeciwko 
przedsiębiorcom budowlanym naruszającym umowę czy długości trwania krajowych 
postępowań sądowych. Kwestie takie reguluje prawo krajowe.

Istnieje rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, 
w którym przewiduje się wspólne schematy działań w przypadku różnych systemów 
upadłościowych. Zgodnie z art. 39 tego rozporządzenia każdy wierzyciel, którego miejsce 
zwykłego pobytu znajduje się w UE, może pisemnie zgłosić swoje wierzytelności w każdym 
postępowaniu upadłościowym prowadzonym w UE i dotyczącym majątku dłużnika. Do 
postępowań tych zastosowanie powinno mieć prawo krajowe, tzn. prawo upadłościowe 
państwa, w którym prowadzone jest postępowanie, lub prawo państwa, w którym 
zarejestrowano nieruchomość. 

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można stwierdzić 
ewentualnego naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000. Nie naruszono 
przepisów prawa UE, Komisja nie ma zatem uprawnień do podjęcia działań w tej sprawie. 
Ponieważ składający petycję domaga się od sądu hiszpańskiego wydania orzeczenia 
przeciwko przedsiębiorcy budowlanemu naruszającemu prawo krajowe, jest to kwestia 
wewnętrzna, która wchodzi w zakres kompetencji władz krajowych.


