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1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, după ce a achiziționat o locuință „în afara planului” în 2006 în 
regiunea Murcia, plătind un avans în momentul semnării contractului, dezvoltatorul de 
proprietăți respectiv a dat faliment. Petiționarul împreună cu alte persoane aflate în aceeași 
situație au inițiat proceduri juridice pentru a-și recupera banii prin intermediul unui acord cu 
creditorii sau prin recuperarea garanției bancare. Petiționarul solicită Parlamentului European 
să examineze astfel de probleme și să evalueze măsura în care un astfel de comportament este 
compatibil cu legislația UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiționarul a înaintat o plângere cu privire la lipsa garantării depozitelor de către un 
dezvoltator de proprietăți aflat în insolvență, din Spania, de la care acesta a achiziționat o casă 
și întreabă dacă un astfel de comportament este compatibil cu legislația UE.

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea UE, Comisia nu are în principiu nici un fel de 
competență să intervină în cauze individuale legate de probleme generale de administrare a 
justiției, ineficiență a sistemului judiciar și chestiuni particulare precum cele descrise în 
petiție, cu excepția cazului în care există o legătură cu legislația UE.
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Conform actualei legislații a UE, nu există norme europene care să guverneze cerințele 
juridice privind acordarea de autorizații de construcție sau despăgubirile aferente care ar 
trebui acordate de către dezvoltatorii de proprietăți în cazul în care aceștia din urmă nu 
respectă condițiile contractuale. De asemenea, nu există legislație europeană privind 
achiziționarea de proprietăți private, cu excepția celei privind dreptul de folosință pe durată 
limitată a bunurilor imobile (Directiva 94/47/CE), recuperarea depozitelor bancare, 
despăgubirile acordate de dezvoltatorii de proprietăți care nu respectă condițiile contractuale 
sau durata procedurilor judiciare naționale. Acest tip de chestiuni sunt reglementate de 
legislația națională.

Există un regulament al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de 
insolvență, care conține o serie de cadre comune de interacțiune a diferitelor sisteme în caz de 
insolvență. În conformitate cu articolul 39 din acest regulament, orice creditor care își are 
reședința obișnuită în UE are dreptul să-și înregistreze, în scris, cererile de admitere a 
creanțelor în cadrul procedurilor de insolvență aflate pe rol în UE asupra activelor debitorului. 
În cazul acestor proceduri ar trebui să se aplice dreptul național, adică legislația privind 
insolvabilitatea a statului în care procedurile au fost deschise sau a statului în care sunt 
înregistrate bunurile imobile. 

Pe baza informațiilor prezentate de petiționar, nu se poate identifica o posibilă încălcare a 
Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului. În absența unei încălcări a legislației UE, 
Comisia nu are nicio competență de a lua măsuri în acest caz. Dat fiind faptul că petiționarul 
așteaptă o hotărâre a instanței spaniole împotriva dezvoltatorului care a încălcat legislația 
națională, aceasta este o chestiune națională și intră în sfera de competență a autorităților 
naționale.


