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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0259/2009, внесена от г-жа и г-н Hallam, с британско 
гражданство, относно предполагаема измама и подвеждаща реклама от 
намиращото се в Испания дружество „DCC International Property“

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията молят Европейския парламент да се увери, че е започнало 
разследване на дейността на дружеството „DCC International Property” със седалище в 
Испания. Според тях дружеството е поело контрола над дейността на дружеството 
„MacAnthony Reality International” (MRI), осъдено в доклада на Националния съюз на 
работещите в областта на недвижимата собственост за подвеждаща реклама относно 
предимствата на закупуването на собственост в България. Вносителите на петицията, 
жертва на такава подвеждаща реклама, твърдят, че новото дружество „DCC International 
Property” е просто едно ново наименование на бившето MRI, от което изглежда е 
наследило седалището, предмета на дейност и подвеждащите практики. Вносителите 
поясняват, че дружеството „DCC International Property”, както и MRI преди него, се 
стремят към клиенти от Обединеното кралство и Ирландия. Вносителите на петицията 
считат, че е необходимо разследване, за да се избегне причиняването на същите вреди, 
които те са претърпели, на други клиенти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителите на петицията твърдят, че дружеството за недвижими имоти MRI 
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(MacAnthony Realty International) се е насочило към ирландски и британски 
потребители и е примамило много от тях да купят имоти в България, използвайки 
заблуждаващи и измамнически методи, включително погрешно представяне и 
агресивен маркетинг.

Директивата за нелоялни търговски практики1 изисква търговците да работят с
дължимата професионална грижа и да не представят на потребителите невярна или 
заблуждаваща информация. Съгласно директивата търговците трябва ясно да показват 
съществена информация, необходима на средния потребител, за да направи 
информиран избор. Тази информация трябва да бъде предоставена по ясен, разбираем и 
своевременен начин. Съгласно този режим заблуждаването на потребителите относно 
възвръщаемостта на инвестицията, неиформирането им относно характеристиките и 
наличността на имота и/или относно рисковете, свързани с покупката му, могат да се 
считат за нелоялна практика.

Националното законодателство, транспониращо тази директива, трябваше да влезе в 
сила от 12 декември 2007 г. във всички държави-членки. Испания е единствената 
държава-членка, която не е транспонирала все още директивата. В Испания обаче 
съществува законодателство съгласно предишната Директива за заблуждаващата 
реклама2. Комисията би искала да обърне внимание на жалбоподателите върху факта, 
че има други области на правото, като договорно и наказателно право, които не са 
хармонизирани на равнището на Общността и евентуално могат да се ползват на 
национално равнище. Испанските, британските или ирландските органи следва да са в 
състояние да предоставят на потребителите, към които се твърди, че са били насочени 
нелоялни практики, необходимата информация относно съответните приложими 
национални закони, които могат да бъдат използвани за предявяване на иск срещу 
дружеството.

Задача на националните органи и съдилища обаче е да прилагат националното 
законодателство, включително законите, прилагащи правилата на ЕС, в съответствие с 
принципа на субсидиарност.

За да помогнат на гражданите, които срещат трансгранични потребителски проблеми, 
Европейската комисия и държавите-членки създадоха Мрежа на европейските
потребителски центрове. Следователно жертвите на гореописаните практики могат да 
потърсят съвет, като се свържат със съответните национални лица за контакт. По-долу е 
                                               
1 Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. 

относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 
97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент 
(EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики”).

2 Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
заблуждаващата и сравнителната реклама, ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21. Тази 
директива отменя и замества Директива 84/450/ЕИО на Съвета за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, 
свързани със заблуждаваща реклама (ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17).
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дадена съответната информация за контакт:

ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Директор: Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex 
тел.: +44 (0)8456 04 05 03 (понеделник до петък: 10:00 до 15:00) 
факс: +44 (0)8456 08 96 00 
E-mail: ecc@tsi.org.uk
уебстраница: www.ukecc.net

ИРЛАНДИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ДЪБЛИН
Директор: Ann Neville 
13a Upper O’Connell Street 
IE – Dublin 1 
тел.: +353/1 809 06 00 
факс: +353/1 809 06 01 
E-mail: info@eccireland.ie
уебстраница: www.eccireland.ie 

ИСПАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ИСПАНИЯ
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
Директор: José Maria Tamames Rivera 
Principe de Vergara 54 
ES – 28006, Madrid 
тел.:   +34/ 91 822 45 55 
факс:   +34/ 91 822 45 62 
E-mail: cec@consumo-inc.es
уебстраница: http://cec.consumo-inc.es 


