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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0259/2009 af hr. og fru Hallam, britiske statsborgere, om 
påstået svig og vildledende reklamer fra selskabet DCC International 
Property med hjemsted i Spanien

1. Sammendrag

Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at sørge for, at der gennemføres en 
undersøgelse af aktiviteterne i selskabet DCC International Property med hjemsted i Spanien. 
Ifølge andragerne har selskabet overtaget aktiviteterne fra MacAnthony Reality International 
(MRI), et selskab, der er blevet kritiseret i rapporten fra den nationale sammenslutning af 
ejendomshandlere for vildledende reklame omkring fordelene ved at erhverve fast ejendom i 
Bulgarien. Andragerne, som blev ofre for en sådan vildledende reklame, hævder, at det nye 
selskab DCC International Property bare er et nyt navn for MRI, da det lader til at have 
overtaget sidstnævntes hovedkontor, virkeområde og vildledende praksis. Andragerne 
forklarer, at DCC International Property, ligesom MRI før det, er rettet mod kunder fra Det 
Forenede Kongerige og Irland. Andragerne mener, at det er nødvendigt med en undersøgelse 
for at undgå, at andre kunder lider samme form for tab som dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Andragerne hævder, at ejendomsmæglerselskabet MRI (MacAnthony Realty International) er 
gået målrettet efter irske og britiske forbrugere og har lokket mange af dem til at købe 
ejendom i Bulgarien under anvendelse af vildledende og svigagtige metoder, herunder 
urigtige oplysninger og aggressiv markedsføring.
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I henhold til direktivet om urimelig handelspraksis1 skal erhvervsdrivende i deres adfærd 
efterleve kravene om erhvervsmæssig diligenspligt, og de må ikke give forbrugeren urigtige 
eller usandfærdige oplysninger. Ifølge direktivet skal erhvervsdrivende klart og tydeligt 
formidle væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren behøver for at kunne træffe en 
informeret beslutning. Oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde og rettidigt.
Vildledning af forbrugerne om afkastet af en investering og undladelse af at informere dem 
om en ejendoms karakteristika og det omfang, i hvilket den står til rådighed, og/eller om de 
risici, der er forbundet med købet, vil kunne betragtes som urimelig praksis under denne 
ordning.

Den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv skulle træde i kraft senest den 12. 
december 2007 i alle medlemsstater. Spanien er den eneste medlemsstat, der endnu ikke har 
omsat direktivet til national ret. Der eksisterer imidlertid en lovgivning i Spanien på basis af 
det tidligere direktiv om vildledende reklame2. Kommissionen vil også gerne henlede 
klagernes opmærksomhed på, at der findes andre lovområder, f.eks. aftale- og strafferetten, 
der ikke er harmoniseret på fællesskabsplan, og som eventuelt kan bringes i anvendelse på det 
nationale plan. De spanske, britiske og irske myndigheder skulle være i stand til at give 
forbrugere, der angiveligt har været udsat for urimelig praksis, de nødvendige oplysninger om 
den relevante nationale lovgivning, som kan bringes i anvendelse med henblik på sagsanlæg 
imod selskabet.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet forbliver det imidlertid de nationale 
myndigheders og domstoles opgave at anvende den nationale lovgivning, herunder 
lovgivningen til gennemførelse af EU-regler.

For at hjælpe borgere, der støder på grænseoverskridende forbrugerproblemer, har 
Kommissionen og medlemsstaterne oprettet Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre.
Ofre for den ovenfor beskrevne praksis kan derfor søge rådgivning ved at henvende sig til de 
respektive nationale kontaktpunkter. Nedenfor følger de relevante kontaktoplysninger:

EUROPEAN CONSUMER CENTRE UK
Leder: Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex 
Tlf.: +44 (0)8456 04 05 03 (mandag-fredag: kl. 10.00-15.00) 
Fax: +44 (0)8456 08 96 00 
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Websted: www.ukecc.net

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og 
sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21). Dette direktiv ophævede og erstattede pr. 12. 
december 2007 Rådets direktiv 84/450/EØF om vildledende og sammenlignende reklame (EFT L 250, 
19.9.1984, s. 17).
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IRLAND 
EUROPEAN CONSUMER CENTRE DUBLIN 
Leder: Ann Neville 
13a Upper O’Connell Street 
IE – Dublin 1 
Tlf.: +353/1 809 06 00 
Fax: +353/1 809 06 01 
E-mail: info@eccireland.ie
Websted: www.eccireland.ie 

SPANIEN
DET EUROPÆISKE FORBRUGERCENTER SPANIEN
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 
Leder: José Maria Tamames Rivera 
Principe de Vergara 54 
ES – 28006, Madrid 
Tlf.:   +34/ 91 822 45 55 
Fax:   +34/ 91 822 45 62 
E-mail: cec@consumo-inc.es
Websted: http://cec.consumo-inc.es


