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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0259/2009 dėl Ispanijoje įsteigtos įmonės „DCC International 
Property“ įtariamo sukčiavimo ir klaidinančios reklamos, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės piliečiai sutuoktiniai Hallam

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad būtų pradėtas tyrimas dėl
Ispanijoje įsteigtos įmonės „DCC International Property“ veiklos. Anot peticijos pateikėjų, 
įmonė perėmė įmonę „MacAnthony Reality International“ (MRI), kuri Nacionalinės 
profesionalių nekilnojamojo turto įmonių federacijos pranešime smerkiama dėl melagingos 
reklamos apie nekilnojamojo turto pirkimo Bulgarijoje pranašumus. Peticijos pateikėjai, 
nukentėję nuo šios melagingos reklamos, tvirtina, kad įmonė „DCC International Property“ –
paprasčiausiai pakeitusi pavadinimą MRI, kuri perėmė jos buveinės patalpas, veiklos tikslus ir 
nesąžiningus veiklos metodus. Peticijos pateikėjai teigia, kad „DCC International Property“, 
kaip prieš tai MRI, tiksliniai pirkėjais – Jungtinės Karalystės ir Airijos gyventojai. Peticijos 
pateikėjai mano, kad būtina atlikti tyrimą tam, kad kitiems pirkėjams pavyktų išvengti žalos, 
kurią jie patyrė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjai tvirtina, kad nekilnojamojo turto bendrovę MRI („MacAnthony Realty 
International“) savo tiksliniais vartotojais pasirinko Airijos ir Jungtinės Karalystės vartotojus 
ir apgaulingais būdais bei sukčiaudama – naudodama klaidinančią informaciją ir agresyvią 
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rinkodarą, viliojo juos pirkti nuosavybę Bulgarijoje.

Pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą1 reikalaujama, kad prekybininkai laikytųsi 
profesinio sąžiningumo reikalavimų ir neteiktų vartotojams klaidinančios arba neteisingos 
informacijos. Pagal direktyvą prekybininkai turi teikti pagrįstą informaciją, kuri reikalinga 
paprastam vartotojui tam, kad jis galėtų rinktis, turėdamas visą informaciją. Ši informacija turi 
būti pateikta aiškiai, suprantamai ir tinkamu metu. Vartotojų klaidinimas, susijęs su 
investicijų grąža, kaip ir nepakankamas jų informavimas apie turto ypatybes ir galimybes jį 
įsigyti ir (arba) pavojus, susijusius su jo pirkimu, pagal šią direktyvą gali būti laikomas 
nesąžiningu elgesiu.

Ši direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ir įsigalioti visose valstybėse narėse 
2007 m. gruodžio 12 d. Ispanija yra vienintelė valstybė narė, dar neperkėlusi į nacionalinę 
teisę šios direktyvos. Vis dėlto Ispanijoje galioja įstatymas pagal ankstesnę direktyvą dėl 
klaidinančios reklamos2. Komisija taip pat norėtų atkreipti skundo pateikėjų dėmesį į tai, kad 
yra kitų teisės sričių, kaip antai sutarčių ir baudžiamoji teisė, kurios nėra suderintos Bendrijos 
lygmeniu ir kur turėtų būti vadovaujamasi nacionaliniais įstatymais. Ispanijos, Jungtinės 
Karalystės arba Airijos valdžios institucijos turėtų suteikti vartotojams, kuriems, kaip 
įtariama, buvo taikomi nesąžiningi metodai, būtiną informaciją apie atitinkamus nacionalinius 
įstatymus, kuriais vadovaudamiesi jie galėtų imtis teisinių veiksmų prieš įmonę.

Vis dėlto, nacionalinės valdžios institucijos ir teismai tebėra atsakingi už nacionalinių 
įstatymų, tarp jų ir įstatymų, kuriais įgyvendinamos ES taisyklės, taikymą, vadovaujantis 
subsidiarumo principu.

Norėdamos padėti piliečiams, kurie susiduria su tarpvalstybinėmis vartotojų problemomis, 
Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis įsteigė Europos vartotojų centrų tinklą. Todėl 
nukentėję nuo minėtos veiklos asmenys gali kreiptis pagalbos į atitinkamus nacionalinius 
informavimo centrus. Toliau nurodyti atitinkami informacijos centrai:

JUNGTINĖS KARALYSTĖS EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS
Direktorius Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex 
Tel. +44 (0)8456 04 05 03 (pirmadienis–penktadienis: 10.00–15.00 val.)
Faks. +44 (0)8456 08 96 00 
E. paštas ecc@tsi.org.uk

                                               
1. 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl 

nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva).

2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir 
lyginamosios reklamos, OL L 376, 2006 1 27, p. 21. Šia direktyva panaikinta ir pakeista 
2006 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 84/450/EEB dėl klaidinančios ir lyginamosios 
reklamos (OL L 250, 1984 9 19, p. 17).
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Interneto puslapis www.ukecc.net

AIRIJOS 
EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS DUBLINE 
Direktorė Ann Neville 
13a Upper O’Connell Street 
IE – Dublin 1 
Tel. +353/1 809 06 00 
Faks. +353/1 809 06 01 
E. paštas info@eccireland.ie
Interneto svetainė www.eccireland.ie 

ISPANIJA 
EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS ISPANIJOJE 
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 
Direktorius José Maria Tamames Rivera 
Principe de Vergara 54 
ES – 28006, Madrid 
Tel. +34/ 91 822 45 55 
Faks. +34/ 91 822 45 62 
E. paštas cec@consumo-inc.es
Interneto svetainė http://cec.consumo-inc.es 


