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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0311/2009 af Anthony Hirst, britisk statsborger, om hans problemer i 
forbindelse med køb af en lejlighed i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de problemer, han har haft og stadig har i forbindelse med køb af en 
lejlighed i Bulgarien. Lejlighedsbyggeriet var ikke tilendebragt på det aftalte tidspunkt, og 
andragerens deraf følgende anmodning om ophævelse af købskontrakten samt udbetaling af 
de allerede erlagte forskudsindbetalinger blev afvist af byggefirmaet. Andrageren anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andrageren rejser et aftaleretligt anliggende, som skal afgøres i henhold til den relevante 
nationale lovgivning.

Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i private tvister mellem forbrugere og 
erhvervslivet, som udelukkende skal bilægges ved de kompetente nationale myndigheder og 
domstole.

Under disse omstændigheder kan Kommissionen ikke gøre meget for at hjælpe andrageren 
med at finde en løsning på hans problem andet end at råde ham til at kontakte det nationale 
kontaktsted for Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre. Dette netværk blev etableret af 
Kommissionen og medlemsstaterne med det formål at hjælpe de europæiske borgere i 
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forbindelse med forbrugerproblemer. Kontaktstedet burde være i stand til at hjælpe ham med 
at finde en løsning på sagen.

Kontaktstederne for Netværket for Europæiske Forbrugercentre er:

Det Europæiske Forbrugercenter - Bulgarien
Direktør: Albena Palpurina
Bacho Kiro st. 14
BG - 1000 Sofia
Tlf.: +359 298 676 72
Fax: +359 298 755 08
E-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg

Det Europæiske Forbrugercenter i Det Forenede Kongerige
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB - SS15 6TH Essex, Basildon
Tlf.: 08456 040503
Fax: 08456 089600
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Websted: www.ukecc.net"


