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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Anthony Hirst brit állampolgár által benyújtott 0311/2009. számú petíció a petíció 
benyújtójának egy lakás megvásárlásával kapcsolatban Bulgáriában adódó 
problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyekkel Bulgáriában egy 
lakás vásárlásával kapcsolatban kellett szembenéznie, és amelyekkel még jelenleg is meg kell 
küzdenie.  A lakás építését nem fejezték be a megállapodás szerinti időpontra, azonban az 
építővállalat elutasította a petíció benyújtójának az adásvételi szerződés felbontására és a már 
befizetett foglaló visszafizetésére irányuló kérelmét. A petíció benyújtója ezért ügyében az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció a szerződési jog körébe tartozó ügyet hoz fel, amelyet az alkalmazandó nemzeti jog 
alapján kell megoldani.

Az Európai Bizottságnak nem áll jogában beavatkozni a fogyasztók és a vállalkozások közötti 
magánvitákba, amelyek rendezése kizárólagosan az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok 
hatáskörébe tartozik. 
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Ilyenformán az Európai Bizottság kevés segítséget nyújthat a petíció benyújtójának ahhoz, 
hogy problémája megoldódjon, viszont azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy lépjen 
érintkezésbe az európai fogyasztói központok hálózatának nemzeti kapcsolattartó pontjával. 
Ezt a hálózatot az Európai Bizottság és a tagállamok hozták létre azzal a céllal, hogy 
segítséget nyújtsanak azon európai polgároknak, akik fogyasztóként problémákkal 
szembesülnek. A kapcsolattartó pontnak bizonyára módjában áll segítséget nyújtani a petíció 
benyújtójának, hogy megtalálja az ügy megoldásához vezető utat. 

Az európai fogyasztói központok hálózatának érintett kapcsolattartó pontjai a következők:

Európai Fogyasztói Központ, Bulgária
Igazgató: Albena Palpurina 
Bacho Kiro u. 14. 
BG - 1000 Szófia 
Tel.: +359 298 676 72
Fax: +359 298 755 08

E-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg

Európai Fogyasztói Központ, Egyesült Királyság
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB - SS15 6TH Essex, Basildon
Tel.: 08456 040503
Fax: 08456 089600
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Weboldal: www.ukecc.net


