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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0334/2011, внесена от C.C., с британско гражданство, относно 
проблеми при закупуването на имот в Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията описва проблемите, с които са се сблъскали тя и 
починалият й съпруг след подписването на договор за покупка на имот в Кипър през 
1991 г. Вносителката на петицията посочва, че продавачът е скрил факта, че не е 
едноличен собственик на парцела за застрояване, и че кипърският закон за 
собствеността позволява на строителните предприемачи да задържат нотариалните 
актове. Като се позовава на разпоредбите относно правото на собственост и правото на 
добра администрация в Хартата на основните права на Европейския съюз, вносителката 
на петицията призовава Европейския парламент да се заеме със случая и да провери 
дали кипърският закон за собствеността се намира в съответствие с правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.

Комисията е добре запозната с проблемите, с които се сблъскват купувачите на имоти 
поради това, че строителните предприемачи и банките не ги информират относно 
наличието на ипотеки върху продаваните имоти. 

Въпреки че въпросите, свързани със собствеността върху недвижимо имущество, са 
предимно в правомощията на държавите-членки и се регулират от националното 
договорно право, съществува законодателство на Съюза, което може да бъде 



PE476.024v02-00 2/3 CM\911529BG.doc

BG

приложимо по отношение на практиките, описани от вносителката.

От една страна, Директива 2005/29/EО относно нелоялни търговски практики1

забранява на търговците да участват в заблуждаващи и агресивни търговски практики. 
Европейската комисия счита, че липсата на информация преди сключването на 
договора, с която купувачите на имоти се уведомяват относно съществуването на 
ипотеки, сключени от строителните предприемачи по отношение на кипърските имоти, 
предлагани за продажба, е аспект, който може да бъде разглеждан в контекста на член 7 
от Директивата за нелоялните търговски практики относно заблуждаващите 
бездействия.

Дори преди влизането на Директивата за нелоялните търговски практики на 12 
декември 2007 г., заблуждаващата реклама беше забранена в ЕС по силата на 
Директива 84/450/ЕИО относно заблуждаващата реклама2.

В допълнение, Директива 93/13/EИО относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори3 предвижда, че договорните клаузи следва да са написани на 
ясен, разбираем език, и че договорна клауза, която създава в ущърб на потребителя 
значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, се счита за 
неравноправна и като такава не е обвързваща. 

Европейската комисия вече е предприела редица действия за справяне с въпроса, по-
специално по отношение на сделките, сключени след май 2004 г., т.е. след 
присъединяването на Кипър към ЕС. След като Комисията повдигна въпроса пред 
кипърските органи през февруари и март 2009 г., те поеха ангажимент да ускорят 
процедурите за издаване на нотариални актове и за изменение на съответните закони.

След като през април 2011 г. беше приет Закон за продажбата на недвижими имоти, 
Европейската комисия изиска от кипърските органи някои разяснения относно 
конкретното му отражение върху настоящото положение. Отговорът от кипърските 
органи беше получен през юли и в момента е в процес на разглеждане.  След като 
приключи с оценката, Европейската комисия ще предприеме действия, за да гарантира 
спазването на правото на ЕС и защитата на европейските граждани и потребители.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г. (REV)

През м. октомври 2011 г., след предишната кореспонденция, Европейската комисия 
изпрати искане за информация до кипърските държавни органи, съдържащо запитване 
за предприетите на национално равнище действия за решаване на съобщените 
проблеми във връзка с недвижимата собственост. През м. януари 2012 г. беше получен 
обширен отговор.

През м. март 2012 г .  европейската комисия писа до британските и кипърските 
държавни органи, насърчавайки ги да си сътрудничат посредством Регламента за 

                                               
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 OВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17.
3 ОВ L 095, 21.4.1993 г. стр. 29.
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сътрудничество в областта на защита на потребителите1. С този регламент се 
установява Европейска мрежа на правоприлагащите органи и те се оправомощават да 
разкриват, разследват и спират такива нарушения.

В отговорите си до гражданите Европейската комисия насърчава жалбоподателите да 
внесат издържана и в най-добрия случай колективна жалба до Службата за честна 
търговия (Office of Fair Trading), Британския орган за защита на потребителите и до 
Британския омбудсман по въпросите на финансовите услуги. В частност, Службата за 
честна търговия може, посредством мрежата за сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, официално да изиска от кипърската служба, изпълняваща същите 
функции, да започне разследване и, ако бъде отчетено нарушение, то да бъде 
поправено. 

Европейската комисия възнамерява да продължи двустранните си контакти с Кипър, за 
да гарантира, че съответните органи са решили случая.

Ако Комисията получи потвърждение, че не е налице реална воля за решаване на това 
проблематично положение на национално равнище, тя възнамерява да предприеме 
целесъобразни допълнителни действия, за да защити засегнатите граждани и да 
гарантира спазването на правото на ЕС. 

                                               
1   ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.


