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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0334/2011 dėl problemų, kurios kilo įsigijus nekilnojamojo turto 
Kipre, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė C. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo problemas, kurios jai ir jos velioniui vyrui kilo 1991 m. pasirašius 
nekilnojamojo turto įsigijimo sutartį Kipre. Ji nurodo, kad pardavėjas nuslėpė informaciją, jog 
jis nebuvo vienintelis namo savininkas, ir kad pagal Kipro nuosavybės teisę nekilnojamojo 
turto savininkams leidžiama pasilikti nuosavybės teisės dokumentus. Todėl peticijos 
pateikėja, remdamasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis dėl teisės į 
nuosavybę ir teisės į gerą administravimą, prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šią 
problemą ir ištirti, ar Kipro nuosavybės teisės aktai atitinka ES teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Komisija gerai žino apie problemas, su kuriomis susiduria nekilnojamojo turto pirkėjai ir 
kurių kyla dėl to, kad Kipro statybos vykdytojai ir bankai jų neinformuoja apie anksčiau 
sudarytas siūlomo parduoti nekilnojamojo turto hipotekos sutartis.

Nekilnojamojo turto nuosavybės klausimai visų pirma priskirtini valstybių narių 
kompetencijai ir yra reglamentuojami jų nacionalinės sutarčių teisės aktais, vis dėlto yra ES 
teisės aktų, kurie gali būti taikomi peticijos pateikėjos apibūdintai veiklai.
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Viena vertus, pagal Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos1

(NĮKVD) prekiautojams draudžiama vykdyti klaidinančią ir agresyvią komercinę veiklą. 
Europos Komisijos nuomone, iki sutarties sudarymo pateiktinos informacijos apie statybos 
vykdytojų sudarytas parduoti siūlomos nuosavybės Kipre hipotekos sutartis neteikimas 
nekilnojamojo turto pirkėjams gali būti vertinamas atsižvelgiant į NĮKVD 7 straipsnį dėl 
klaidinančio informacijos neatskleidimo.

Dar iki 2007 m. gruodžio 12 d. įsigaliojant NĮKVD klaidinanti reklama buvo uždrausta visoje 
ES pagal Direktyvą 84/540/EEB dėl klaidinančios reklamos2.

Be to, Direktyvoje 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais3 nustatyta, kad 
sutarčių sąlygos turėtų būti rašomos aiškia ir suprantama kalba ir kad sutarties sąlygos, dėl 
kurių atsiranda ryškus neatitikimas tarp sutarties šalių vartotojo nenaudai, laikomos 
nesąžiningomis ir nėra privalomos. 

Europos Komisija jau ėmėsi tam tikrų veiksmų siekdama išspręsti šį klausimą, visų pirma dėl 
sandorių, sudarytų po 2004 m. gegužės mėn., t. y. po to, kai Kipras įstojo į ES. Po to, kai 
2009 m. vasario ir kovo mėn. Komisija atkreipė Kipro valdžios institucijų dėmesį į šį 
klausimą, jos įsipareigojo paspartinti nuosavybės dokumentų išdavimo procedūras ir iš dalies 
pakeisti susijusius teisės aktus.

Neseniai, 2011 m. balandžio mėn. priėmus Nekilnojamojo turto pardavimo įstatymą, Europos 
Komisija paprašė Kipro valdžios institucijų paaiškinti jo konkretų poveikį dabartinei padėčiai. 
Kipro valdžios institucijų atsakymas gautas liepos mėn. ir dabar jis nagrinėjamas. Baigusi 
vertinimą Europos Komisija imsis veiksmų siekdama užtikrinti, kad įstatymas atitiktų ES 
teisę, ir atitinkamai būtų užtikrinta Europos piliečių ir vartotojų apsauga.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d. (REV)

„Po ankstesnio susirašinėjimo 2011 m. spalio mėn. Europos Komisija išsiuntė Kipro valdžios 
institucijoms prašymą suteikti informacijos apie veiksmus, kurių buvo imtasi nacionaliniu 
lygmeniu sprendžiant šiuos nekilnojamojo turto klausimus. 2012 m. sausio mėn. buvo gautas 
išsamus atsakymas.

2012 m. kovo mėn. Europos Komisija parašė Jungtinės Karalystės ir Kipro valdžios 
institucijoms ragindama bendradarbiauti taikant reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje.4 Šiuo reglamentu įsteigtas Europos teisėsaugos institucijų, kurioms 
suteikiami įgaliojimai išaiškinti, tirti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams, tinklas.

Savo atsakyme piliečiams Europos Komisija ragina skundo pateikėjus pateikti tinkamą, 
geriausia kolektyvinį, skundą Sąžiningos prekybos biurui (angl. Office of Fair Trading), 
Jungtinės Karalystės vartotojų teisių institucijai (angl. British consumer authority) ir Jungtinės 
Karalystės finansinių paslaugų ombudsmenui (angl. British Financial Services Ombudsman). 
Būtent Sąžiningos prekybos biuras gali per Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 

                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 250, 1984 9 19, p. 17.
3 OL L 095, 1993 4 21, p. 29.
4 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
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tinklą oficialiai paprašyti Kipre esančio biuro pradėti tyrimą ir, nustačius galimus pažeidimus, 
juos panaikinti.

Europos Komisija ketina toliau palaikyti dvišalius santykius su Kipru siekdama užtikrinti, kad 
atitinkamos institucijos spręstų šiuos klausimus.

Jeigu bus gautas patvirtinimas, kad nesistengiama spęsti šios problemos nacionaliniu 
lygmeniu, Europos Komisija atitinkamai ketina imtis tolesnių veiksmų, kad būtų apsaugoti 
nukentėję piliečiai ir būtų laikomasi ES teisės aktų.“


