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1. Rezumatul petiției

Petiționara prezintă problemele pe care aceasta și soțul acesteia le-au avut începând din 
anul 1991, când au încheiat un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect o proprietate 
din Cipru. Petiționara susține că vânzătorul a ascuns informații cu privire la faptul că acesta 
nu era unicul proprietar al terenului construibil și că legea privind dreptul de proprietate din 
Cipru permite ca întreprinzătorii din domeniul construcțiilor să păstreze titlurile de 
proprietate. Făcând referire la dispozițiile privind dreptul de proprietate și dreptul la bună 
administrare din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, petiționara solicită 
Parlamentului European să intervină în această chestiune și să verifice dacă legea privind 
dreptul de proprietate din Cipru este în conformitate cu legislația UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Comisia este pe deplin conștientă de problemele întâmpinate de cumpărătorii de proprietăți, 
cauzate de neinformarea acestora de către întreprinzătorii din domeniul construcțiilor și de 
către băncile din Cipru cu privire la ipoteci deja existente asupra proprietăților oferite spre 
vânzare. 

Deși aspectele referitoare la deținerea de proprietăți imobiliare intră în primul rând în 
competența statelor membre și sunt reglementate prin legislațiile naționale în materie 
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contractuală, există legislație la nivelul UE care se poate aplica în cazul practicilor 
descrise de petiționară.

Pe de o parte, Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale1 (DPCN) 
împiedică desfășurarea de către comercianți a unor practici comerciale înșelătoare și agresive. 
Comisia Europeană consideră că lipsa informării precontractuale a cumpărătorilor de 
proprietăți cu privire la existența unor ipoteci ale întreprinzătorilor din domeniul 
construcțiilor asupra proprietăților cipriote oferite spre vânzare este un aspect care 
poate fi evaluat din perspectiva articolului 7 din DPCN privind omisiunile înșelătoare.

Chiar și anterior intrării în vigoare a Directivei privind practicile comerciale neloiale la 
12 decembrie 2007, publicitatea înșelătoare a fost interzisă pe întreg teritoriul UE prin 
Directiva 84/540/CEE privind publicitatea înșelătoare2.

În plus, Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii3 prevede că este necesară redactarea clauzelor contractuale în mod clar și 
inteligibil și că o clauză contractuală care provoacă un dezechilibru semnificativ între părți în 
detrimentul consumatorului se consideră ca fiind abuzivă și, prin urmare, nu creează obligații. 

Comisia Europeană a adoptat deja o serie de acțiuni pentru a aborda această problemă, în 
special în cazul tranzacțiilor efectuate ulterior lunii mai 2004, și anume în urma aderării 
Ciprului la UE. După ce Comisia le-a adus la cunoștință această problemă în februarie și 
martie 2009, autoritățile cipriote s-au angajat să accelereze procedurile de emitere a titlurilor 
de proprietate și să modifice legile relevante.

În urma adoptării recente în aprilie 2011 a legii referitoare la vânzările proprietăților 
imobiliare, Comisia Europeană a solicitat autorităților cipriote unele explicații privind 
impactul concret al acesteia asupra situației actuale. Răspunsul autorităților cipriote a fost 
primit în iulie și în prezent este analizat.  În urma evaluării, Comisia Europeană va acționa 
pentru a asigura conformitatea acestei legi cu legislația UE, precum și protecția 
cetățenilor și a consumatorilor europeni, după caz.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 august 2012 (REV)

În urma schimburilor de corespondență anterioare, Comisia Europeană a adresat în octombrie 
2011 o cerere de informații autorităților cipriote, interesându-se de acțiunile luate la nivel 
național în vederea abordării chestiunilor raportate referitoare la bunurile imobile. Un răspuns 
voluminos a fost primit în ianuarie 2012.

În martie 2012, Comisia Europeană s-a adresat în scris autorităților britanice și cipriote pentru 
a le încuraja să coopereze în cadrul Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție 
a consumatorului (CPC)4. Acest Regulament instituie o rețea europeană de autorități 
însărcinate cu aplicarea legislației și le autorizează să depisteze, să investigheze și să pună 
capăt unor asemenea încălcări.

                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 250, 19.9.1984, p. 17.
3 JO L 095, 21.4.1993, p. 29.
4   JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
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În răspunsurile adresate cetățenilor, Comisia Europeană încurajează reclamanții să depună o 
plângere adecvată și în mod ideal colectivă la autoritatea britanică competentă în domeniul 
protecției consumatorului (Office of Fair Trading - OFT) și la mediatorul de servicii 
financiare britanic (Financial Services Ombudsman). În mod special, OFT poate, prin 
intermediul rețelei CPC, să solicite în mod oficial omologilor ciprioți să deschidă o anchetă și, 
în cazul în care se constată încălcări, să le pună capăt. 

Comisia Europeană intenționează să își mențină contactele bilaterale cu Cipru pentru a se 
asigura că autoritățile competente abordează această chestiune.

În cazul în care va primi o confirmare care să ateste lipsa voinței de a remedia această situație 
la nivel național, Comisia Europeană ia în considerare adoptarea de măsuri suplimentare 
adecvate pentru a-i proteja pe cetățenii afectați și a asigura respectarea dreptului comunitar.


