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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1251/2011 , внесена от Eric Catten, с британско гражданство, 
относно проблеми във връзка с покупката на недвижима собственост в 
Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява проблемите, които той и съпругата му срещат след 
подписване на договор през 2007 г. за покупка на имот в Кипър. Вносителят на 
петицията посочва, че продавачът е скрил информация относно заем, който преди това 
е бил теглен срещу имота, и че Законът за собствеността в Кипър не защитава 
гражданите, които стават жертви на безскрупулни предприемачи. Затова вносителят на 
петицията отправя молба към Европейския парламент да поеме случая и да прецени 
дали Законът за собствеността в Кипър е съобразен с действащото европейско 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 октомври 2012 г.

Европейската комисия би желала да посочи, че собствеността върху недвижим имот 
попада в сферата на компетентност на държавите членки и се урежда от техните 
национални законодателства в областта на договорното право.

Комисията е добре запозната с проблемите, с които се сблъскват някои купувачи на 
имоти поради обстоятелството, че предприемачите и банките в Кипър не ги 
информират за вече съществуващите ипотеки върху имоти, предлагани за продажба, 
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което може да повдигне въпроса за съответствието с Директивата за нелоялните 
търговски практики. В тази връзка Комисията би желала да насочи вносителя на 
петицията към своя отговор на петиция № 334/2011, която поставя същия въпрос.

Европейската комисия вече е предприела редица действия за справяне с проблема. След 
предишна размяна на кореспонденция, през есента на 2011 г. Европейската комисия 
изпрати писмо до кипърските органи, в което отправя запитване относно действията, 
извършени на национално равнище за справяне с отчетените практики и за осигуряване 
на подходяща защита на потребителите от ЕС.

През март 2012 г. Европейската комисия писа до британските и кипърските органи, 
насърчавайки ги да си сътрудничат посредством Регламента за сътрудничество в 
областта на защита на потребителите1, с който се създава Европейската мрежа на 
правоприлагащите органи и се дава възможност на тези органи да откриват, разследват 
и спират такива нарушения.

Заключение

Европейската комисия насърчава вносителя на петицията да внесе издържана 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. Адресът за кореспонденция на Службата за честна търговия е:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Website: http://www.oft.gov.uk

Европейската комисия възнамерява в близко бъдеще да изпрати до кипърските органи 
допълнително искане за информация. В случай, че Комисията, след по-нататъшни 
контакти, счете, че тази проблемна ситуация не може да бъде решена бързо на 
национално равнище, тя може по целесъобразност да предприеме по-нататъшни 
действия с цел защита на засегнатите граждани и гарантиране на съответствие с 
правото на ЕС.

В заключение следва да се отбележи, че Комисията ще издаде тази есен доклад, в който 
ще бъде направен преглед на изпълнението на Директивата за нелоялните търговски 
практики в държавите членки, включително в областта на недвижимото имущество, с 
оглед оценяване на цялостното функционирането на директивата.

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


