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Tema: Peticija Nr. 1251/2011 dėl problemų, susijusių su nekilnojamojo turto 
įsigijimu Kipre, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Eric Catten

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina problemas, su kuriomis jam ir jo žmonai tenka susidurti nuo tada, 
kai 2007 m. jie pasirašė sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo Kipre. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad pardavėjas nuslėpė informaciją apie tai, jog šiam nekilnojamajam turtui įsigyti 
jau paimta paskola ir kad Kipro nekilnojamojo turto įstatymu dėl nesąžiningų nekilnojamojo 
turto plėtotojų nukentėjusių asmenų teisės nėra ginamos. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą siekiant nustatyti, ar Kipro nekilnojamojo turto 
įstatymas atitinka galiojančius ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d.

„Europos Komisija norėtų pabrėžti, kad nekilnojamojo turto nuosavybė yra valstybių narių 
kompetencijoje ir yra reglamentuojama jų nacionalinės sutarčių teisės aktais.

Komisija gerai žino apie problemas, su kuriomis susiduria nekilnojamojo turto pirkėjai ir 
kurių kyla dėl to, kad Kipro bendrovės ir bankai neinformuoja pirkėjų apie anksčiau sudarytas 
siūlomo parduoti nekilnojamojo turto hipotekos sutartis, ir tai gali sukelti abejonių, ar 
laikomasi direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos. Į tai atsižvelgdama, Komisija 
norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į savo atsakymą tuo pačiu klausimu į peticiją 
Nr. 334/2011.
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Europos Komisija jau ėmėsi tam tikrų veiksmų šiam klausimui spręsti. Po ankstesnio 
susirašinėjimo, 2011 m. rudenį Europos Komisija išsiuntė prašymą Kipro valdžios 
institucijoms suteikti informacijos apie veiksmus, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu, 
reaguojant į veiklą, apie kurią pranešta, ir užtikrinant deramą ES vartotojų apsaugą.

2012 m. kovą Europos Komisija parašė Jungtinės Karalystės ir Kipro valdžios institucijoms, 
ragindama bendradarbiauti taikant reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje1, kuriuo sukuriamas Europos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijų tinklas ir 
institucijoms suteikiami įgaliojimai tokius pažeidimus aptikti, tirti ir nutraukti.

Išvada

Europos Komisija peticijos pateikėją ragina pateikti tinkamą skundą Jungtinės Karalystės 
vartotojų teisių institucijai „Office of Fair Trading“ (OFT) ir Jungtinės Karalystės finansinių 
paslaugų ombudsmenui. Būtent OFT per Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklą 
gali oficialiai paprašyti atitinkamos Kipro institucijos pradėti tyrimą ir, jei būtų nustatyta 
pažeidimų, juos pašalinti. OFT kontaktiniai duomenys:

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

Europos Komisija ketina artimiausiu metu Kipro valdžios institucijoms išsiųsti papildomą 
prašymą dėl informacijos. Jei toliau pabendravusi Komisija nuspręs, kad ši probleminė 
padėtis negali būti greitai ištaisyta nacionaliniu lygmeniu, ji prireikus gali imtis tolesnių 
veiksmų, siekdama apginti nukentėjusius piliečius ir užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės 
aktų.

Reikėtų pabrėžti, kad šį rudenį Komisija pateiks ataskaitą, kurioje bus pateikta ir direktyvos 
dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo valstybėse narėse, įskaitant nekilnojamojo turto 
sritį, apžvalga, siekiant bendro direktyvos įgyvendinimo.“

                                               
1   OL L 364, 2004 12 9, p. 1.


