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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1251/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Eric Catten, par problēmām saistībā ar nekustamā īpašuma 
iegādi Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta problēmas, ar kurām viņš un viņa sieva sastapušies kopš 
līguma par īpašuma iegādi Kiprā parakstīšanas 2007. gadā. Viņš norāda, ka pārdevējs 
noklusējis informāciju par aizdevumu, kas jau izsniegts par šo īpašumu, un ka Kipras tiesību 
akti nekustamā īpašuma jomā nepasargā pilsoņus, kas kļuvuši par negodīgu nekustamā 
īpašuma attīstītāju upuriem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
uzņemties šo lietu un noteikt, vai Kipras tiesību akti nekustamā īpašuma jomā atbilst Eiropā 
spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Eiropas Komisija norāda, ka nekustamā īpašuma īpašumtiesības ir dalībvalstu kompetencē un 
tās reglamentē šo valstu līgumtiesības. 

Komisija ir informēta par problēmām, kuras nekustamā īpašuma pircējiem radās tādēļ, ka 
Kipras attīstītāji un bankas nav informējušas viņus par pārdošanai piedāvāto īpašumu iepriekš 
izsniegtajām hipotēkām, un tas rada jautājumu par atbilstību Negodīgas komercprakses 
direktīvai. Šajā sakarībā Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz atbildi, 
kas sniegta uz Lūgumrakstu Nr. 334/2011 par šo pašu jautājumu.
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Eiropas Komisija jau ir veikusi vairākas darbības, lai risinātu šo jautājumu. Pēc iepriekšējās 
sarakstes Eiropas Komisija 2011. gada rudenī nosūtīja Kipras varas iestādēm vēstuli, 
pieprasot informāciju par pasākumiem, kas veikti valsts līmenī, lai novērstu šīs darbības un 
nodrošinātu pienācīgu ES patērētāju aizsardzību. 

Eiropas Komisija 2012. gada martā nosūtīja vēstuli gan Apvienotās Karalistes, gan Kipras 
varas iestādēm, mudinot tās sadarboties, izmantojot Regulu par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā (SPTAJ)1, kas izveido Eiropas valstu īstenošanas iestāžu tīklu un pilnvaro 
tās atklāt, izmeklēt un apturēt šādus pārkāpumus.

Secinājums

Eiropas Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju sagatavot pareizu sūdzību un iesniegt to 
Godīgas tirdzniecības birojam (OFT), Apvienotās Karalistes patērētāju aizsardzības iestādei 
un Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu ombudam. Godīgas tirdzniecības birojs jo 
īpaši var, izmantojot SPTAJ tīklu, oficiāli vērsties pie attiecīgās Kipras iestādes, prasot sākt 
izmeklēšanu, un gadījumā, ja ir ziņots par pārkāpumu, veikt pasākumus, lai to izbeigtu. 
Godīgas tirdzniecības biroja kontaktinformācija ir šāda: 

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

Tuvākajā laikā Eiropas Komisija plāno nosūtīt Kipras varas iestādēm papildu pieprasījumu 
sniegt informāciju. Ja pēc turpmākās saziņas Komisija uzskatīs, ka šī problemātiskā situācija 
nevar tikt ātri atrisināta valsts līmenī, tā var veikt attiecīgās turpmākās darbības, lai aizsargātu 
cietušos iedzīvotājus un nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem.

Visbeidzot jānorāda, ka šoruden Komisija izdos ziņojumu, kurā būs sniegts pārskats par 
Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošanu dalībvalstīs, tostarp nekustamā īpašuma 
jomā, lai izvērtētu direktīvas vispārējo darbību.

                                               
1   OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.


