
CM\917156RO.doc PE498.095v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

24.10.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1251/2011, adresată de Eric Catten, de cetățenie britanică, privind 
problemele referitoare la achiziționarea de bunuri imobiliare în Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică problemele pe care el și soția sa le-au întâmpinat de la data semnării 
în 2007 a unui contract pentru achiziționarea unei proprietăți în Cipru. Petiționarul subliniază 
faptul că vânzătorul nu a oferit informații referitoare la un credit asupra proprietății deja 
obținut și că dreptul de proprietate cipriot nu oferă protecție cetățenilor care devin victime ale 
dezvoltatorilor fără scrupule. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să 
preia cazul și să stabilească dacă dreptul de proprietate cipriot este în conformitate cu 
legislația europeană actuală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 octombrie 2012

Comisia Europeană ar dori să sublinieze faptul că dreptul de proprietate asupra bunurilor 
imobiliare intră în sfera de competență a statelor membre și este reglementat de legislațiile 
naționale în materie contractuală. 

Comisia este pe deplin conștientă de faptul că persoanele care achiziționează proprietăți se 
confruntă cu probleme din cauza faptului că dezvoltatorii ciprioți și băncile din Cipru nu le 
informează cu privire la ipotecile deja existente asupra proprietăților oferite spre vânzare, ceea 
ce poate ridica o problemă de conformitate cu Directiva privind practicile comerciale neloiale 
(DPCN). În acest context, Comisia ar dori să transmită petiționarului răspunsul său la petiția 
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nr. 334/2010 care ridică aceeași problemă.

Comisia Europeană a luat deja o serie de măsuri pentru a aborda această chestiune. Ca urmare 
a unui schimb de scrisori, Comisia Europeană a trimis autorităților cipriote în toamna 
anului 2011 o scrisoare prin care le solicită informații cu privire la acțiunile desfășurate la 
nivel național pentru a combate practicile raportate și pentru a asigura o protecție adecvată a 
consumatorilor din UE. 

În martie 2012, Comisia Europeană s-a adresat în scris atât autorităților britanice, cât și 
autorităților cipriote, încurajându-le să coopereze în baza Regulamentului privind cooperarea 
în materie de protecție a consumatorului (CPC)1, care stabilește o rețea europeană de autorități 
însărcinate cu aplicarea legislației și care le abilitează să detecteze, să ancheteze și să pună 
capăt unor astfel de încălcări.

Concluzii

Comisia Europeană încurajează petiționarul să depună o plângere adecvată la Oficiul pentru 
Comerț Loial (Office of Fair Trading – OFT), autoritatea britanică pentru protecția 
consumatorului, precum și la Ombudsmanul britanic pentru servicii financiare. 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. Datele de 
contact ale OFT sunt următoarele: 

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

În viitorul apropiat, Comisia Europeană intenționează să solicite informații suplimentare 
autorităților cipriote. Dacă, în urma unor contacte ulterioare, Comisia consideră că această 
situație dificilă nu poate fi soluționată rapid la nivel național, ea poate lua măsuri 
suplimentare, după caz, pentru a proteja cetățenii afectați și pentru a asigura conformitatea cu 
dreptul UE.

În cele din urmă, ar trebui menționat faptul că, în această toamnă, Comisia va publica un 
raport care va oferi o privire de ansamblu asupra punerii în aplicare în statele membre a 
Directivei privind practicile comerciale neloiale, inclusiv în domeniul bunurilor imobiliare, 
pentru a realiza funcționarea în ansamblu a directivei.
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