
CM\920497BG.doc PE494.727v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция, 1236/2011 внесена от Michael Rolfe, с британско гражданство, 
подкрепена с 4 подписа, относно кипърското строително 
законодателство и неговото предполагаемо несъответствие с 
разпоредбите на ЕС за потребителите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към трудностите, които той и други 
британски собственици на къщи срещат след закупуването на имоти в Клоракас, близо 
до град Пафос в Кипър. Вносителят на петицията твърди, че кипърските органи 
защитават недобросъвестни строителни предприемачи, които продават имоти, които са 
технически неизрядни и които представляват опасност за здравето и безопасността на 
обитателите. Според вносителя на петицията това представлява сериозно нарушение на 
правото на чуждестранен притежател на имот на съответната защита като потребител и 
неговите постъпки пред кипърското Министерство на търговията, промишлеността и 
туризма, кипърския генерален адвокат и кипърския омбудсман са безуспешни; той 
отправя искане Европейският парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

В основата на петицията стои съборена подпорна стена в долната част на склон, на 
който са построени ваканционни имоти, които са продадени на чуждестранни лица от 
местен строител/възложител. Вносителят оспорва адекватността на коригиращите 
дейности, извършени от същото предприятие след срутването на тази стена и твърди, 
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че той е бил целенасочено измамен в нарушение на Закон 103 (1)/2007 на Кипър 
относно нелоялните търговски практики. Той твърди, че засегнатите имоти са опасни и 
непродаваеми. 

Законът 103, (І), 2007 г., цитирани от вносителя, транспонира Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски практики1 („Директива за нелоялните търговски 
практики“) в кипърската правна система. Въпреки това, както вече беше подчертано 
пред вносителя от Служба на Кипър за защита на конкуренцията и потребителите, той 
не може да се позове на този закон във връзка със събитие, случило се преди неговото 
влизане в сила. Във връзка с датата на влизането му в сила, Комисията може да 
потвърди, че Кипър е спазил изискванията на Директивата за нелоялните търговски 
практики както по отношение на крайния срок за транспониране (12 юни 2007 г.), така 
и по отношение на датата на влизане в сила (12 декември 2007 г.). Причината за 
проблема, закупуването на имоти, укрепени от неподходяща подпорна стена, 
предхожда този период. 

Директива 84/450/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща 
реклама2 (Директива относно заблуждаващата реклама) е била приложима за 
отношенията между търговци и потребители до влизането в сила на Директивата за 
нелоялните търговски практики. Тази директива защитава потребителите от 
заблуждаваща реклама, определена като „всяка реклама, която по какъвто и да е начин, 
включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе 
лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното 
икономическо поведение“.

Ако вносителят е закупил собственост след май 2004 г., т.е. след като Кипър се 
присъедини към Европейския съюз, Директива относно заблуждаващата реклама би 
била приложима за неговия случай при условие, че предприемачът е използвал 
подвеждаща реклама, за да продаде имота. 

За информация на комисията по петиции следва да се отбележи, че Директивата за 
нелоялните търговски практики, която защитава икономическите интереси на 
потребителите, изисква от търговците да действат в съответствие с изискванията за 
дължима професионална грижа и да предоставят ясна и достоверна информация за 
стоката или услугата, предлагани за продажба. Приложение І към директивата съдържа 
списък с търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, 
като например когато търговецът твърди, че е получил одобрение/разрешение от 
обществен или частен орган, когато не изпълнява условията за това 
разрешение/разрешително. В допълнение в областта на недвижимата собственост, 
когато потребителите се намират в по-уязвимо положение, поради сложността и 
финансовите последици, директивата позволява на държавите членки да определят по-
строги правила, с цел да се осигури по-висока степен на защита за потребителите. 
Допълнителни насоки за прилагането на тази директива, могат да бъдат намерени в 
документ SEC (2009) 1666. Комисията скоро ще публикува доклад за прилагането на 
Директивата за нелоялните търговски практики . 

                                               
1 OB L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17.
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Ако Директивата за нелоялните търговски практики вече е била в сила към момента на 
сделката, за да може директивата да се прилага за описаните практики, би трябвало да 
се докаже, че търговската практика на възложителя 1) е противоречала на изискванията 
за дължима професионална грижа и е накарала потребителя да вземе търговско 
решение, което в противен случай не би взел (обща клауза за некоректност или член 5); 
или 2) е била заблуждаваща или агресивна (членове 6 — 9); или 3) е попадала под един 
от забранените практики в приложение I. 

От съдържанието на петицията Комисията смята, че това е по-скоро проблем на 
приложимото законодателство в строителния сектор което попада в компетенциите на 
държавите членки, по-специално относно механизмите, които съществуват с цел да се 
гарантира, че жилищата са изградени в съответствие с правилата за здравето и 
сигурността и че сградите, след като са били окончателно завършени, са подходящи за 
целта.

Основният въпрос изглежда се отнася до националното законодателство за 
безопасността на сградите, по-специално до механизмите, целящи да гарантират, че 
жилищата са изградени в съответствие със здравните норми и нормите за безопасност и 
евентуално с националното договорно право, относно продажбата на недвижимо 
имущество.

Въз основа на фактите, тъй като те са били докладвани на Комисията, тези практики 
изглежда не попадат в обхвата на законодателството на ЕС, в частност 
законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Поради причините, посочени по-горе, и при липса на допълнителна информация, 
посочваща ясно нарушение на правото на ЕС в конкретния случай, Комисията не 
намира основания да разглежда повече този въпрос.

4. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Допълнителните данни, предоставени от вносителя на петицията, все още не посочват 
ясно нарушение на правото на ЕС. 

Както Европейската комисия обясни в предходните си констатации, тя счита, че този 
въпрос е проблем на приложимото законодателство в строителния сектор, което попада 
в компетентността на държавите членки, по-специално относно съществуващите 
механизмите за гарантиране, че жилищата са изградени в съответствие с правилата за 
здравето и сигурността и че тези сгради, след като са били ок окончателно завършени, 
са подходящи за целта.

Въз основа на фактите по начина, по който те са били докладвани на Европейската 
комисия, тези практики изглежда не попадат в обхвата на законодателството на ЕС, в 
частност законодателството на ЕС за защита на потребителите.

По тази причина Комисията не намира основания да разглежда повече този въпрос. 


