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Suġġett: Petizzjoni 0334/2011, imressqa minn C.C., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
il-problemi bix-xiri ta’ proprjetà f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddeskrivi l-problemi li kellhom hi u żewġha, li miet, wara li ffirmaw 
kuntratt għax-xiri ta’ proprjetà f’Ċipru fl-1991. Hija tgħid li l-bejjiegħ naqas milli jagħtihom 
informazzjoni dwar il-fatt li huwa ma kienx l-uniku sid tal-plott tal-bini, u li l-liġi tal-proprjetà 
ta’ Ċipru tippermetti li l-iżviluppaturi jżommu d-dokumenti dwar id-drittijiet għall-proprjetà.
B’referenza għad-dispożizzjonijiet dwar id-dritt għall-proprjetà u d-dritt għall-
amministrazzjoni tajba fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, hija tistieden 
għaldaqstant lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh u jinvestiga jekk il-leġiżlazzjoni 
tal-proprjetà ta’ Ċipru hijiex f’konformità mal-liġi tal-UE jew le.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011

Il-Kummissjoni tinsab konxja tal-problemi li jiltaqgħu magħhom ix-xerrejja tal-proprjetà li 
huma kkawżati min-nuqqas tal-iżviluppaturi u l-banek f’Ċipru li jinfurmawhom dwar il-fatt li 
jkun hemm ipoteki preżistenti fuq il-proprjetajiet għall-bejgħ.

Għalkemm il-kwistjonijiet relatati mal-proprjetà immobbli huma primarjament taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri u huma rregolati bil-liġijiet kuntrattwali nazzjonali tagħhom, 
hemm leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tista’ tkun applikabbli għall-prattiki deskritti mill-
petizzjonanta.
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Min-naħa l-waħda, id-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali 1 (il-“UCPD” –
Unfair Commercial Practices Directive) tipprojbixxi lill-kummerċjanti milli jinvolvu ruħhom 
fi prattiki kummerċjali qarrieqa jew aggressivi. Il-Kummissjoni Ewropea tqis li n-nuqqas ta’ 
informazzjoni prekuntrattwali għax-xerrejja tal-proprjetà dwar l-eżistenza ta’ ipoteki tal-
iżviluppaturi fuq il-proprjetajiet għall-bejgħ f’Ċipru huwa aspett li jista’ jiġi vvalutat fid-dawl 
tal-Artikolu 7 tal-UCPD li tikkonċerna l-ommissjonijiet qarrieqa.

Diġà qabel id-dħul fis-seħħ tal-UCPD fit-12 ta’ Diċembru 2007, ir-reklamar qarrieqi kien ġie 
pprojbit fl-UE kollha permezz tad-Direttiva 84/540/KEE li tikkonċerna r-reklamar qarrieqi 2.

Barra minn hekk, id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur 3

tipprovdi li l-klawżoli tal-kuntratti għandhom jinkitbu f’lingwa ċara u li tiftiehem u li 
klawżola tal-kuntratt li tikkawża żbilanċ sinifikanti bejn il-partijiet għad-detriment tal-
konsumatur għandha tiġi kkunsidrata bħala inġusta u bħala tali m’għandhiex tkun vinkolanti.

Il-Kummissjoni Ewropea diġà ħadet għadd ta’ azzjonijiet biex tindirizza din il-kwistjoni, 
b’mod partikolari fir-rigward tat-tranżazzjonijiet li saru wara Mejju 2004, jiġifieri wara li 
Ċipru ssieħbet fl-UE. Wara li l-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet Ċiprijotti 
dwar din il-kwistjoni fi Frar u Marzu tal-2009, dawn impenjaw ruħhom biex iħaffu l-
proċeduri għall-ħruġ tad-dokumenti dwar id-drittijiet għall-proprjetà u biex jemendaw il-
liġijiet rilevanti.

Wara l-adozzjoni reċenti tal-Liġi dwar il-Bejgħ tal-Proprjetà Immobbli f’April 2011, il-
Kummissjoni Ewropea talbet lill-awtoritajiet Ċiprijotti biex jagħtu xi spjegazzjonijiet dwar l-
impatt konkret tagħha fuq is-sitwazzjoni attwali. Ir-risposta tal-awtoritajiet Ċiprijotti waslet 
f’Lulju u bħalissa qed tiġi analizzata.  Wara l-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni Ewropea 
se tieħu azzjoni biex tiżgura l-konformità tagħha mal-liġi tal-UE, u l-protezzjoni taċ-ċittadini 
u l-konsumaturi Ewropej, kif xieraq.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012 (REV)

F'Ottubru 2011, b'segwitu għal skambji preċedenti ta' korrispondenza, il-Kummissjoni 
Ewropea bagħtet talba għal informazzjoni lill-awtoritajiet Ċiprijoti, dwar liema azzjonijiet 
ittieħdu fil-livell nazzjonali biex jindirizzaw il-kwistjonijiet dwar proprjetà immobbli li ġew 
irrapportati. F'Jannar 2012, waslet risposta voluminuża.

F'Marzu 2012, il-Kummissjoni Ewropew kitbet kemm lill-awtoritajiet Brittanniċi u kemm lil 
dawk Ċiprijoti biex tħeġġiġhom jikkooperaw permezz tar-Regolament dwar il-kooperazzjoni 
fil-protezzjoni tal-konsumaturi4. Dan ir-Regolament jistabbilixxi netwerk Ewropew ta' 
awtoritajiet ta' infurzar u jtihom is-setgħa jiskopru, jinvestigaw u jwaqqfu l-ksur ta' dan it-tip.

Fir-risposti li bagħtet liċ-ċittadini, il-Kummissjoni Ewropea ħeġġet lil min għamel ilment biex 

                                               
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 ĠU L 250, 19.9.1984, p. 17.
3 ĠU L 095, 21.4.1993, p. 29.
4 ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1
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iressaq ilment kif suppost, idealment wieħed kollettiv, lill-Office of Fair Trading (OFT), l-
awtorità Brittanika għall-konsumatur, u lill-Ombudsman Brittaniku għas-Servizzi Finanzjarji. 
B'mod partikulari, l-OFT jista', permezz tan-netwerk għall-kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumaturi, jitlob lill-kontroparti Ċiprijota tiegħu jniedi investigazzjoni u, jekk jiġi 
rrapportat ksur, itemmu. 

Il-Kummissjoni Ewropea bi ħsiebha tkompli l-kuntatti bilaterali tagħha ma' Ċipru sabiex 
tiżgura li l-awtoritajiet relevanti jindirizzaw il-kwistjoni.

Fil-każ li tirċievi konferma li m'hemm l-ebda rieda reali li din is-sitwazzjoni problematika 
tissolva fil-livell nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea tipprevedi li tieħu azzjonijiet ulterjuri, 
kif ikun xieraq, sabiex tħares liċ-ċittadini milquta u tiżgura konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
UE.


