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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1251/2011 imressqa minn Eric Catten, ta’ ċittadinanza Ingliża, dwar 
problemi fir-rigward tax-xiri ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-awtur tal-petizzjoni jiddeskrivi l-problemi li hu u l-mara tiegħu kellhom, minn meta 
fl-2007 iffirmaw kuntratt dwar xiri ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru. L-awtur tal-
petizzjoni jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-bejjiegħ żamm lura informazzjoni dwar self li 
kien diġà ttieħed fuq il-proprjetà, u li l-liġi Ċiprijotta dwar il-proprjetà immobbli ma 
tħarisx lil dawk iċ-ċittadini li jaqgħu f’idejn kuntratturi bla skrupli. L-awtur tal-
petizzjoni jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ f’idejh u jara jekk il-liġi 
Ċiprijotta dwar il-proprjetà immobbli hijiex konformi ma’ dik tal-UE fil-qasam tal-atti 
legali applikabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012.

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sjieda tal-proprjetà 
immobbli taqa’ fl-ambitu tar-responsabilità tal-Istati Membri u hija regolata mil-liġijiet 
nazzjonali tagħhom dwar il-kuntratti.

Il-Kummissjoni hija konxja sew tal-problemi li jsibu ma’ wiċċhom ix-xerrejja tal-proprjetà 
kkawżati mill-fatt li l-iżviluppaturi u l-banek ta’ Ċipru jonqsu milli jgħarrfuhom bl-eżistenza 
tas-selfiet b’ipoteka li jkunu diġà jeżistu fuq il-proprjetajiet offruti għall-bejgħ, li jistgħu 
jqajmu l-kwestjoni tal-konformità mad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali mhux Ġusti. 
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F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi lill-petizzjonant għar-risposta tagħha għall-
petizzjoni Nru 334/2011 li tqajjem l-istess kwestjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea diġà ħadet għadd ta’ azzjonijiet biex tindirizza l-kwestjoni. Wara li 
kien sar skambju preċedenti ta' korrispondenza, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet ittra fil-
ħarifa tal-2011 lill-awtoritajiet Ċiprijotti, fejn staqsiet dwar l-azzjonijiet imwettqa fil-livell 
nazzjonali biex jiġu indirizzati l-prattiki rrappurtati u biex jiġi żgurat ħarsien xieraq tal-
konsumaturi tal-UE. 

F’Marzu 2012, il-Kummissjoni Ewropea kitbet kemm lill-awtoritajiet Brittaniċi u kemm lill-
dawk Ċiprijotti fejn inkuraġġiethom jikkooperaw permezz tar-Regolament dwar il-
Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (KPK)1, li jistabbilixxi netwerk Ewropew ta’ 
awtoritajiet tal-infurzar u jagħtihom is-setgħa jsibu, jinvestigaw u jwaqqfu milli jsiru tali 
infrazzjonijiet.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ lill-petizzjonant iressaq ilment kif suppost lill-Office of 
Fair Trading (OFT), l-awtorità Brittanika għall-konsumaturi, u lill-Ombudsman Brittaniku 
għas-Servizzi Finanzjarji. B'mod partikulari, l-OFT jista', permezz tan-netwerk tal-KPK, jitlob 
formalment lill-kontroparti Ċiprijotta tiegħu tagħti bidu għal investigazzjoni u, jekk jiġi 
rrapportat ksur, ittemmu. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-OFT huma dawn li ġejjin: 

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

Fil-ġejjieni qrib, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-ħsieb li tibgħat talba addizzjonali għal 
tagħrif lill-awtoritajiet Ċiprijotti. Jekk jagħti l-każ li l-Kummissjoni, wara aktar kuntatti, tqis li 
din is-sitwazzjoni problematika ma tistax tiġi solvuta b'mod rapidu fil-livell nazzjonali, tista' 
tieħu aktar azzjonijiet, skont kif ikun jixraq, bil-għan li tħares liċ-ċittadini milquta u tiżgura l-
konformità mal-liġi tal-UE.

Fl-aħħar, għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni din il-ħarifa se toħroġ Rapport li se jipprovdi 
ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali mhux Ġusti fl-
Istati Membri inkluż fil-qasam tal-proprjetà immobbli, bil-ħsieb li jkun hemm aċċess għall-
funzjonament ġenerali tad-Direttiva.
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