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Om: Andragende 1236/2011 af Michael Rolfe, britisk statsborger, og fire 
medunderskrivere, om den cypriotiske byggelovgivning og dens påståede 
uforenelighed med EU's forbrugerbestemmelser

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de vanskeligheder, han og andre britiske husejere er blevet 
konfronteret med efter køb af fast ejendom i Chlorakas i nærheden af byen Paphos i Cypern.  
Andrageren hævder, at de cypriotiske myndigheder holder hånden over skrupelløse bygherrer, 
der sælger ejendomme, der ikke bare er teknisk mangelfulde, men også til fare for beboernes
liv og lemmer.  Da andrageren mener, at der er tale om en grov tilsidesættelse af udenlandske 
husejeres ret til korrekt forbrugerbeskyttelse, og da hans henvendelser til det cypriotiske 
indenrigsministerium, det cypriotiske handelsministerium, den cypriotiske generaladvokat og 
Den Cypriotiske Ombudsmand har været forgæves, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

“Årsagen til indgivelse af dette andragende er en mislykket støttemur på bjergsiden foran en 
række nyopførte ferieejendomme, som en lokal bygherre/entreprenør har solgt til 
ikkefastboende. Andrageren anfægter den fyldestgørende beskaffenhed af de 
reparationsarbejder, som bygherren har udført, efter at det viste sig, at muren ikke kunne 
holde, og hævder, at han konsekvent er blevet ført bag lyset i modstrid med cypriotisk lov nr. 
103(I) fra 2007 om urimelig handelspraksis. Han hævder, at de berørte ferieejendomme er 
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usikre og usælgelige. 

Den af andrageren nævnte lov nr. 103(I) fra 2007 gennemfører direktiv 2005/29/EF om 
urimelig handelspraksis1 i cypriotisk ret. Imidlertid kan andrageren ikke, således som den 
cypriotiske konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndighed allerede har påpeget over for 
ham, påberåbe sig denne lov i forbindelse med et anliggende, der ligger forud for lovens 
ikrafttrædelse. Med hensyn til gennemførelsesfristen og ikrafttrædelsesdatoen for direktivet 
om urimelig handelspraksis kan Kommissionen bekræfte, at Cypern overholdt såvel 
førstnævnte (den 12. juni 2007) som sidstnævnte (den 12. december 2007). Årsagen til 
andragerens problem, nemlig købet af en ejendom, der er understøttet af en mangelfuld 
støttemur, ligger forud for disse datoer. 

Direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame2 fandt anvendelse på relationerne mellem 
virksomheder og forbrugere indtil anvendelsesdatoen for direktivet om urimelig 
handelspraksis. Førstnævnte direktiv beskytter forbrugerne mod vildledende reklame, 
defineret som ”enhver reklame, som på nogen måde, herunder dens udformning, skaber eller 
er egnet til at skabe et urigtigt indtryk hos de personer, den er rettet til eller når ud til, og som 
på grund af sin vildledende karakter kan antages at påvirke deres økonomiske adfærd”. 

Hvis andrageren købte sin ejendom efter maj 2004, dvs. efter at Cypern tiltrådte Den 
Europæiske Union, finder direktivet om vildledende reklame anvendelse på hans situation, 
forudsat at bygherren gjorde brug af vildledende reklame med henblik på salg af 
ejendommen. 

Til andragendeudvalgets orientering bør det påpeges, at direktivet om urimelig 
handelspraksis, som beskytter forbrugernes økonomiske interesser, pålægger 
erhvervsdrivende at opfylde kravet med hensyn til erhvervsmæssig diligenspligt og at 
forelægge klare og sandfærdige oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, de udbyder 
til salg. Direktivets bilag I indeholder en liste over former for handelspraksis, som under alle 
omstændigheder anses som urimelige, og som f.eks. kan bestå i, at en erhvervsdrivende 
hævder at have modtaget en godkendelse/tilladelse fra en offentlig eller privat instans, men 
fremsætter denne påstand uden at have opfyldt betingelserne for denne godkendelse/tilladelse. 
Desuden giver direktivet med hensyn til fast ejendom, hvor forbrugerne befinder sig i en mere 
sårbar position på grund af dette områdes komplekse karakter og økonomiske implikationer, 
medlemsstaterne mulighed for at fastlægge strengere bestemmelser for at yde forbrugerne 
øget beskyttelse. 

Dokument SEC(2009)1666 indeholder yderligere retningslinjer for anvendelsen af direktivet 
om urimelig handelspraksis. Kommissionen vil snart offentliggøre en rapport om 
gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis. 

Havde direktivet om urimelig handelspraksis allerede været gældende på tidspunktet for 
transaktionen, ville det, for at direktivet skulle kunne finde anvendelse på den i andragendet 
omhandlede fremgangsmåde, have været nødvendigt at bevise, at bygherrens handelspraksis 
1) stred mod kravet med hensyn til erhvervsmæssig diligenspligt og havde foranlediget 
                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17.
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forbrugeren til at træffe en afgørelse, som han ellers ikke ville have truffet (generel 
bestemmelse om urimelig handelspraksis eller artikel 5), eller 2) var vildledende eller 
aggressiv (artikel 6-9), eller 3) var omfattet af en af de i bilag I omhandlede former for 
forbudt praksis. 

Ud fra andragendets indhold finder Kommissionen, at problemet snarere har at gøre med den 
lovgivning, der finder anvendelse i byggesektoren, og som henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde, navnlig bestemmelserne om mekanismer til sikring af, at boliger bygges i 
overensstemmelse med reglerne om sundhed og sikkerhed, og at færdige bygninger egner sig 
til det tiltænkte formål.

Andragerens anliggende synes at henhøre under national lovgivning om bygningers 
sikkerhed, navnlig mekanismerne til sikring af, at boliger bygges i overensstemmelse med 
reglerne om sundhed og sikkerhed, og muligvis under national aftaleret vedrørende salg af 
fast ejendom.

Med udgangspunkt i sagens omstændigheder, således som de er blevet forelagt for 
Kommissionen, synes den i andragendet omhandlede fremgangsmåde ikke at være omfattet af 
EU-retten, i særdeleshed ikke EU’s forbrugerlovgivning.

Af ovennævnte årsager og i mangel af yderligere oplysninger, som kunne tyde på en klar 
overtrædelse af EU-bestemmelserne i dette specifikke tilfælde, ser Kommissionen ingen 
grund til at forfølge sagen yderligere.”

4. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"De supplerende oplysninger fra andrageren tyder stadig ikke på en klar overtrædelse af EU-
rettens bestemmelser. 

Som det fremgår af Kommissionens oprindelige svar, finder Kommissionen, at problemet 
snarere har at gøre med den lovgivning, der finder anvendelse i byggesektoren, og som 
henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, navnlig bestemmelserne om 
mekanismer til sikring af, at boliger bygges i overensstemmelse med reglerne om sundhed og 
sikkerhed, og at færdige bygninger egner sig til det tiltænkte formål.

Med udgangspunkt i sagens omstændigheder, således som de er blevet forelagt for 
Kommissionen, synes den i andragendet omhandlede fremgangsmåde ikke at være omfattet af 
EU-retten, i særdeleshed ikke EU’s forbrugerlovgivning.

Derfor ser Kommissionen ikke nogen grund til at forfølge sagen yderligere." 


