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27.11.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1236/2011 του Michael Rolfe, βρετανικής ιθαγένειας, φέρουσα και 
άλλες 4 υπογραφές, σχετικά με την κυπριακή νομοθεσία περί οικοδομών και 
του εικαζόμενου ασυμβίβαστου της εν λόγω νομοθεσίας με τους κανονισμούς 
της ΕΕ για τους καταναλωτές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στις δυσκολίες που αυτός και άλλοι βρετανοί ιδιοκτήτες σπιτιών 
αντιμετωπίζουν έπειτα από αγορά ακίνητης περιουσίας στον Χλώρακα, κοντά στην Πάφο 
στην Κύπρο.  Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι κυπριακές αρχές προστατεύουν τους 
ασυνείδητους κατασκευαστές, οι οποίοι πωλούν ακίνητα, τα οποία όχι μόνο έχουν τεχνικές 
ελλείψεις αλλά αποτελούν επίσης κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των 
κατοίκων.  Δεδομένου ότι ο αναφέρων θεωρεί ότι τούτο συνιστά κατάφωρη παραβίαση του 
δικαιώματος των αλλοδαπών ιδιοκτητών κατοικίας στη σωστή προστασία του καταναλωτή, 
και δεδομένου ότι οι επαφές του με το κυπριακό υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, τον κύπριο Γενικό Εισαγγελέα και τον κύπριο Διαμεσολαβητή δεν είχαν κανένα 
αποτέλεσμα, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο λόγος υποβολής της αναφοράς είναι ένας τοίχος αντιστήριξης ο οποίος κατέρρευσε στο 
κατηφορικό τμήμα νεόδμητων παραθεριστικών κατοικιών οι οποίες πωλήθηκαν σε ξένους 
από έναν οικοδόμο/κατασκευαστή της περιοχής. Ο αναφέρων αμφισβητεί την καταλληλότητα 
των διορθωτικών εργασιών που διεξήχθησαν από την ίδια εταιρεία μετά την κατάρρευση του 
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τοίχου και ισχυρίζεται ότι έχει επανειλημμένως εξαπατηθεί, κατά παράβαση του κυπριακού 
νόμου 103(1)/2007 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Διατείνεται ότι τα ακίνητα στα 
οποία διεξήχθησαν εργασίες δεν είναι ασφαλή και δεν μπορούν να πωληθούν. 

Με τον νόμο 103(I) 2007, στον οποίο παραπέμπει ο αναφέρων, μεταφέρεται η οδηγία 
2005/29/ΕΚ περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών1  (οδηγία «UCPD») στο κυπριακό δίκαιο. 
Ωστόσο, όπως του έχει ήδη επισημάνει η κυπριακή υπηρεσία για την προστασία του 
ανταγωνισμού και των καταναλωτών, δεν μπορεί να επικαλεσθεί τον εν λόγω νόμο για μια 
υπόθεση που χρονολογείται πριν από την έναρξη ισχύος του. Όσον αφορά την έναρξη ισχύος 
του νόμου, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Κύπρος τήρησε τις απαιτήσεις τόσο για 
την προθεσμία μεταφοράς (12η Ιουνίου 2007) όσο και για την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
(12η Δεκεμβρίου 2007) της οδηγίας UCPD. Η αιτία του προβλήματος, δηλαδή η αγορά 
περιουσιακού στοιχείου με ακατάλληλο τοίχο αντιστήριξης, προηγείται αυτής της 
ημερομηνίας. 

Η οδηγία 84/450/EEC σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση2 (οδηγία «MCAD») 
εφαρμοζόταν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών μέχρι την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας UCPD. Η εν λόγω οδηγία προστατεύει τους καταναλωτές από την 
παραπλανητική διαφήμιση, η οποία ορίζεται ως «κάθε διαφήμιση που με οποιονδήποτε 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να 
παραπλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέρχεται και 
που, εξαιτίας του απατηλού χαρακτήρα της, είναι ικανή να επηρεάσει την οικονομική τους 
συμπεριφορά».

Αν ο αναφέρων αγόρασε το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο μετά τον Μάιο του 2004, δηλαδή 
μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία MCAD θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής, 
προκειμένου να πουλήσει το ακίνητο, χρησιμοποίησε παραπλανητική διαφήμιση. 

Προς ενημέρωση της Επιτροπής Αναφορών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία UCPD, η 
οποία προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, απαιτεί από τους εμπόρους 
να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας και να παρέχουν 
σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που τίθεται προς 
πώληση. Το παράρτημα I της οδηγίας προβλέπει έναν κατάλογο με εμπορικές πρακτικές, οι 
οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κρίνονται αθέμιτες, όπως ο ισχυρισμός ότι ο 
εμπορευόμενος έχει την έγκριση/άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ στην 
πραγματικότητα δεν συμμορφώνεται με τους όρους της εν λόγω έγκρισης/άδειας. Επιπλέον, 
στον τομέα των ακινήτων, σε περίπτωση που οι καταναλωτές βρίσκονται σε πιο ευάλωτη 
θέση λόγω της πολυπλοκότητας και των οικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγεται ο εν 
λόγω τομέας, η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβούν στη θέσπιση αυστηρότερων 
κανόνων ώστε να παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές. 
Περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της UCPD είναι διαθέσιμες 
στο έγγραφο SEC(2009)1666. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της UCPD. 

                                               
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
2 ΕΕ L 250 της 19.9.1984, σ. 17.
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Αν η UCPD είχε ήδη τεθεί σε ισχύ κατά την αγορά του περιουσιακού στοιχείου, προκειμένου 
να ισχύει η οδηγία για τις προαναφερθείσες πρακτικές, θα έπρεπε να αποδειχθεί είτε ότι η 
εμπορική πρακτική του κατασκευαστή αντέβαινε στις απαιτήσεις επαγγελματικής 
ευσυνειδησίας και οδήγησε τον καταναλωτή σε λήψη εμπορικής απόφασης που υπό άλλες 
συνθήκες δεν θα είχε λάβει (γενική ρήτρα αθέμιτων πρακτικών ή άρθρο 5), είτε ότι ήταν 
παραπλανητική ή επιθετική (άρθρα 6 έως 9), είτε ότι συγκαταλέγεται σε μία από τις 
απαγορευμένες πρακτικές που προβλέπονται στο παράρτημα I. 

Βάσει του περιεχομένου της αναφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως 
την εφαρμοστέα νομοθεσία στον κατασκευαστικό τομέα και εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, και πιο συγκεκριμένα τους μηχανισμούς που υφίστανται 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κατοικίες οικοδομούνται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας και ότι, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, ανταποκρίνονται στον σκοπό 
κατασκευής τους.

Προκύπτει ότι το θέμα που διακυβεύεται σχετίζεται με το εθνικό δίκαιο για την ασφάλεια των 
κτηρίων, και πιο συγκεκριμένα με τους μηχανισμούς που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι 
κατοικίες οικοδομούνται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και πιθανώς με το 
εθνικό δίκαιο για τις συμβάσεις σχετικά με την πώληση ακινήτων.

Βάσει των γεγονότων, όπως αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, προκύπτει ότι οι εν λόγω 
πρακτικές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη 
νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και λόγω έλλειψης περαιτέρω στοιχείων που να 
στοιχειοθετούν σαφή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ στην προκειμένη περίπτωση, η 
Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Τα πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο αναφέρων εξακολουθούν να μην στοιχειοθετούν σαφή 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Όπως εξήγησε στις αρχικές παρατηρήσεις της, η Επιτροπή θεωρεί ότι το επίμαχο ζήτημα 
αποτελεί πρόβλημα που αφορά κυρίως την εφαρμοστέα νομοθεσία στον κατασκευαστικό 
τομέα και εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, και πιο συγκεκριμένα τους 
μηχανισμούς που υφίστανται ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κατοικίες οικοδομούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και ότι, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, 
ανταποκρίνονται στον σκοπό κατασκευής τους.

Βάσει των γεγονότων, όπως αναφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει ότι οι εν
λόγω πρακτικές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, και συγκεκριμένα 
στη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση του 
ζητήματος. 


