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Tárgy: Michael Rolfe brit állampolgár által benyújtott 1236/2011. számú, 4 aláírást 
tartalmazó petíció a ciprusi építési törvényről és annak az Európai Unió 
fogyasztóvédelmi szabályaival való állítólagos összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyekkel ő és más brit 
háztulajdonosok szembesültek, miután ingatlant vásároltak Cipruson, a Páfosz város 
közelében található Hlóraka településen.  A petíció benyújtója kifejti, hogy a ciprusi 
hatóságok védelmezik a gátlástalan építtetőket, akik nem csupán műszakilag hibás, hanem a 
lakók életét és testi épségét is veszélyeztető ingatlanokat értékesítenek. Mivel a petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a külföldi háztulajdonosok tisztességes fogyasztóvédelemhez való 
jogának súlyos megsértéséről van szó, és mivel a ciprusi belügyminisztériumhoz, a ciprusi 
kereskedelmi minisztériumhoz, a ciprusi főügyészhez és a ciprusi ombudsmanhoz benyújtott 
beadványai hiábavalónak bizonyultak, ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtásának oka egy helyi építtető/fejlesztő által nem helyi lakosok számára 
értékesített újépítésű üdülőingatlanok részét képező, hibás lejtőoldali támfal. A petíció 
benyújtója vitatja a szóban forgó fal meghibásodását követően ugyanezen vállalkozás által 
elvégzett javítási munkák megfelelőségét, és azt állítja, hogy következetesen becsapták, a 
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tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló ciprusi jog (103(1)/2007) megsértésével. 
Azt állítja, hogy az érintett ingatlanok nem biztonságosak és eladhatatlanok. 

A petíció által hivatkozott 103(I) 2007-es törvény a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvet („UCPD-irányelv”)1 ülteti át a ciprusi jogrendbe. 
Ugyanakkor, ahogyan arra már a ciprusi verseny- és fogyasztóvédelmi szolgálat is rámutatott, 
a petíció benyújtója nem hivatkozhat erre a jogra egy olyan ügy kapcsán, amelyre a szóban 
forgó jogszabály hatályba lépése előtt került sor. A hatálybalépés időpontját illetően a 
Bizottság megerősítheti, hogy a Ciprus betartotta mind az átültetési határidőre (2007. június 
12.), mind a hatálybalépési határidőre vonatkozó (2007. december 12.) UCPD-előírásokat. A 
problémás ügyletre, azaz a nem megfelelő támfallal megtámasztott ingatlan megvásárlására, 
ezt megelőzően került sor. 

Az üzleti vállalkozások és a fogyasztók kapcsolatára az UCPD hatálybalépéséig a 
megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK irányelv (az „MCAD”)2 volt alkalmazandó. Az 
irányelv az alábbi módon meghatározott, félrevezető reklámozás gyakorlatától védi a 
fogyasztókat: „minden olyan reklám, amely bármilyen módon – beleértve a megjelenítését is 
– megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a 
tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági 
magatartását”. 

Ha a petíció benyújtója 2004 májusát, azaz Ciprus az Európai Unióhoz való csatlakozását 
követően vásárolta ingatlanát, helyzetére az MCAD volna alkalmazandó, feltéve, hogy a 
vállalkozó félrevezető reklámozási gyakorlatot folytatott az ingatlan eladása céljából. 

A Petíciós Bizottság tájékoztatására rá kell mutatni, hogy az UCPD, amely a fogyasztók 
gazdasági érdekeit védi, előírja a kereskedőknek, hogy a szakmai gondosság 
követelményeivel összhangban járjanak el, és egyértelmű és valós tájékoztatást adjanak az 
eladásra szánt termékről vagy szolgáltatásról. Az irányelv I. melléklete felsorolja azokat a 
kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek minden körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, ilyen például az, ha egy kereskedő azt állítja, hogy egy állami vagy 
magánszervezet támogatását élvezi/engedélyével rendelkezik, miközben nem felel meg a 
támogatás/engedély feltételeinek. Ezen felül az ingatlan javak területén, ahol e terület 
összetettsége és pénzügyi vonatkozásai miatt a fogyasztók kiszolgáltatottabb helyzetben 
vannak, az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a fogyasztók fokozottabb 
védelme érdekében szigorúbb szabályokat állapítsanak meg. 
A SEC(2009)1666 sz. dokumentumban további iránymutatás található az UCPD 
alkalmazásáról. A Bizottság a közeljövőben teszi közzé az UCPD végrehajtásáról szóló 
jelentést. 

Ha az UCPD már hatályban lett volna az ügylet idején, akkor annak érdekében, hogy az 
irányelv alkalmazható legyen a fent ismertetett gyakorlatokra, bizonyítani kellett volna, hogy 
a vállalkozó által alkalmazott kereskedelmi gyakorlat 1) ellentétes volt a szakmai gondosság 
követelményeivel és eredményeként a fogyasztó olyan kereskedelmi döntést hozott, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg (tisztességtelenségre vonatkozó általános záradék vagy 5. 
                                               
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 250., 1984.9.19., 17. o.
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cikk); vagy 2) félrevezető vagy agresszív volt (6-9. cikk); vagy 3) az I. melléklet által tiltott 
gyakorlatok közé tartozott. 

A petíció tartalma alapján a Bizottság úgy véli, hogy ez inkább az építőiparban alkalmazandó, 
tagállami hatáskörbe tartozó jogszabályok problémája, különösen az olyan mechanizmusok 
vonatkozásában, amelyek célja annak biztosítása, hogy az épületek az egészséggel és 
biztonsággal kapcsolatos szabályok szerint épüljenek, és hogy átadásukat követően a célnak 
megfelelőek legyenek.

Úgy tűnik, hogy a kérdéses ügy a nemzeti jog azon területével kapcsolatos, amely az épületek 
biztonságára vonatkozik, különösen pedig azokra a mechanizmusokra, amelyek célja annak 
biztosítása, hogy az épületek az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szabályok szerint 
épüljenek, továbbá valószínűleg az ingatlan vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó nemzeti 
szerződésjoggal.

A Bizottság által kapott jelentésekben szereplő tények alapján ezek a gyakorlatok nem 
tartoznak az uniós jog, ezen belül pedig az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá.

E fenti okok miatt és az ebben a konkrét ügyben az uniós jog egyértelmű megsértésének 
irányába mutató egyéb adatok hiányában a Bizottság nem lát alapot az ügy további 
vizsgálatára.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő adatok továbbra sem támasztják alá 
egyértelműen, hogy sor került az uniós jogszabályok megsértésére. 

A korábbi észrevételeiben megfogalmazottak alapján a Bizottság úgy véli, hogy inkább az 
építőiparban alkalmazandó, tagállami hatáskörbe tartozó jogszabályok okoznak problémát, 
különösen az olyan mechanizmusok vonatkozásában, amelyek célja annak biztosítása, hogy 
az épületek az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szabályok szerint épüljenek, 
átadásukat követően pedig céljuknak megfeleljenek.

A Bizottság tudomására hozott tények alapján ezek a gyakorlatok nem tartoznak az uniós jog, 
ezen belül pedig az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá.

Ezért a Bizottság nem látja indokoltnak a kérdés további vizsgálatát. 


