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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1236/2011 dėl Kipro statybos teisės aktų ir tariamo jų 
nesuderinamumo su ES vartotojų apsaugos teisės aktais, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Michael Rolfe, su keturiais parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mini sunkumus, su kuriais jam ir kitiems namų savininkams britams teko 
susidurti įsigijus nuosavybę Chlorakos miestelyje netoli Pafoso miesto Kipre. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad Kipro valdžios institucijos gina nesąžiningus nekilnojamojo turto 
plėtotojus, parduodančius namus, kurie ne tik turi techninių trūkumų, bet ir kelia pavojų juose 
gyvenančių asmenų sveikatai ir saugai. Kadangi peticijos pateikėjas mano, jog tai yra rimtas 
namų savininkų užsieniečių teisės į tinkamą vartotojų teisių apsaugą pažeidimas ir kadangi jo 
skundai Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministerijai, Kipro generaliniam advokatui ir 
Kipro ombudsmenui buvo nesėkmingi, jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijoje nurodoma, kad naujame atostogų būste, kurį vietos nekilnojamojo turto plėtotojas 
pardavė užsieniečiams, šlaitinėje namo pusėje griuvo atraminė sienelė. Peticijos pateikėjas 
ginčija atliktų taisymo (po to, kai griuvo sienelė) darbų, kuriuos vykdė ta pati įmonė, 
tinkamumą ir teigia, kad jis buvo nuolat apgaudinėjimas, pažeidžiant Kipro įstatymą 
Nr. 103(1)/2007 dėl nesąžiningos komercinės veiklos. Jis tvirtina, kad minėtas nekilnojamasis 
turtas yra nesaugus ir netinkamas parduoti. 
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Peticijos pateikėjas nurodo, kad Įstatymu Nr. 103(I) 2007 į Kipro nacionalinę teisę 
perkeliamos Direktyvos Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 
nuostatos1. Tačiau, kaip jam nurodė Kipro konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnyba, jis 
negali remtis šiuo įstatymu savo atveju, nes jis pirko namą prieš įsigaliojant įstatymui. 
Komisija gali patvirtinti, kad, kalbant apie įsigaliojimo datą, Kipras laikėsi nustatyto minėtos 
direktyvos nuostatų perkėlimo termino (2007 m. birželio 12 d.) ir įstatymo įsigaliojimo 
termino (2007 m. gruodžio 12 d.). Problemos prasidėjo anksčiau, t. y. įsigytas pastatas, kurio 
atraminė sienelė nelaiko. 

Iki įsigaliojant Direktyvai dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos verslo ir vartotojų 
santykiams reglamentuoti buvo taikoma Direktyva Nr. 84/450/EEB dėl klaidinančios 
reklamos2. Šioje direktyvoje vartotojai saugomi nuo klaidinančios reklamos. Ji apibrėžiama 
taip: klaidinanti reklama – tai bet kokia reklama, kuri kokiu nors būdu, įskaitant pakeitimą, 
apgaudinėja ar gali apgauti asmenis, kuriems ji skirta ir kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo 
apgaulingo pobūdžio gali daryti poveikį jų ekonominiam elgesiui ar kuri dėl tų pačių 
priežasčių kenkia ar gali pakenkti konkurentui. 

Jei peticijos pateikėjas pirko nekilnojamąjį turtą po 2004 m. gegužės mėn., kai Kipras įstojo į 
Europos Sąjungą, jam turėtų būti taikoma direktyva dėl klaidinančios reklamos, jei plėtotojas, 
parduodamas turtą, naudojo klaidinančią reklamą. 

Siekiant informuoti Peticijų komitetą, reikėtų pažymėti, kad pagal direktyvą dėl nesąžiningos 
komercinės veiklos pardavėjai privalo laikytis profesinio sąžiningumo reikalavimų ir neteikti 
vartotojams klaidinančios arba neteisingos informacijos apie siūlomą produktą. Direktyvos 
I priede išvardijama komercinė veikla, kuri visomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, 
pavyzdžiui, jei pardavėjas teigia, kad turi privačios ar valstybinės įstaigos leidimą (pritarimą), 
o vėliau nesilaiko leidimo (pritarimo) sąlygų. Be to, direktyvoje valstybėms narėms 
nekilnojamojo turto srityje leidžiama nustatyti griežtesnes taisykles, siekiant vartotojams 
suteikti didesnį apsaugos lygį, nes jie atsiduria opesnėje situacijoje dėl to, kad nekilnojamojo 
turto sektorius sudėtingas ir turi didelių finansinių pasekmių. 
Tolesnės direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo gaires galima rasti 
SEC(2009)1666 dokumente. Komisija artimiausiu metu paskelbs ataskaitą dėl minėtos 
direktyvos įgyvendinimo. 

Jei sandorio sudarymo metu galiojo direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos, norint, 
kad minėtai veiklai būtų taikoma ši direktyva, būtina įrodyti, kad 1) plėtotojo komercinė 
veikla prieštaravo profesinio sąžiningumo reikalavimams ir dėl to vartotojas priėmė 
komercinį sprendimą, kurio kitu atveju jis nebūtų priėmęs (5 straipsnio bendroji 
nesąžiningumo sąlyga); arba 2) veikla buvo klaidinanti arba agresyvi (6 – 9 straipsniai); arba 
3) buvo vykdoma viena iš I priede išvardintų draudžiamų veiklų. 

Išnagrinėjusi peticijos turinį Komisija laikosi nuomonės, kad šiuo atveju iškilo statybų 
sektoriuje, kuris priskiriamas valstybių narių kompetencijai, taikomų teisės aktų problema, 
ypač dėl naudojamų mechanizmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad statomas būstas atitiktų 
sveikatos ir saugumo taisykles ir kad baigti pastatai būtų tinkami gyventi.
                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 250, 1984 9 19, p. 17.
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Nagrinėjamas klausimas susijęs su nacionaline teise, reglamentuojančia pastatų saugumą, 
ypač su mechanizmais, kuriais užtikrinama, kad būstas statomas laikantis sveikatos ir 
saugumo taisyklių, ir galbūt su nacionaline sutarčių teise dėl nekilnojamojo turto pardavimo.

Remiantis Komisijai pateiktoje peticijoje nurodytais faktais, minėta veikla nesusijusi su ES 
teisės kompetencija, ypač su ES vartotojų teisės aktais.

Komisija, vadovaudamasi išdėstytomis priežastimis ir nepateikus papildomų duomenų dėl 
aiškaus ES teisės pažeidimo šiuo konkrečiu atveju, neturi pagrindo toliau nagrinėti šį 
klausimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Remiantis papildoma peticijos pateikėjo pateikta informacija vis tiek nematyti aiškaus ES 
teisės pažeidimo. 

Kaip paaiškinta pirminėse pastabose, Komisija mano, kad nagrinėjamu atveju iškilo statybų 
sektoriuje, kuris priskiriamas valstybių narių kompetencijai, taikomų teisės aktų problema, 
ypač dėl naudojamų mechanizmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad statomas būstas atitiktų 
sveikatos ir saugumo taisykles ir kad baigti pastatai būtų tinkami gyventi.

Remiantis Europos Komisijai pateiktoje peticijoje nurodytais faktais, minėta veikla nesusijusi 
su ES teisės kompetencija, ypač su ES vartotojų teisės aktais.

Todėl Komisija neturi pagrindo toliau tirti šį klausimą.“


