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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1236/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Michael Rolfe un kam pievienoti 4 paraksti, par Kipras 
tiesību aktiem būvniecības jomā un to neatbilstību ES patērētāju 
aizsardzības noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz problēmām, kādas viņam un citiem ēku īpašniekiem, 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, radušās pēc īpašuma iegādes Chlorakas, kas 
atrodas Pafas pilsētas tuvumā Kiprā.  Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kipras iestādes 
aizstāv negodīgus nekustamā īpašuma attīstītājus, kas pārdod ne vien tehniski nepilnīgus, bet 
arī iemītnieku veselību un drošību apdraudošus īpašumus.  Tā kā lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka tādējādi tiek pārkāptas ārvalstu namīpašnieku tiesības uz pienācīgu patērētāju 
aizsardzību, un tā kā viņš veltīgi vērsies Kipras Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma 
ministrijā, pie Kipras ģenerāladvokāta un Kipras ombuda, viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksts attiecas uz kādu no nesen uzbūvētajiem brīvdienu īpašumiem, ko vietējais 
celtniecības uzņēmums/attīstītājs pārdevis nerezidentiem, konkrētāk, uz būves neizturīgo 
atbalstsienu nogāzes pusē. Viņš apšauba tā paša uzņēmuma veikto remontdarbu atbilstību pēc 
šīs sienas nosēduma un apgalvo, ka viņš tiekot pastāvīgi piekrāpts un tiekot pārkāpts Kipras 
Likums 103(I)/2007 par negodīgu komercpraksi. Viņš apgalvo, ka šie bojātie īpašumi ir 
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nedroši un nebūtu pārdodami. 

Lūgumraksts iesniedzēja citētais Likums 103(I)/2007 transponē Direktīvu 2005/29/EK, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi1 (Negodīgas komercprakses direktīva), Kipras 
tiesību sistēmā. Tomēr, kā to viņam norādīja Kipras Konkurences un patērētāju aizsardzības 
dienests, viņš nevar atsaukties uz šo likumu attiecībā uz konkrēto gadījumu, kurš notika pirms 
minētā likuma stāšanās spēkā. Attiecībā uz datumu, kad tas stājās spēkā, Komisija var 
apstiprināt, ka Kipra ir ievērojusi transponēšanas termiņu (2007. gada 12. jūnijs) un 
Negodīgas komercprakses direktīvas prasību spēkā stāšanās dienu (2007. gada 
12. decembris). Problēma, kura saistīta ar tāda īpašuma iegādi, ko balstījusi nepiemērota 
nesošā siena, radusies pirms šis dienas.

Pirms Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanas sākuma dienas uzņēmumu un 
patērētāju attiecībās piemēroja Direktīvu 84/450/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu2.  Minētā direktīva aizsargā 
patērētājus no maldinošas reklāmas, kuras definīcijā teikts, ka tā „nozīmē jebkuru reklāmu, 
kas jebkādā veidā, ieskaitot tās noformējumu, maldina vai var maldināt personas, kurām tā ir 
adresēta vai kuras tā sasniedz, un kas tās maldinošā rakstura dēļ var ietekmēt šo personu 
saimniecisko rīcību”.

Ja lūgumraksta iesniedzējs būtu iegādājies īpašumu pēc 2004. gada maija, t. i., pēc Kipras 
pievienošanās Eiropas Savienībai, šajā situācijā būtu piemērojama direktīva par maldinošu 
reklāmu, pieņemot, ka attīstītājs izmantoja maldinošu reklāmu, lai pārdotu šo īpašumu.

Ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas rīcībā esošo informāciju, ir jānorāda, ka Negodīgas 
komercprakses direktīvā, kura aizsargā patērētāju ekonomiskās intereses, prasīts, lai tirgotāji 
rīkotos saskaņā ar profesionālās rūpības prasībām un sniegtu skaidru un patiesu informāciju 
par tirdzniecībā piedāvāto produktu vai pakalpojumu. Direktīvas I pielikumā sniegts saraksts 
par gadījumiem, kad komercprakse tiek uzskatīta par negodīgu visos apstākļos, piemēram, ja 
tirgotājs apgalvo, ka ir saņēmis valsts vai privātā sektora struktūras apstiprinājumu/atļauju, 
taču faktiski nebija izpildījis apstiprinājuma/atļaujas saņemšanas nosacījumus. Turklāt 
nekustamā īpašuma jomā, kurā patērētāji atrodas mazāk aizsargātā situācijā, tāpēc ka tā ir 
sarežģīta un saistīta ar finansiālu ietekmi, minētajā direktīvā atļauts dalībvalstīm noteikt 
stingrākus noteikumus, lai patērētājiem sniegtu lielāku aizsardzību.
Papildu norādes par Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanu var atrast dokumentā 
SEC(2009)1666. Komisija drīz publicēs ziņojumu par Negodīgas komercprakses direktīvas 
īstenošanu.

Ja Negodīgas komercprakses direktīva jau bija spēkā darījuma noslēgšanas laikā, lai 
piemērotu direktīvu iepriekšminētās prakses gadījumiem, būtu bijis jāpierāda, ka projekta 
attīstītāja Nr. 1 komercprakse bija pretrunā ar profesionālās rūpības prasībām un tādēļ tas 
iespaidojis patērētāju tāda komerclēmuma pieņemšanā, kādu viņš nebūtu pieņēmis (vispārējā 
klauzula par negodīgumu vai 5. pants); vai arī attīstītājs Nr. 2 sniedzis maldinošu informāciju 
vai bijis agresīvs (6.–9. pants); vai Nr. 3 attiecas uz kādu no I pielikumā minētajiem aizliegtas 
komercprakses veidiem.

                                               
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.
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Ņemot vērā lūgumraksta saturu, Komisija uzskata, ka ir diezgan liela problēma attiecībā uz 
būvniecības jomā piemērojamajiem tiesību aktiem, jo šī joma ir dalībvalstu pārziņā, it īpaši 
attiecībā uz mehānismiem, kas izveidoti, lai nodrošinātu, ka celtnes tiek būvētas atbilstīgi 
veselības un drošības normām un ka ēkas, kad tās tiek pabeigtas, atbilst savam nolūkam.

Šķiet, ka apskatāmais jautājums attiecas uz valsts tiesību aktiem par ēku drošību, jo īpaši par 
mehānismiem, ar kuriem nodrošina, ka celtnes tiek būvētas atbilstoši veselības un drošības 
normām, kā arī, iespējams, tas saistīts ar valsts līgumtiesībām par nekustamā īpašuma 
pārdošanu.

Pamatojoties uz faktiem, kā tie tika izklāstīti Komisijai, nešķiet, ka šī prakse ietilpst ES 
tiesību aktu darbības jomā, jo īpaši ES tiesību aktos patērētāju aizsardzības jomā.

Ņemot vērā iepriekšminētos iemeslus un to, ka trūkst papildu informācijas, kas norādītu uz 
skaidru ES tiesību akta pārkāpumu šajā konkrētajā gadījumā, Komisija neredz pamatu šā 
jautājuma izskatīšanas turpināšanai.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja iesūtītā papildu informācija joprojām nenorāda uz skaidru ES 
tiesību akta pārkāpumu.

Kā paskaidrots sākotnējos konstatējumos, Eiropas Komisija uzskata, ka būtiska ir problēma 
attiecībā uz būvniecības jomā piemērojamajiem tiesību aktiem, jo šī joma ir dalībvalstu 
pārziņā, it īpaši attiecībā uz mehānismiem, kas izveidoti, lai nodrošinātu, ka celtnes tiek 
būvētas atbilstīgi veselības un drošības normām un ka ēkas, kad tās tiek pabeigtas, atbilst 
savam nolūkam.

Pamatojoties uz faktiem, kā tie tika izklāstīti Eiropas Komisijai, nešķiet, ka šī prakse ietilpst 
ES tiesību aktu darbības jomā, jo īpaši ES tiesību aktos patērētāju aizsardzības jomā.

Šā iemesla dēļ Komisija neredz pamatu šā jautājuma izskatīšanas turpināšanai.”


