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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1236/2011 imressqa minn Michael Rolfe, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, b’4 firem, dwar il-liġi tal-kostruzzjoni Ċiprijotta u l-allegata 
inkompatibbiltà tagħha mar-regoli tal-UE dwar il-konsumatur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għad-diffikultajiet li hu u proprjetarji Brittaniċi oħra ta’ djar iltaqgħu 
magħhom wara li xtraw proprjetà immobbli f’Chlorakas qrib il-belt ta’ Paphos f’Ċipru.  Il-
petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Ċiprijotti qed jipproteġu kuntratturi bla skrupli li jbigħu 
bini li mhux biss hu ta’ kwalità teknika ħażina iżda wkoll li jqiegħed is-saħħa u s-sigurtà tal-
okkupant fil-periklu.  Billi l-petizzjonant hu tal-fehma li dan jikkostitwixxi ksur serju tad-dritt 
ta’ proprjetarji ta’ djar barranin għall-ħarsien xieraq tal-konsumatur, u billi s-sottomissjonijiet 
tiegħu lill-Ministeru Ċiprijott għall-Kummerċ, l-Industrija u t-Turiżmu, lill-Avukat Ġenerali 
Ċiprijott u lill-Ombudsman Ċiprijott kienu għalxejn; jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ 
f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awissu 2012

Il-petizzjoni bdiet minħabba ħajt li jirfed difettuż fuq in-naħa tan-niżla ta' djar tal-villeġġatura 
li għadhom kif inbnew u li nbiegħu lil persuni mhux residenti minn bennej/żviluppatur lokali. 
Hu jikkontesta l-adegwatezza tax-xogħlijiet ta' tiswija mwettqa mill-istess intrapriża wara li 
dan il-ħajt ċeda, u jallega li ġie ingannat b’mod konsistenti, bi ksur tal-liġi Ċiprijotta 
Nru 103(1)/2007 dwar prattiki kummerċjali inġusti. Hu jallega li l-proprjetajiet affettwati 
mhumiex sikuri u ma jistgħux jinbiegħu. 
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Il-Liġi 103(I) 2007, imsemmija mill-petizzjonant, tittrasponi d-Direttiva 2005/29/KE dwar 
Prattiċi Kummerċjali Żleali1 (il-"UCPD") fis-sistema legali Ċiprijotta. Madankollu, kif diġà 
ġie indikat lilu mis-Servizz Ċiprijott għall-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni u l-Konsumaturi, ma 
jistax jinvoka din il-liġi fir-rigward ta' każ li seħħ qabel ma daħlet fis-seħħ. Fir-rigward tad-
data tad-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni tista' tikkonferma li Ċipru rrispettat ir-rekwiżiti kemm 
tal-iskadenza tat-transpożizzjoni (it-12 ta' Ġunju 2007) kif ukoll tad-data tad-dħul fis-seħħ (it-
12 ta' Diċembru 2007) tal-UCPD. L-oriġini tal-problema, jiġifieri x-xiri ta' proprjetà mirfuda 
b’ħajt inadegwat, tippreċedi din id-data. 

Id-Direttiva 84/450/KEE rigward ir-reklamar qarrieqi2  (l-“MCAD”) kienet applikabbli għar-
relazzjonijiet bejn in-negozju u l-konsumatur sa ma bdiet tapplika l-UCPD. Din id-Direttiva 
tipproteġi lill-konsumaturi mir-reklamar qarrieqi, definit bħala "kull reklamar li, bi 
kwalunkwe mod, inkluż il-preżentazzjoni tiegħu, iqarraq jew ikun hemm probabbiltà li 
jqarraq lill-persuni li lejhom ikun ġie indirizzat jew li jasal għandhom u li, minħabba n-natura 
qarrieqa tiegħu, jista’ jaffettwa l-imġiba ekonomika tagħhom ". 

Jekk il-petizzjonant xtara l-proprjetà tiegħu wara Mejju 2004, jiġifieri wara li Ċipru ngħaqdet 
mal-Unjoni Ewropea, l-MCAD tkun applikabbli għas-sitwazzjoni tiegħu kemm-il darba l-
izviluppatur uża reklamar li jqarraq sabiex ibigħ il-proprjetà. 

Għall-finijiet ta’ informazzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu jiġi nnutat li l-UCPD, 
li tipproteġi l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, tirrikjedi li n-negozjanti jaġixxu skont ir-
rekwiżiti tad-diliġenza professjonali tagħhom u li jipprovdu informazzjoni ċara u sinċiera 
dwar il-prodott jew is-servizz offrut għall-bejgħ. L-Anness I għad-Direttiva jipprovdi lista ta' 
prattiki kummerċjali kkunsidrati inġusti fiċ-ċirkustanzi kollha, bħall-fatt li negozjant 
jiddikjara li rċieva approvazzjoni/awtorizzazzjoni minn korp pubbliku jew privat meta ma 
jonqos milli jkun konformi mat-termini ta’ din l-approvazzjoni/awtorizzazzjoni. Barra minn 
hekk, fil-qasam tal-proprjetà immobbli, fejn il-konsumaturi jsibu lilhom infushom f'pożizzjoni 
aktar vulnerabbli minħabba l-kumplessità u l-implikazzjoni finanzjarja tiegħu, id-Direttiva 
tippermetti li l-Istati Membri jistabbilixxu regoli aktar stretti sabiex jipprovdu aktar 
protezzjoni lill-konsumaturi. 
Fid-dokument SEC(2009)1666 wieħed jista' jsib gwida addizzjonali dwar l-applikazzjoni tal-
UCPD. Il-Kummissjoni dalwaqt se tippubblika Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-UCPD. 

Jekk il-UCPD kienet diġà daħlet fis-seħħ fiż-żmien tat-tranżazzjoni, biex id-Direttiva tapplika 
għall-prattiki deskritti, wieħed kien ikollu jagħti prova li l-prattika kummerċjali tal-
iżviluppatur 1) kienet tmur kontra r-rekwiżiti tad-diliġenza professjonali u wasslet lill-
konsumatur biex jieħu deċiżjoni kummerċjali li kieku ma kienx jasal biex jieħu (klawżola 
ġenerali ta' inġustizzja jew l-Artikolu 5); jew 2) kienet qarrieqa jew aggressiva (l-Artikoli 6 sa 
9); jew 3) kienet taqa' taħt waħda mill-prattiki projbiti tal-Anness 1. 

Mill-kontenut tal-petizzjoni, il-Kummissjoni tqis li hi pjuttost problema ta' leġiżlazzjoni 
applikabbli fis-settur tal-bini li taqa’ fi ħdan il-kompetenza tal-Istati Membri, b'mod 
partikolari dwar il-mekkaniżmi li jeżistu sabiex jiġi żgurat li d-djar jinbnew skont ir-regoli 
                                               
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 ĠU L 250, 19.9.1984, p. 17.
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dwar is-saħħa u s-sigurtà u li l-bini, ladarba ffinalizzat, ikun adattat għall-iskop tiegħu.

Is-sitwazzjoni inkwistjoni tidher li hi relatata mal-liġi nazzjonali dwar is-sikurezza tal-bini, 
b'mod partikolari l-mekkaniżmi li għandhom l-għan li jiżguraw li d-djar jinbnew skont ir-
regoli dwar is-saħħa u s-sigurtà, u possibilment mal-liġi nazzjonali tal-kuntratti dwar il-bejgħ 
ta’ proprjetà immobbli.

Abbażi ta' dawn il-fatti, hekk kif ġew irrappurtati lill-Kummissjoni, ma jidhirx li dawn il-
prattiki jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-liġi tal-UE, b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar il-konsumatur.

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, u fin-nuqqas ta' dejta ulterjuri li tindika ksur ċar tal-liġi 
tal-UE f'dan il-każ speċifiku, il-Kummissjoni ma tqisx li hemm bażi biex tkompli ssegwi din 
il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Id-dejta addizzjonali provduta mill-petizzjonant xorta għadha mhix qed tindika ksur ċar tal-
liġi tal-UE. 

Kif spjegat fl-osservazzjonijiet tal-bidu tagħha, il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li din il-
kwistjoni hija problema ta' leġiżlazzjoni applikabbli fis-settur tal-bini li taqa’ fi ħdan il-
kompetenza tal-Istati Membri, b'mod partikolari dwar il-mekkaniżmi li jeżistu sabiex jiġi 
żgurat li d-djar jinbnew skont ir-regoli dwar is-saħħa u s-sigurtà u li l-bini, ladarba jiġi 
ffinalizzat, ikun adattat għall-iskop tiegħu.

Abbażi tal-fatti, hekk kif ġew irrappurtati lill-Kummissjoni, ma jidhirx li dawn il-prattiki 
jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-liġi tal-UE, b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
konsumatur.

Għal din ir-raġuni l-Kummissjoni ma tqisx li hemm bażi biex tkompli ssegwi din il-kwistjoni 


