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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1236/2011, ingediend door Michael Rolfe (Britse 
nationaliteit), gesteund door 4 medeondertekenaars, over de Cypriotische 
bouwwetgeving en de vermeende onverenigbaarheid ervan met de 
consumentenwetgeving van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de moeilijkheden die hij en andere Britse huiseigenaren ondervonden 
hebben na de aankoop van vastgoed in Chlorakas in de buurt van de stad Paphos op Cyprus. 
Indiener beweert dat de Cypriotische autoriteiten gewetenloze ontwikkelaars beschermen, die 
onroerend goed verkopen dat niet alleen technisch niet in orde is maar ook een gevaar vormt 
voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Aangezien indiener meent dat dit een 
ernstige inbreuk vormt op het recht op goede consumentenbescherming van een buitenlandse 
huiseigenaar, en aangezien de bezwaren die hij heeft ingediend bij het Cypriotische Ministerie 
van Handel, Industrie en Toerisme, de Cypriotische advocaat-generaal en de Cypriotische 
ombudsman niets hebben opgeleverd, vraagt hij het Europees Parlement de zaak te 
behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Kern van het verzoekschrift is het feit dat een steunmuur aan de voet van een heuvel waarop 
nieuwe vakantiewoningen zijn gebouwd welke door een plaatselijke 
aannemer/projectontwikkelaar aan buitenlanders zijn verkocht, het heeft begeven. Indiener 
denkt dat de maatregelen die dit bedrijf heeft genomen nadat de muur het had begeven, 
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onvoldoende zijn en veronderstelt dat hij is bedrogen, en dat er sprake is van inbreuk op de 
Cypriotische wet nr. 103(1)/2007 betreffende oneerlijke handelspraktijken. Hij vermoedt dat 
de woningen in kwestie onveilig en onverkoopbaar zijn.

De door indiener geciteerde wet nr. 103(1)/2007 is de omzetting van Richtlijn 2005/29/EG 
betreffende oneerlijke handelspraktijken1 (de UCPD) in nationale Cypriotische wetgeving. 
Zoals hem evenwel reeds door de Cypriotische dienst voor mededinging en 
consumentenbescherming is uitgelegd, kan hij geen beroep op deze wet doen voor een zaak 
die zich heeft voorgedaan voordat de wet van kracht werd. Wat de datum van de 
inwerkingtreding betreft kan de Commissie bevestigen dat Cyprus zich zowel aan de in de 
UCPD voorgeschreven omzettingstermijn (12 juni 2007) als aan de datum van 
inwerkingtreding (12 december 2007) heeft gehouden. De oorzaak van het probleem, de 
aankoop van vastgoed dat gestut wordt door een ongeschikte steunmuur, deed zich vóór deze 
data voor.

Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame2 (de MCAD) was van toepassing op 
betrekkingen tussen bedrijven en consumenten tot de UCPD in werking trad. Deze richtlijn 
beschermt consumenten tegen misleidende reclame, die wordt gedefinieerd als "elke vorm 
van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen haar opmaak, de personen tot wie zij 
zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidende karakter 
hun economische gedrag kan beïnvloeden".

Indien indiener het vastgoed na mei 2004 heeft gekocht, dwz. nadat Cyprus tot de Europese 
Unie was toegetreden, zou de MCAD van toepassing zijn op zijn situatie, vooropgesteld dat 
de ontwikkelaar misleidende reclame had gebruikt om het vastgoed te verkopen.

Ter informatie van de Commissie verzoekschriften zij erop gewezen dat de UCPD, die de 
economische belangen van consumenten beschermt, handelaren verplicht overeenkomstig de 
vereisten van professionele toewijding te handelen en duidelijke en correcte informatie over 
de te koop aangeboden producten of diensten te verstrekken. In bijlage I bij de richtlijn is een 
lijst opgenomen van handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden 
beschouwd, zoals wanneer een handelaar beweert toestemming of een vergunning van een 
publieke of particuliere instantie te hebben gekregen, maar zich niet aan de voorwaarden van 
deze toestemming of vergunning houdt. Verder staat de richtlijn de lidstaten ten aanzien van 
onroerend goed, een gebied waar consumenten zich als gevolg van het complexe karakter en 
de financiële gevolgen in een meer kwetsbare positie bevinden, toe strengere regels vast te 
stellen om de consument betere bescherming te bieden.
Extra informatie over de toepassing van de UCPD is te vinden in document SEC(2009)1666. 
De Commissie zal binnenkort een rapport over de tenuitvoerlegging van de UCPD publiceren.

Indien de UCPD ten tijde van de verkoop reeds van kracht was geweest zou, wilde de richtlijn 
op de beschreven praktijken van toepassing zijn, bewezen hebben moeten worden dat de 
handelwijze van de projectontwikkelaar a) in strijd was met de vereisten van professionele 
toewijding en de consument ertoe had aangezet een beslissing te nemen die hij anders niet zou 
hebben genomen (algemene bepaling inzake oneerlijkheid of artikel 5), of b) misleidend of 

                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
2 PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17.
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agressief was (artikelen 6 t/m 9), of c) onder een van de verboden praktijken in bijlage I viel.

Uit de inhoud van het verzoekschrift leidt de Commissie af dat het eerder gaat om een 
probleem met de wetgeving die van toepassing is op de bouwsector, en die onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt, met name de mechanismen die moeten waarborgen dat 
woningen worden gebouwd volgens de normen op het gebied van gezondheid en veiligheid, 
en dat gebouwen, eenmaal klaar, voor hun doel geschikt zijn.

De kwestie waar het om gaat lijkt verband te houden met nationale wetgeving inzake de 
veiligheid van gebouwen, met name de mechanismen die moeten waarborgen dat woningen 
worden gebouwd volgens de normen op het gebied van gezondheid en veiligheid, en mogelijk 
met nationaal verbintenissenrecht betreffende de verkoop van onroerend goed.

Op basis van de feiten zoals die aan de Commissie zijn voorgelegd lijken deze praktijken niet 
onder de EU-wetgeving, met name de wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, 
te vallen.

Om bovengenoemde redenen, en bij gebrek aan meer gegevens die op een duidelijke inbreuk 
op de EU-wetgeving in dit specifieke geval wijzen, ziet de Commissie geen reden om deze 
zaak verder te onderzoeken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012.

De aanvullende gegevens die indiener heeft verstrekt wijzen nog steeds niet op een duidelijke 
inbreuk op de EU-wetgeving. 

Zoals is uitgelegd in haar eerste opmerkingen, beschouwt de Europese Commissie deze 
aangelegenheid als een probleem van de wetgeving die toepasselijk is in de bouwsector en die 
onder de bevoegdheid van de lidstaten valt. Het gaat hier in het bijzonder om de mechanismen 
die ervoor moeten zorgen dat woningen gebouwd worden volgens de regels over gezondheid 
en veiligheid en dat gebouwen geschikt zijn voor het beoogde doel zodra ze klaar zijn.

Op basis van de feiten zoals deze gerapporteerd zijn aan de Europese Commissie lijken deze 
praktijken niet onder het EU-recht en in het bijzonder de EU-consumentenwetgeving te 
vallen.

De Commissie ziet daarom geen reden om deze zaak verder te onderzoeken.


