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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1236/2011, którą złożył Michael Rolfe (Wielka Brytania), z czterema 
podpisami, w sprawie cypryjskiego prawa budowlanego i jego domniemanej 
niezgodności z przepisami UE dotyczącymi ochrony konsumentów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia trudności, jakie on sam i inni brytyjscy właściciele napotkali 
po dokonaniu zakupu nieruchomości w Chlorakas w pobliżu miasta Pafos na Cyprze. 
Składający petycję twierdzi, że cypryjskie władze chronią pozbawionych skrupułów 
deweloperów sprzedających nieruchomości, które nie tylko są technicznie wadliwe, lecz także 
stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ponieważ składający 
petycję uważa, że stanowi to poważne naruszenie prawa cudzoziemskich posiadaczy domów 
do właściwej ochrony konsumentów, a jego wnioski kierowane do cypryjskiego Ministerstwa 
Handlu, Przemysłu i Turystyki, cypryjskiego rzecznika generalnego oraz cypryjskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich okazały się bezskuteczne, zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o rozpatrzenie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przyczyną złożenia petycji jest wadliwy mur oporowy mający chronić położone na zboczu 
nowo wybudowane nieruchomości wakacyjne sprzedane nierezydentom przez miejscową 
spółkę budowlano-deweloperską. Składający petycję podważa jakość prac naprawczych 
przeprowadzonych przez to przedsiębiorstwo po uszkodzeniu muru oporowego i twierdzi, że 
był systematycznie oszukiwany z naruszeniem cypryjskiej ustawy nr 103(1)/2007 w sprawie 



PE494.727v02-00 2/3 CM\920497PL.doc

PL

nieuczciwych praktyk handlowych. Twierdzi on, że rzeczone nieruchomości są niebezpieczne 
i nie nadają się do sprzedaży. 

Ustawa nr 103(I)2007, którą wzmiankuje składający petycję, przenosi do cypryjskiego 
systemu prawnego dyrektywę 2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych1. 
Jak już jednak poinformowano go w cypryjskim urzędzie ochrony konkurencji i konsumenta, 
nie może on powoływać się na tę ustawę w przypadku, który miał miejsce przed jej wejściem 
w życie. W kwestii wejścia w życie ustawy Komisja może potwierdzić, że Cypr dochował 
zarówno terminu transpozycji (12 czerwca 2007 r.), jak i daty wejścia w życie (12 grudnia 
2007 r.) wymaganych w dyrektywie dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Problem 
przedstawiony w petycji, czyli nabycie nieruchomości, którą miał chronić niewłaściwie 
wykonany mur oporowy, wystąpił wcześniej. 

Do czasu wejścia w życie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych do 
stosunków między przedsiębiorstwami a konsumentami zastosowanie miała dyrektywa 
84/450/EWG w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd2. Dyrektywa ta chroni konsumentów 
przed reklamą wprowadzającą w błąd, zdefiniowaną jako „każda reklama, która w 
jakikolwiek sposób, w tym przez swoją formę, wprowadza lub może wprowadzić w błąd 
osoby, do których jest skierowana lub dociera, i która, z powodu swojej zwodniczej natury, 
może wpłynąć na ich postępowanie gospodarcze”. 

Jeżeli składający petycję kupił nieruchomość później niż w maju 2004 r., czyli po 
przystąpieniu Cypru do Unii Europejskiej, to do omawianej sytuacji zastosowanie ma 
dyrektywa w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd, pod warunkiem że w celu sprzedania 
nieruchomości deweloper posłużył się reklamą wprowadzającą w błąd. 

Należy zwrócić uwagę Komisji Petycji na fakt, że dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk 
handlowych, która chroni interesy gospodarcze konsumentów, wymaga od podmiotów 
handlowych działania zgodnie z wymogami staranności zawodowej oraz dostarczania jasnych 
i wiarygodnych informacji o oferowanym do sprzedaży produkcie lub usłudze. Załącznik I do 
dyrektywy zawiera wykaz praktyk handlowych uznawanych za nieuczciwe w każdych 
okolicznościach, np. gdy podmiot handlowy twierdzi, że otrzymał upoważnienie lub 
zezwolenie od organów publicznych lub prywatnych, a nie spełnia warunków tego 
upoważnienia lub zezwolenia. Ponadto w dziedzinie nieruchomości, gdzie pozycję 
konsumentów dodatkowo osłabia złożoność sytuacji i wysokość wkładu finansowego, 
dyrektywa zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie bardziej rygorystycznych 
zasad z myślą o zapewnieniu lepszej ochrony konsumentów. 
Dodatkowe wytyczne w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych można znaleźć w dokumencie SEC(2009)1666. Komisja opublikuje wkrótce 
sprawozdanie dotyczące wdrażania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. 

Jeżeli w chwili zawarcia transakcji obowiązywała już dyrektywa dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych, to aby miała ona zastosowanie do opisanej praktyki, należy wykazać, że 
praktyka handlowa dewelopera: 1) była sprzeczna z wymogami staranności zawodowej i 
skłoniła konsumenta do podjęcia decyzji handlowej, której w przeciwnym wypadku by nie 
                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 250 z 19.9.1984, s. 17.
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podjął (ogólna klauzula dotycząca nieuczciwości, art. 5); 2) wprowadzała w błąd lub była 
agresywna (art. 6 do 9); lub 3) należy do praktyk zakazanych, których wykaz znajduje się w 
załączniku I. 

Na podstawie treści petycji Komisja wnioskuje, że problem dotyczy raczej przepisów 
obowiązujących w branży budowlanej, które należą do właściwości państw członkowskich, 
zwłaszcza istniejących mechanizmów mających zapewniać, że budynki mieszkalne 
wznoszone są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami zdrowotnymi, a po 
ukończeniu nadają się do przewidzianego celu.

Problem wydaje się wiązać z krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa budynków, 
zwłaszcza z mechanizmami mającymi zapewniać wznoszenie budynków mieszkalnych 
zgodnie z wymogami zdrowotnymi i zasadami bezpieczeństwa, a ponadto może mieć związek 
z krajowym prawem umów w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości.

Z faktów przedstawionych Komisji wynika, że omawiane praktyki nie wydają się być objęte 
zakresem prawa UE, a w szczególności przepisów UE z zakresu ochrony konsumentów.

Z powyższych względów i wobec braku dalszych danych wskazujących na wyraźnie 
naruszenie prawa UE w tym konkretnym przypadku Komisja nie jest w stanie wskazać 
powodów uzasadniających dalsze rozpatrywanie tej sprawy.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Dodatkowe dane przedstawione przez składającego petycję nadal nie wskazują na wyraźne 
naruszenie prawa UE.

Jak wyjaśniono w pierwszej odpowiedzi, Komisja sądzi, że problem dotyczy raczej przepisów 
obowiązujących w branży budowlanej, które należą do właściwości państw członkowskich, 
zwłaszcza istniejących mechanizmów mających zapewniać, że budynki mieszkalne 
wznoszone są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami zdrowotnymi, a po 
ukończeniu nadają się do przewidzianego celu.

Z faktów przedstawionych Komisji wynika, że omawiane praktyki nie wydają się być objęte 
zakresem prawa UE, a w szczególności przepisów UE z zakresu ochrony konsumentów.

Z tego powodu Komisja nie znajduje powodów, by dalej zajmować się tą sprawą. 


