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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1236/2011, adresată de Michael Rolfe, de cetățenie britanică, însoțită de 
4 semnături, privind legislația cipriotă în domeniul construcțiilor și presupusa 
incompatibilitate a acesteia cu reglementările  UE privind piețele de consum

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la dificultățile pe care el și alți proprietari britanici le-au întâmpinat după 
ce și-au achiziționat proprietăți în Chlorakas, în apropierea orașului Paphos din Cipru. 
Petiționarul susține că autoritățile cipriote protejează dezvoltatorii fără scrupule care vând 
proprietăți care nu sunt doar deficiente din punct de vedere tehnic, ci constituie și un pericol 
pentru sănătatea și siguranța locatarilor.  Întrucât petiționarul consideră că acest fapt constituie 
o încălcare gravă a dreptului unui proprietar străin la protecția corespunzătoare a 
consumatorului și întrucât reclamațiile înaintate de acesta Ministerului comerțului, industriei 
și turismului din Cipru, avocatului general cipriot și Avocatului Poporului din Cipru au fost 
fără succes, solicită Parlamentului European să examineze acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiția se bazează pe un zid de susținere deteriorat amplasat mai jos de proprietățile de 
vacanță care au fost vândute unor nerezidenți de către un constructor/dezvoltator local. 
Petiționarul contestă adecvația lucrărilor de reparare desfășurate de aceeași întreprindere după 
prăbușirea zidului și susține că a fost păcălit în repetate rânduri, ceea ce încalcă legea 
cipriotă 103(1)/2007 privind practicile comerciale neloiale. Petiționarul susține că 
proprietățile afectate nu sunt sigure și nu pot fi vândute. 
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Legea 103(I) 2007, invocată de petiționar, transpune Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale 1 („UCPD”) în sistemul juridic cipriot. Cu toate acestea, petiționarului i s-
a adus la cunoștință de către Serviciile cipriote pentru concurență și protecția consumatorului 
că nu poate invoca această lege în cadrul unui caz care s-a petrecut înainte ca legea să intre în 
vigoare. În ceea ce privește data intrării în vigoare, Comisia este în măsură să confirme că 
Ciprul a respectat condițiile impuse de Directiva UCPD atât în ceea ce privește termenul de 
transpunere (12 iunie 2007), cât și în ceea ce privește data intrării în vigoare (12 decembrie 
2007). Sursa problemei, achiziționarea unei proprietăți consolidate prin intermediul unui zid 
de susținere necorespunzător, datează dinaintea intrării în vigoare a acestei legi. 

Directiva 84/450/CEE privind publicitatea înșelătoare 2 („MCAD”) s-a aplicat relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori până la intrarea în vigoare a UCPD. Directiva în cauză protejează 
consumatorii împotriva publicității înșelătoare, definită ca „orice formă de publicitate care 
înșeală sau poate înșela în orice fel, inclusiv prin prezentarea ei, persoanele cărora se 
adresează sau la care ajunge și care, prin natura sa înșelătoare, poate afecta comportamentul 
economic al acestora". 

În cazul în care petiționarul a achiziționat proprietatea în cauză după luna mai 2004, mai exact 
după ce Cipru a aderat la Uniunea Europeană, MCAD ar fi aplicabilă situației sale, cu condiția 
ca dezvoltatorul să fi utilizat publicitate înșelătoare în scopul de a vinde proprietatea. 

Pentru informarea Comisiei pentru petiții, trebuie menționat că UCPD, care apără interesele 
economice ale consumatorilor, impune comercianților să acționeze în conformitate cu 
cerințele diligenței profesionale și să furnizeze informații clare și corecte privind produsul sau 
serviciul pe care îl oferă spre vânzare. Anexa I la directivă cuprinde o listă de practici 
comerciale considerate neloiale indiferent de circumstanțe, cum ar fi afirmația unui 
comerciant că ar fi primit un aviz/o autorizație din partea unui organism public sau privat, 
deși nu îndeplinește condițiile din aviz/autorizație. Mai mult, în domeniul bunurilor imobile, 
în care consumatorii sunt mai vulnerabili din cauza complexității și implicațiilor financiare, 
directiva permite statelor membre să stabilească norme mai stricte pentru a oferi protecție 
sporită consumatorilor. 
Informații suplimentare privind punerea în aplicare a UCPD sunt disponibile în documentul 
SEC(2009)1666. Comisia va publica în curând un raport privind punerea în aplicare a UCPD. 

În cazul în care UCPD era deja în vigoare la data efectuării tranzacției, pentru ca directiva să 
fie aplicabilă pentru practicile descrise, ar trebui demonstrat că practicile comerciale ale 
dezvoltatorului (1) contraveneau cerințelor de diligență profesională și l-ar fi determinat pe 
consumator să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o (clauza generală de 
neloialitate sau articolul 5); sau (2) erau înșelătoare sau agresive (articolele 6-9); sau (3) 
făceau parte din practicile interzise cuprinse în anexa I. 

Pornind de la conținutul petiției, Comisia este de părere că problema privește mai degrabă 
legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor, care este de competența statelor membre, în 
special în ceea ce privește mecanismele disponibile pentru a garanta că locuințele se 
                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p.22.
2 JO C 250, 19.9.1984, p. 17.
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construiesc în conformitate cu normele de sănătate și siguranță și că, odată finalizate, aceste 
clădiri sunt adaptate utilizării prevăzute.

Aparent, chestiunea în cauză vizează dreptul național privind siguranța clădirilor, în special 
mecanismele în scopul de a garanta că locuințele sunt construite în conformitate cu normele 
de sănătate și siguranță, și posibil dreptul contractual național privind vânzarea de bunuri 
imobile.

Pe baza faptelor, așa cum au fost relatate Comisiei, aceste practici nu întră sub incidența 
dreptului UE, în special a legislației UE privind consumatorii.

Pentru motivele menționate mai sus și în lipsa informațiilor suplimentare care să indice o 
încălcare clară a dreptului UE în cazul de față, Comisia nu are motive pentru a ancheta în 
continuare cazul.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Informațiile suplimentare furnizate de petiționar nu indică încă o încălcare clară a dreptului 
UE. 

Conform clarificărilor incluse în observațiile sale inițiale, Comisia Europeană este de părere 
că problema suspusă atenției este legată de legislația aplicabilă în domeniul construcțiilor și 
intră în competența statelor membre, în special în ceea ce privește mecanismele existente 
pentru a garanta că locuințele se construiesc în conformitate cu normele de sănătate și de 
siguranță și că, odată finalizate, aceste clădiri sunt adaptate utilizării prevăzute.

Pe baza faptelor, așa cum au fost relatate Comisiei Europene, aceste practici nu întră sub 
incidența dreptului UE, în special a legislației UE privind piețele de consum.

Astfel, Comisia nu identifică niciun motiv pentru a continua examinarea acestei chestiuni. 


