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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0525/2009 af Warren Griffiths, britisk statsborger, og 210 
medunderskrivere, om køb af fast ejendom i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren påklager den cypriotiske ejendomslovgivning, der tillader, at 
byggeentreprenørerne beholder skøderne på ejendommene. Andrageren hævder, at 
entreprenørerne anvender skøderne som sikkerhedsstillelse for realkreditlån, og at køberne 
mister deres ejendom, såfremt entreprenørerne går fallit. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage sagen op og efterprøve, om den cypriotiske ejendomslovgivning er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og 
navnlig dets artikel 17 (ejendomsret) og artikel 38 (forbrugerbeskyttelse).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Kommissionen har modtaget et stort antal skrivelser og parlamentariske forespørgsler om 
det, der synes at være en problematisk situation med hensyn til køb og overdragelse af fast 
ejendom i Cypern, om spørgsmål som dem, der rejses i dette andragende, i hvilket der 
henvises til, at entreprenørerne beholder skøderne på ejendommene og anvender dem som 
sikkerhedsstillelse for realkreditlån, og om situationer, hvor lånebanken har ret til at sælge 
købernes ejendomme for at inddrive den oprindelige låntagers gæld, og køberne kan miste 
deres hjem i tilfælde af misligholdelse.

For at vurdere om disse situationer vækker bekymring med hensyn til udøvelsen af de 
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grundlæggende rettigheder, som fastsættes i EF-traktaten, navnlig bestemmelserne om frie 
kapitalbevægelser i henhold til EF-traktatens artikel 56, sendte Kommissionen to 
administrative skrivelser til de cypriotiske myndigheder den 9. februar 2009 og den 5. maj 
2009 med anmodning om yderligere oplysninger om lovrammen for køb og overdragelse af 
fast ejendom i Cypern og om regeringens og ejendomsregistrets aktuelle fremgangsmåder 
med hensyn hertil.

Det skal bemærkes, at i henhold til EF-traktatens artikel 295 må EF-traktatens bestemmelser, 
herunder EF-traktatens artikel 56, ikke berøre de ejendomsretlige regler i medlemsstaterne.
Efter at have gennemgået oplysningerne fra de cypriotiske myndigheder kan Kommissionen 
konkludere, at den pågældende situation ikke er omfattet af anvendelsesområdet for EF-
traktatens artikel 56, da oprettelsen og gennemførelsen af lovrammen for køb og overdragelse 
af fast ejendom i Cypern er en ejendomsretlig ordning, som er omfattet af EF-traktatens 
artikel 295. Derudover henledte de cypriotiske myndigheder Kommissionens opmærksomhed 
på lovbestemmelser, som synes at yde købere af fast ejendom i Cypern tilstrækkelig juridisk 
beskyttelse. De cypriotiske myndigheder erkendte problemet med forsinkelser i forbindelse 
med udstedelse og overdragelse af skøder og forpligtede sig til at ændre lovene om procedurer 
for udstedelse af skøder med henblik på at fremskynde disse.

For så vidt angår långivers overtagelse af den belånte ejendom, har lånebanken som den af 
realkreditlånet begunstigede ret til at stille krav om den belånte ejendom, også selv om 
ejendommen har skiftet ejer. I denne forbindelse bør en potentiel køber foretage de 
nødvendige undersøgelser for at sikre, at han køber en ubehæftet ejendom. I henhold til 
Kommissionens oplysninger har alle i Cypern, herunder potentielle købere, adgang til 
ejendomsregistret og kan indhente oplysninger om ejendommen. 

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen i Cypern, navnlig de tiltag, der iværksættes for
at ændre lovene om procedurer for udstedelse af skøder med henblik på at fremskynde disse, 
og vil om nødvendigt gribe ind for at sikre, at de indgåede forpligtelser overholdes.

Bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder finder kun anvendelse på 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivningen. Da den af andrageren rejste sag ikke 
er omfattet af chartrets anvendelsesområde, er spørgsmålet om dets anvendelse irrelevant.

Konklusion

På baggrund af de tilgængelige oplysninger mener Kommissionen ikke, at situationen
hæmmer købernes ret til adgang til ejendomsmarkedet på en måde, der er i modstrid med EF-
traktatens grundlæggende frihedsrettigheder.

Bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder finder ikke anvendelse i sager, der 
ligger uden for EU's kompetenceområde."


