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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0334/2011 af C.C., britisk statsborger, om problemer i
forbindelse med køb af fast ejendom i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, hun og hendes afdøde ægtefælle har haft, siden de i 
1991 underskrev en kontrakt om køb af en lejlighed i Cypern. Andrageren påpeger, at 
sælgeren tilbageholdt oplysninger om, at han ikke var eneejer af byggegrunden, og at den 
cypriotiske ejendomslovgivning tillader, at byggeentreprenørerne beholder 
ejendomsskøderne. Under henvisning til bestemmelserne i Den Europæiske Unions Charter 
om Grundlæggende Rettigheder vedrørende ejendomsret og ret til god forvaltning anmoder 
andrageren derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op og efterprøve, om den cypriotiske 
ejendomslovgivning er i overensstemmelse med EU's retsakter. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011.

Kommissionen er fuldt ud klar over de problemer, som købere af fast ejendom er stødt på, 
fordi cypriotiske byggeentreprenører og banker ikke har informeret dem om allerede 
bestående pant i ejendomme, som var til salg. 

Selv om spørgsmål om ejerskab til fast ejendom primært henhører under medlemsstaternes 
kompetence og reguleres gennem national kontraktlovgivning, findes der EU-retsakter, som 
kunne finde anvendelse på den praksis, der er beskrevet af andrageren.
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På den ene side forbyder direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis1 (UCPD-direktivet) 
erhvervsdrivende at indlade sig på vildledende og aggressiv handelspraksis. Kommissionen 
mener, at manglende prækontraktuel underretning af købere af fast ejendom om, at 
byggeentreprenørerne allerede har pant i de cypriotiske ejendomme, der sættes til salg, er et 
aspekt, der kan vurderes i lyset af UCPD-direktivets artikel 7 om vildledende udeladelser.

Allerede inden UCPD-direktivet trådte i kraft den 12. december 2007, var vildledende 
reklame forbudt i hele EU i kraft af direktiv 84/540/EØF om vildledende reklame2.

Det bestemmes desuden i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler3, 
at kontraktvilkårene skal skrives i et klart og forståeligt sprog, og at en kontraktbestemmelse, 
der skaber en betydelig ubalance mellem parterne til skade for forbrugeren, skal betragtes som 
urimelig og som sådan ikke kan være bindende. 

Kommissionen har allerede truffet en række tiltag for at rette op på dette forhold, navnlig 
hvad angår handeler, som er indgået efter maj 2004, dvs. efter at Cypern indtrådte i EU. Efter 
at Kommissionen i februar og marts 2009 havde gjort de cypriotiske myndigheder 
opmærksomme på forholdet, forpligtede disse sig til at fremskynde procedurerne for 
udstedelse af ejendomsskøder og til at ændre den relevante lovgivning.

Efter vedtagelsen for nylig, i april 2011, af lov om salg af fast ejendom bad Kommissionen de 
cypriotiske myndigheder om en redegørelse for lovens konkrete konsekvenser for den 
nuværende situation. Svaret fra de cypriotiske myndigheder blev modtaget i juli og behandles 
i øjeblikket.  Når behandlingen er afsluttet, vil Kommissionen foretage det fornødne for at 
sikre, at den pågældende lov er i overensstemmelse med EU-retten, og at europæiske borgere 
og forbrugere om nødvendigt beskyttes.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. august 2012 (REV)

I oktober 2011 sendte Europa-Kommissionen efter tidligere brevvekslinger en anmodning om 
oplysninger til de cypriotiske myndigheder, idet den spurgte, hvilke foranstaltninger der var 
blevet truffet på nationalt plan for at behandle de omhandlede spørgsmål vedrørende fast 
ejendom. Et omfattende svar blev modtaget i januar 2012.

I marts 2012 skrev Europa-Kommissionen både til de britiske og de cypriotiske myndigheder 
og anmodede dem om at samarbejde via forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde4.
Denne forordning fastlægger et europæisk netværk af udøvende myndigheder og giver dem 
beføjelser til at finde frem til, undersøge og stoppe sådanne overtrædelser.

I svarene sendt til borgerne opfordrer Europa-Kommissionen klagerne til at indgive en 
konkret, helst kollektiv klage til Office of Fair Trading (OFT), den britiske 
forbrugerombudsmandsinstitution, og den britiske ombudsmand på det finansielle område. 
Således kan OFT via forbrugerbeskyttelsessamarbejdet formelt anmode dens cypriotiske 
modpart om at indlede en undersøgelse og, dersom en overtrædelse konstateres, bringe denne 
til ophør. 
                                               
1 EFT L 149 af 11.6 2005, s. 22.
2 EFT L 250 af 19.9 1984, s. 17.
3 EFT L 095 af 21.4 1993, s. 29.
4 EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
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Europa-Kommissionen agter at fortsætte sine tosidede kontakter med Cypern for at sikre, at 
de kompetente myndigheder behandler spørgsmålet.

Dersom Kommissionen modtager bekræftelse på, at der ikke er nogen reel villighed til at løse 
denne problematiske situation på nationalt plan, vil den træffe yderligere foranstaltninger, om 
muligt, for at beskytte de berørte borgere og sikre overholdelse af EU-retten.


