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Tárgy: C. C. brit állampolgár által benyújtott 0334/2011. számú petíció egy ciprusi 
ingatlanvásárlással kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyekkel 1991 óta ő és 
házastársa szembesültek (aki időközben elhunyt), amikor szerződést írtak alá egy ciprusi lakás 
megvásárlásáról. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az eladó nem tájékoztatta őket arról, 
hogy nem ő volt az építési telek egyedüli tulajdonosa, és hogy a ciprusi tulajdonjog 
megengedi, hogy az építési vállalkozók megtartsák tulajdonjogukat az ingatlanokon. 
Hivatkozással az Európai Unió Alapjogi Chartájának a tulajdonhoz való jogról és a megfelelő 
ügyintézéshez való jogról szóló rendelkezéseire, a petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel, és vizsgálja ki, hogy a ciprusi tulajdonjogi 
jogszabályok összhangban áll-e az Európai Unió jogi aktusaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 16.

A Bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, milyen problémákkal szembesülnek az 
ingatlanvásárlók amiatt, hogy a ciprusi ingatlanfejlesztők és bankok nem nyújtanak 
tájékoztatást az eladásra kínált ingatlanokon fennálló jelzálogjogokról. 

Bár az ingatlan-tulajdonjog kérdésének szabályozása elsősorban a tagállamok hatáskörébe 
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tartozik, és arra a nemzeti kötelmi jog alkalmazandó, a petíció benyújtója által leírt 
gyakorlatok esetében felmerülhet bizonyos uniós jogszabályok alkalmazása.

Egyrészről a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvről1 (az 
„UCPD-irányelv”) van szó, amely megakadályozza a forgalmazókat abban, hogy megtévesztő 
vagy agresszív kereskedelmi gyakorlatokat folytassanak. Az, hogy a szerződés megkötése 
előtt az eladásra kínált ciprusi ingatlanokon az ingatlanfejlesztők javára fennálló 
jelzálogjogról nem nyújtanak tájékoztatást az ingatlan vásárlóinak, az Európai Bizottság 
véleménye szerint az UCPD-irányelv megtévesztő mulasztásról szóló 7. cikke fényében 
értékelhető körülményt képez.

Már az UCPD-irányelv 2007. december 12-i hatálybalépését megelőzően is Unió-szerte tilos 
volt a megtévesztő reklám a megtévesztő reklámtevékenységről szóló 84/540/EGK irányelv2

értelmében.

Másrészről a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló 93/13/EGK irányelv3 előírja, hogy a szerződéses feltételeket világosan és érthető 
nyelven kell megfogalmazni, és hogy a felek szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben a fogyasztó kárára jelentős egyenlőtlenséget előidéző szerződési feltételt 
tisztességtelen feltételnek kell tekinteni, amely nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

Az Európai Bizottság már több alkalommal fellépett a kérdés rendezése érdekében, különösen 
Ciprus 2004. májusi uniós csatlakozása utáni ügyletek tekintetében. Miután a Bizottság 2009 
februárjában és márciusában felhívta a ciprusi hatóságok figyelmét a kérdésre, az említett 
hatóságok elkötelezték magukat a tulajdoni lapok kiadására irányuló eljárások felgyorsítása, 
valamint a vonatkozó jogszabályok módosítása mellett.

Az ingatlan-adásvételi törvény közelmúltbeli, 2011 áprilisában történt elfogadását követően 
az Európai Bizottság arra kérte a ciprusi hatóságokat, hogy nyújtsanak felvilágosítást e 
törvény jelenlegi helyzetre gyakorolt pontos hatásáról. A ciprusi hatóságok válaszát júliusban 
kapták meg, és azt jelenleg elemzik. Az elemzés lezárását követően az Európai Bizottság 
adott esetben fellép a törvény uniós joggal való összhangja, és az uniós polgárok és 
fogyasztók védelmének biztosítása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. augusztus 30. (REV)

Korábbi levélváltásokat követően 2011 októberében az Európai Bizottság tájékoztatást kért a 
ciprusi hatóságoktól a szóban forgó ingatlanügyi problémák kezelése érdekében nemzeti 
szinten indított fellépésekről. 2012 januárjában a Bizottság terjedelmes választ kapott.

2012 márciusában az Európai Bizottság levélben fordult a brit és a ciprusi hatóságokhoz, 
melyben a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló (CPC) rendelet4 keretein belüli 
együttműködésre ösztönözte őket. Ez a rendelet hálózatba tömöríti az európai végrehajtó 
hatóságokat, és felhatalmazza őket, hogy megállapítsák, kivizsgálják és felszámolják az ilyen 

                                               
1 HL L 149.,2005.6.11., 22. o.
2 HL L 250.,1984.9.19., 17. o.
3 HL L 95.,1993.4.21., 29. o.
4 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
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jogsértéseket.

A polgároknak küldött válaszaiban az Európai Bizottság arra bátorítja a sértetteket, hogy 
szabályszerűen, lehetőleg kollektíven benyújtott panasszal forduljanak az Egyesült Királyság 
tisztességes kereskedelemért felelős hivatalához (OFT), a brit fogyasztóvédelmi hatósághoz, 
valamint az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó ombudsmanjához. Az 
OFT a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat segítségével hivatalosan felkérheti ciprusi 
társhivatalát, hogy kezdeményezzen vizsgálatot, és amennyiben jogsértésről szerez tudomást, 
vessen véget annak. 

Az Európai Bizottság folytatni kívánja a kétoldalú kapcsolatokat Ciprussal annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok kezeljék az ügyet.

Amennyiben a Bizottság arról szerez tudomást, hogy a ciprusi fél nem tanúsít valódi 
hajlandóságot e problémás helyzet nemzeti szintű megoldására, adott esetben további 
fellépéseket helyez kilátásba az érintett polgárok megvédése és az uniós jognak való 
megfelelés biztosítása érdekében.


