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Przedmiot: Petycja 0334/2011, którą złożyła C.C. (Wielka Brytania) w sprawie 
problemów z nabyciem nieruchomości na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje problemy, jakie ona i jej zmarły mąż mieli po podpisaniu w 1991 r. 
umowy kupna nieruchomości na Cyprze. Twierdzi ona, że sprzedawca zataił informacje 
dotyczące tego, że nie był jedynym właścicielem przedmiotowej działki budowlanej oraz że 
cypryjskie prawo własności pozwala deweloperom na zachowanie tytułu własności. 
Składająca petycję, odwołując się do prawa własności i prawa do dobrej administracji 
określonego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, wzywa w związku z tym 
Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą i do zbadania tego, czy cypryjskie 
ustawodawstwo z zakresu własności jest zgodne z prawem UE. Informacje 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Komisja jest świadoma problemów napotykanych przez nabywców nieruchomości, 
spowodowanych tym, iż cypryjscy deweloperzy i banki nie informują ich o istniejących 
wcześniej hipotekach na nieruchomościach oferowanych do sprzedaży. 

Choć zagadnienia z zakresu własności nieruchomości leżą w pierwszej kolejności w gestii 
państw członkowskich i są regulowane przez ich krajowe prawo zobowiązań, istnieje 
prawodawstwo Unii, które może mieć zastosowanie wobec praktyk opisywanych przez 
składającą petycję.
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Z jednej strony dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych1 („dyrektywa 
UCP”) uniemożliwia przedsiębiorstwom handlowym podejmowanie agresywnych
i wprowadzających w błąd praktyk handlowych. Komisja Europejska uważa, że nieudzielanie 
przed zawarciem umowy nabywcom nieruchomości informacji na temat ustanowionych na 
rzecz deweloperów hipotek na cypryjskich nieruchomościach oferowanych do sprzedaży to 
aspekt, który może podlegać ocenie w świetle art. 7 dyrektywy UCP dotyczącego zaniechań 
wprowadzających w błąd.

Nawet przed wejściem w życie dyrektywy UCP w dniu 12 grudnia 2007 r. reklama 
wprowadzająca w błąd była zakazana w całej UE na mocy dyrektywy 84/450/EWG 
dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd2.

Ponadto w dyrektywie 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich3 przewiduje się, że warunki umowy powinny być spisane prostym
i zrozumiałym językiem, a warunek umowy powodujący znaczącą nierównowagę między 
stronami ze szkodą dla konsumenta uznaje się za nieuczciwy i jako taki nie jest on wiążący. 

Komisja Europejska podjęła już liczne działania, aby zająć się tą kwestią, szczególnie
w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych po maju 2004 r., tj. po przystąpieniu Cypru do 
UE. Po tym, jak w lutym i marcu 2009 r. Komisja skontaktowała się w związku z tą sprawą
z władzami cypryjskimi, władze te zobowiązały się do przyśpieszenia procedur wydawania 
tytułów własności oraz do zmiany właściwych ustaw.

Po niedawnym przyjęciu Ustawy o sprzedaży nieruchomości w kwietniu 2011 r. Komisja 
Europejska zwróciła się do władz cypryjskich z żądaniem o przekazanie wyjaśnień na temat 
jej konkretnego wpływu na obecną sytuację. Odpowiedź władz cypryjskich wpłynęła w lipcu
i jest obecnie poddawana analizie.  Po dokonaniu oceny Komisja Europejska, jeżeli będzie to 
wskazane, podejmie działania w celu zapewnienia przestrzegania prawa UE oraz ochrony 
europejskich obywateli i konsumentów.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r. (REV)

W październiku 2011 r., w nawiązaniu do wcześniejszej wymiany korespondencji, Komisja
Europejska zwróciła się do cypryjskich władz o informacje dotyczące działań podjętych na 
szczeblu krajowym w celu rozwiązania zasygnalizowanych problemów dotyczących 
nieruchomości. W styczniu 2012 r. otrzymano obszerną odpowiedź.

W marcu 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się na piśmie zarówno do władz brytyjskich, 
jak i cypryjskich, zachęcając je do współpracy w oparciu o rozporządzenie w sprawie 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów4. Rozporządzenie to ustanawia europejską 
sieć organów ścigania i uprawnia je do wykrywania, dochodzenia i wyeliminowania takich 
przypadków naruszenia przepisów.

W odpowiedzi przesłanej obywatelom Komisja Europejska zachęca składających petycję do 

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 250 z 19.9.1984, s. 17.
3 Dz.U. L 095 z 21.4.1993, s. 29.
4   Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
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złożenia formalnej skargi – najlepiej zbiorowej – do brytyjskiego Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (Office of Fair Trading, OFT) oraz do brytyjskiego rzecznika ds. 
usług finansowych (British Financial Services Ombudsman). OFT może w szczególności, za 
pośrednictwem sieci współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, formalnie zwrócić się 
do władz Cypru o zbadanie sprawy i – w przypadku stwierdzenia naruszenia – o jej 
rozwiązanie. 

Komisja Europejska zamierza dalej prowadzić dwustronne kontakty z Cyprem, aby 
dopilnować, że właściwe władze rozwiążą tę kwestię.

Gdyby okazało się, że brak jest rzeczywistej woli rozwiązania tej problematycznej kwestii na 
szczeblu krajowym, Komisja Europejska przewiduje podjęcie dalszych odpowiednich działań,
w celu ochrony zainteresowanych obywateli i zapewnienia przestrzegania prawa UE.


