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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1251/2011 af Eric Catten, britisk statsborger, om problemer i 
forbindelse med køb af fast ejendom i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, han og hans hustru har haft, siden de i 2007 underskrev 
en kontrakt om køb af en ejendom i Cypern. Andrageren påpeger, at sælgeren tilbageholdt 
oplysninger om, at der allerede var optaget et lån i ejendommen, og at den cypriotiske 
ejendomslovgivning ikke beskytter de borgere, der kommer i kløerne på skruppelløse 
bygherrer. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op og 
efterprøve, om den cypriotiske ejendomslovgivning er i overensstemmelse med EU's på 
området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. oktober 2012

Kommissionen ønsker at påpege, at ejerskab til fast ejendom henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde og reguleres af deres nationale aftaleret. 

Kommissionen har kendskab til de problemer, som købere af fast ejendom støder på som 
følge af, at cypriotiske bygherrer og banker har undladt at give dem oplysninger om allerede 
eksisterende lån på de ejendomme, der udbydes til salg, hvorved spørgsmålet om overholdelse 
af direktivet om urimelig handelspraksis kan opstå. I denne forbindelse ønsker Kommissionen 
at gøre andrageren opmærksom på sit svar på andragende 334/2011, som beskæftiger sig med 
det samme spørgsmål.
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Kommissionen har allerede truffet en række foranstaltninger i denne sag. I tilknytning til en 
tidligere korrespondance har Kommissionen i efteråret 2011 sendt en skrivelse til de 
cypriotiske myndigheder, hvori den forhørte sig om de foranstaltninger, der er blevet 
gennemført på nationalt plan for at tage fat på de indberettede fremgangsmåder og for at sikre 
en hensigtsmæssig beskyttelse af EU’s forbrugere. 

I marts 2012 sendte Kommissionen en skrivelse både til de britiske og cypriotiske 
myndighederne og opfordrede dem til at samarbejde via forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde1, som opretter et netværk af håndhævelsesmyndigheder og 
giver dem beføjelser til at påvise, undersøge og standse sådanne overtrædelser.

Konklusion

Kommissionen tilskynder andrageren til at forelægge en reel klage for den britiske 
forbrugerombudsmandsinstitution (Office of Fair Trading - OFT), den britiske 
forbrugermyndighed og den britiske ombudsmand på det finansielle område.   OFT kan især 
via nettet for forbrugerbeskyttelsessamarbejde formelt anmode sin cypriotiske modpart om at 
indlede en undersøgelse og, dersom en overtrædelse konstateres, bringe denne til ophør. Der 
kan rettes henvendelse til OFT på følgende vis: 

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Websted: http://www.fsa.gov.uk 

Inden for den nærmeste fremtid agter Kommissionen at sende en yderligere anmodning til de 
cypriotiske myndigheder om oplysninger. Såfremt Kommissionen efter yderligere kontakter 
mener, at denne problematiske situation ikke kan løses hurtigt nok på nationalt plan, kan den 
om nødvendigt træffe yderligere foranstaltninger for at beskytte de berørte borgere og sikre 
overholdelse af EU-lovgivningen.

Endelig bør det nævnes, at Kommissionen her i efteråret vil forelægge en rapport, som vil 
indeholde en oversigt over gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis i 
medlemsstaterne, herunder på området vedrørende fast ejendom, med henblik på at belyse 
direktivets funktion generelt.

                                               
1   EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.


