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Tárgy: Eric Catten brit állampolgár által benyújtott 1251/2011. számú petíció egy 
ciprusi ingatlan megvásárlásával kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti azokat a problémákat, amelyekkel ő és felesége szembesülnek, 
amióta 2007-ben szerződést írtak alá egy ciprusi ingatlan megvásárlásáról. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy az eladó visszatartotta az arra vonatkozó információkat, hogy az 
ingatlanra már hitelt vettek fel, és rámutat, hogy a ciprusi tulajdonjog nem védi meg a 
gátlástalan építtetők karmai közé került polgárokat. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket és vizsgálja ki, hogy a tulajdonra vonatkozó ciprusi 
jogszabályok összhangban állnak-e az Európai Unió e területen hatályos jogi aktusaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. október 24.

Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy az ingatlan-tulajdonjog a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, és nemzeti szerződési joguk szabályozza.

A Bizottság jól ismeri azokat a problémákat, amelyekkel az ingatlanvásárlók szembesülnek 
abból adódóan, hogy a ciprusi ingatlanfejlesztők és bankok nem tájékoztatják őket az eladásra 
kínált ingatlanokat már eredetileg terhelő jelzálogok létezéséről, ami felvetheti a kérdést, hogy 
tiszteletben tartják-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet. Ezzel 
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kapcsolatban a Bizottság a felhívja a petíció benyújtójának figyelmét a 334/2011. számú, 
ugyanezt a kérdést felvető petícióra adott válaszára.

Az Európai Bizottság már több intézkedést is hozott a probléma orvoslása érdekében. Egy 
levélváltást követően az Európai Bizottság 2011 őszén levelet küldött a ciprusi hatóságoknak, 
amelyben rákérdez azokra az intézkedésekre, amelyeket nemzeti szinten meghoztak az 
ismertetett eljárások orvoslása és annak biztosítása érdekében, hogy az uniós polgárok 
megfelelő védelmet kapjanak. 

2012 márciusában az Európai Bizottság írásban fordult a brit és a ciprusi hatóságokhoz, és a 
végrehajtó hatóságok európai hálózatát létrehozó, valamint e hatóságokat az ilyen jogsértések 
megállapítására, kivizsgálására és megszüntetésére felhatalmazó fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló (CPC) rendelet1 keretein belüli együttműködésre ösztönözte őket.

Következtetés

Az Európai Bizottság arra bátorítja a petíció benyújtóját, hogy szabályos panaszt nyújtson be 
a brit fogyasztóvédelmi hatósághoz (Office of Fair Trading, OFT), valamint a pénzügyi 
szolgáltatásokkal foglalkozó brit ombudsmanhoz. Az OFT a fogyasztóvédelmi 
együttműködési hálózat segítségével hivatalosan felkérheti ciprusi társhivatalát, hogy 
kezdeményezzen vizsgálatot, és amennyiben jogsértésről szerez tudomást, vessen véget 
annak. Az OFT elérhetőségei a következők: 

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

Az Európai Bizottság a közeljövőben további tájékoztatást kíván kérni a ciprusi hatóságoktól.
Amennyiben a Bizottság a további kapcsolatfelvételeket követően úgy látja, hogy ez a 
problémás helyzet nemzeti szinten nem oldható meg gyorsan, szükség szerint újabb 
intézkedéseket hozhat az érintett polgárok védelmében, valamint hogy biztosítsa az uniós jog 
tiszteletben tartását.

Végül meg kell említeni, hogy a Bizottság idén ősszel jelentést fog közzétenni, amely áttekinti 
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv tagállami végrehajtását többek 
között az ingatlanvagyon tekintetében is az irányelv általános működése értékelésének 
céljából.

                                               
1   HL L 364., 2004.12.9., 1. o.


