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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 1251/2011, którą złożył Eric Catten (Wielka Brytania) w sprawie 
problemów związanych z nabyciem nieruchomości na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje problemy, jakie on i jego żona napotykają od momentu podpisania 
w 2007 r. umowy kupna nieruchomości na Cyprze. Składający petycję zaznacza, że 
sprzedający nie ujawnił informacji o pożyczce wziętej już pod zastaw nieruchomości oraz że 
cypryjskie prawo własności nie chroni obywateli, którzy padli ofiarą nieuczciwych 
deweloperów. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o 
zajęcie się przedmiotową sprawą i ustalenie, czy cypryjskie prawo rzeczowe jest zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Komisja Europejska chciałaby zaznaczyć, że uregulowanie prawa własności nieruchomości 
leży w gestii państw członkowskich, a prawo to podlega przepisom prawa zobowiązań 
obowiązującym w danym państwie. 

Komisja ma pełną świadomość problemów napotykanych przez nabywców nieruchomości, 
które wynikają z faktu, że cypryjscy deweloperzy i banki nie informują nabywców o istnieniu 
kredytów hipotecznych pod zastaw nieruchomości wystawionych na sprzedaż, co może 
wywoływać wątpliwości co do zgodności z dyrektywą o nieuczciwych praktykach 
handlowych. W tym kontekście Komisja uprzejmie odsyła składającego petycję do 
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odpowiedzi na petycję nr 334/2011, która dotyczy tej samej kwestii.

Komisja Europejska podjęła do tej pory liczne działania w celu rozwiązania tego problemu. 
Po wcześniejszej wymianie pism Komisja Europejska jesienią 2011 r. wysłała do władz 
Cypru pismo z prośbą o udzielenie informacji na temat działań wykonanych na szczeblu 
krajowym w celu zajęcia stanowiska w sprawie opisanych powyżej praktyk oraz zapewnienia 
odpowiedniej ochrony konsumentów w UE. 

W marcu 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się na piśmie zarówno do władz brytyjskich, 
jak i cypryjskich, zachęcając je do współpracy na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów1, które ustanawia europejską sieć organów 
wykonawczych i upoważnia je do wykrywania, badania przypadków takiego naruszania 
prawa i ich eliminowania.

Podsumowanie

Komisja Europejska zachęca składającego petycję do złożenia odpowiedniej skargi do Urzędu 
ds. Uczciwego Handlu (Office of Fair Trading, OFT), brytyjskiego organu ds. ochrony 
konsumentów, 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. Dane kontaktowe Urzędu ds. 
Uczciwego Handlu to: 

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

Komisja Europejska zamierza w najbliższej przyszłości skierować do władz Cypru 
dodatkową prośbę o przekazanie informacji. Jeżeli w następstwie dalszych kontaktów 
Komisja uzna, że opisana powyżej problematyczna sytuacja nie może zostać rozwiązana w 
trybie natychmiastowym na szczeblu krajowym, Komisja może podjąć dalsze stosowne 
działania w celu ochrony obywateli dotkniętych problemem oraz w celu zagwarantowania 
zgodności z prawem UE.

Ponadto należy zauważyć, że Komisja opublikuje jesienią sprawozdanie, w którym 
przedstawi analizę stopnia wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy o nieuczciwych 
praktykach handlowych, łącznie ze stosowaniem jej w odniesieniu do nieruchomości; celem 
analizy będzie ogólna ocena stosowania przepisów dyrektywy.

                                               
1   Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.


