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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0714/2012, внесена от I.L. (с кипърско гражданство), относно 
предполагаемо нарушение на правата на собственост на гражданите от 
страна на кипърското правителство 

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че кипърското правителство упорито е вземало законодателни 
мерки относно финансовите пазари, водейки се от интересите на банковия сектор. Това 
е довело до загубата на спестяванията на множество инвеститори в края на миналия и 
началото на настоящия век, когато в Кипър е имало инвестиционен балон.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията се позовава на събития от 1999-2000 г. на капиталовия пазар в 
Кипър, които са навредили на икономическите интереси на кипърските потребители. 
Той описва редица проблеми, свързани с релевантното законодателство и неговото 
прилагане по време на тези събития в областта на дружественото право, надзора на 
трансакциите на капиталовия пазар и кредитните инструменти, отпускани от банките за 
покупката на дялове в дружества. От настъпването на тези събития бяха произнесени 
решения по редица съдебни дела или все още има висящи дела в Кипър, свързани със 
спорове между потребителите и банките. 

Що се отнася до разпоредбите на правото на ЕС, за които се твърди, че са нарушени от 
Кипър в този контекст, вносителят на петицията се позовава на член 102 и член 169 от 
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Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), на Директива 93/13/ЕО 
относно неравноправните клаузи в потребителските договори и по-общо на правото на 
ЕС в областта на защитата на потребителите. Във връзка с Директива 93/13/ЕО 
вносителят на петицията по-конкретно посочва твърдението, че съдилищата в Кипър не 
са гарантирали, че договорите с потребители не съдържат неравноправни клаузи.  
Вносителят на петицията също така се позовава на твърдяното нарушаване от страна на 
Кипър на член 8 и на едно от съображенията от същата директива.

Наблюдения на Комисията 

Вносителят също така е подал сходна жалба до Комисията.

Въз основа на предоставената информация, изглежда, че фактите, а именно 
сключването на договори между банки и потребители, за които се твърди, че съдържат 
неравноправни клаузи, противоречащи на правото на ЕС, е настъпило през или преди 
1999 и 2000 г., т.е. преди присъединяването на Кипър към Европейския съюз през 2004 
г. 

Във връзка с това, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз трябва 
да бъде взета предвид с оглед на прилагането на правото на ЕС в областта на защитата 
на потребителите в държавите членки, преди тяхното присъединяване към ЕС. А 
именно решението на Съда по Дело C-302/04 от 10 януари 2006 г. (Ynos kft срещу János 
Varga), като във връзка с тълкуването на Директива 93/13/ЕИО Съдът постановява 
следното (параграф 37): „В този случай, тъй като фактите по спора по главното 
производство са настъпили преди присъединяването на Република Унгария към 
Европейския съюз, Съдът няма юрисдикция да тълкува директивата“. 

Параграф 31 от същото решение обяснява позицията на Европейската комисия, а 
именно: „... директивата не е приложима към спора по главното производство, 
фактите по който са настъпили преди присъединяването на Република Унгария към 
Европейския съюз. ... този спор трябва да бъде решен чрез прилагането на 
националните правни норми, които са били в сила към момента на сключване на 
съответния договор и на възникване на спора.“

Що се отнася до правото в областта на конкуренцията, член 102 от ДФЕС забранява 
злоупотребата от страна на едно или повече свързани предприятия с господстващо 
положение, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите членки. 
Терминът „предприятие“ включва всяко образувание, което извършва икономическа 
дейност. Тъй като съдилищата не извършват подобна дейност, те не попадат в обхвата 
на разпоредбата. Освен това предоставената информация не показва по конкретен 
начин, че търговските банки с господстващо положение са злоупотребили със своята 
пазарна сила. 

Заключение 

Въз основа на горепосочената съдебна практика на Съда, Комисията не е компетентна 
да разглежда повдигнатите в петицията въпроси, свързани с Директива 93/13/ЕО или 
друго законодателство на ЕС, отнасящо се до потребителите. Въпросните договори 
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трябва да бъдат оценени в съответствие с националните правни норми, които са били в 
сила към момента на тяхното сключване. Информацията, предоставена в петицията, във 
връзка с правото в областта на конкуренцията не показва нарушаване на член 102 от 
ДФЕС.


