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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0714/212 af I.L., cypriotisk statsborger, om en cypriotiske regerings 
påståede krænkelse af borgernes ejendomsret

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den cypriotiske regering konsekvent har ladet banksektorens interesser 
komme i første række i deres lovgivning om de finansielle markeder. Dette har ført til, at 
mange investorer har mistet deres opsparing ved århundredeskiftet, da der var en 
investeringsboble i Cypern.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Dette andragende vedrører begivenhederne på Cyperns aktiemarked i 1999-2000, som var til 
skade for de cypriotiske forbrugeres økonomiske interesser. Det beskriver en række 
problemer med den relevante lovgivning og gennemførelsen af den på Cypern, medens disse 
begivenheder fandt sted på det selskabsretlige område, med hensyn til tilsyn med 
børstransaktioner og de kreditfaciliteter, som bankerne ydede til køb af selskabsandele. Siden 
disse begivenheder fandt sted, er der blevet truffet eller afventes der afgørelse i en række 
retssager på Cypern i forbindelse med tvister mellem forbrugere og banker. 

For så vidt angår de bestemmelser i EU-lovgivningen, der angiveligt skal være overtrådt i 
denne forbindelse, henviser andrageren til artikel 102 og 169 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), til direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler og mere generelt til EU’s lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I forbindelse 



PE506.271v01-00 2/2 CM\929945DA.doc

DA

med direktiv 93/13/EØF peger andrageren navnlig på de cypriotiske domstoles påståede 
manglende evne til at sikre, at forbrugeraftaler ikke indeholder urimelige vilkår. Andrageren 
anfører ligeledes, at Cypern angiveligt skal have krænket artikel 8 og en af betragtningerne i 
dette direktiv. 

Kommissionens bemærkninger 

Det skal bemærkes, at andrageren har indgivet en lignende klage til Kommissionen.

På grundlag af de foreliggende oplysninger ser det ud til, at de faktiske omstændigheder, dvs. 
indgåelsen af aftaler mellem banker og forbrugere, som angiveligt indeholdt urimelige vilkår, 
der var i strid med EU-lovgivningen, har fundet sted i eller før 1999 og 2000, dvs. før 
Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union i 2004. 

Der må i denne forbindelse tages hensyn til den relevante retspraksis i EU-Domstolen 
vedrørende anvendelse af EU’s forbrugerlovgivning i medlemsstater før deres tiltrædelse af 
EU. I sag C-302/04 af 10. januar 2006 (Ynos kft mod János Varga) fastslog Domstolen 
således med hensyn til fortolkning af direktiv 93/13/EØF (i præmis 37), at ”Da de faktiske 
omstændigheder i tvisten i hovedsagen i det foreliggende tilfælde ligger forud for Republikken 
Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union, har Domstolen ikke kompetence til at fortolke 
direktivet.”

I præmis 31 i denne dom forklares Kommissionens holdning, nemlig at "[…] direktivet ikke 
finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, hvis faktiske omstændigheder ligger forud for 
Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union.” […] denne tvist skal afgøres 
ved anvendelse af nationale retsregler, der var gældende på tidspunktet for indgåelsen af den 
omhandlede aftale og tvistens opståen.”

For så vidt angår konkurrencelovgivningen, forbyder artikel 102 i TEUF en eller flere 
virksomheders misbrug af en dominerende stilling, i den udstrækning samhandelen mellem 
medlemsstater herved kan påvirkes. Termen ”virksomhed” omfatter enhver enhed, som 
udøver en erhvervsaktivitet.  Eftersom domstole ikke udøver erhvervsaktivitet, falder de ikke 
ind under denne bestemmelses anvendelsesområde. Desuden giver de indsendte oplysninger 
ikke nogen konkret antydning af, at forretningsbanker med en dominerende stilling skulle 
misbruge deres markedsstyrke.

Konklusion 

I henhold til ovennævnte retspraksis fra Domstolen er Kommissionen ikke i stand til at 
undersøge de spørgsmål, der rejses i andragendet, vedrørende direktiv 93/13/EØF eller anden 
EU-forbrugerlovgivning. De pågældende aftaler må vurderes på grundlag af de nationale 
regler, der var i kraft på det tidspunkt, hvor aftalerne blev indgået. Oplysningerne i 
andragendet om konkurrencelovgivningen tyder ikke på nogen overtrædelse af artikel 102 i 
TEUF.


