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Tárgy: I. L., ciprusi állampolgár által benyújtott 0714/2012. számú petíció a ciprusi 
kormánynak az állampolgárok tulajdonhoz való jogának állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a ciprusi kormány a pénzpiacokkal kapcsolatosan 
következetesen a bankszektor érdekeit szem előtt tartó törvényeket hozott. Ez ahhoz vezetett, 
hogy számos befektető a századfordulón – a ciprusi befektetési buborék idején – elvesztette 
megtakarítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A petíció a ciprusi értéktőzsdén 1999 és 2000 között történt azon eseményekkel foglalkozik, 
amelyek a ciprusi fogyasztók gazdasági érdekeit sértették. Leírja, hogy több probléma volt a 
vonatkozó jogszabályokkal és azok Cipruson történő végrehajtásával az említett események 
idején a társasági jog, az értéktőzsdei tranzakciók felügyelete és a bankok által vállalati 
részvényvásárlás esetén biztosított hitellehetőségek területén. Ezen események óta Cipruson 
számos, a fogyasztók és bankok közötti vitákkal kapcsolatos bírósági ügyben hoztak 
határozatot, illetve számos ügy folyamatban van. 

A Ciprus által ebben az összefüggésben állítólag megsértett uniós jogi rendelkezéseket 
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illetően a petíció benyújtója az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 102. és 
169. cikkére, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló 93/13/EK irányelvre, valamint általánosabban az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokra hivatkozik. A 93/13/EK irányelvre vonatkozóan a petíció benyújtója külön 
rámutat arra, hogy a ciprusi bíróságok állítólag nem gondoskodnak arról, hogy a 
fogyasztókkal kötött szerződések ne tartalmazzanak tisztességtelen feltételeket. A petíció 
benyújtója azt is megemlíti, hogy Ciprus állítólag megsértette ugyanezen irányelv 8. cikkét és 
egyik preambulumbekezdését.

A Bizottság megállapítása 

A petíció benyújtója hasonló panaszt terjesztett a Bizottság elé is.

A megadott információk alapján úgy tűnik, hogy a lényeges tények, azaz a bankok és 
fogyasztók közötti szerződések megkötése – amely szerződések állítólag az uniós 
jogszabályokkal ellentétes, tisztességtelen feltételeket tartalmaztak – 1999-ben és 2000-ben 
vagy korábban, azt megelőzően történt, hogy Ciprus 2004-ben csatlakozott volna az Európai 
Unióhoz.

Erre vonatkozóan az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatát kell figyelembe 
venni az uniós fogyasztóvédelmi jog tagállamok által, uniós csatlakozásuk előtti alkalmazása 
tekintetében. Nevezetesen a C-302/04. sz. (Ynos kft kontra Varga János) ügyben 2006. január 
10-én hozott ítéletében a Bíróság a tanácsi irányelv értelmezésével kapcsolatban 
megállapította (37. bekezdés), hogy „Mivel jelen esetben az alapügy tényállása a Magyar 
Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti, a Bíróság nem rendelkezik 
hatáskörrel az irányelv értelmezésére”.

Ugyanezen ítélet a 31. bekezdésben kifejti az Európai Bizottság álláspontját, nevezetesen 
hogy „[…] az irányelv nem alkalmazható az alapügyre, melynek tényállása a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti.  […] ezt a jogvitát a szóban 
forgó szerződés megkötésekor és az említett jogvita keletkezésekor hatályos nemzeti 
jogszabályok alapján kell elbírálni”.

A versenyjogot illetően az EUMSZ 102. cikke megtiltja a vállalkozások, illetve két vagy több, 
kapcsolódó vállalkozás gazdasági erőfölénnyel való visszaélését, amennyiben az hatással 
lehet a tagállamok közötti kereskedelemre. A „vállalkozás” kifejezés körébe beletartozik 
mindennemű, gazdasági tevékenységet folytató szervezet. Mivel a bíróságok nem folytatnak 
ilyen tevékenységet, nem tartoznak a rendelkezés hatálya alá. Továbbá a megadott 
információk nem tartalmaznak semmilyen konkrét adatot arra vonatkozóan, hogy a gazdasági 
erőfölénnyel rendelkező kereskedelmi bankok visszaélnének piaci erejükkel. 

Következtetés 

A Bíróság fent említett joggyakorlata alapján a Bizottság nincsen abban a helyzetben, hogy 
megvizsgálja a petícióban a 93/13/EK irányelvvel vagy más uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokkal kapcsolatosan felvetett kérdéseket.  A kérdéses szerződéseket az azok 
megkötésekor hatályos, nemzeti jogszabályok alapján kell elbírálni. A petícióban a 
versenytörvényre vonatkozóan benyújtott információk nem utalnak arra, hogy megsértették 
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volna az EUMSZ 102. cikkében foglaltakat.”


