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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

27.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0714/2012 dėl galimo Kipro valdžios įvykdyto piliečių nuosavybės 
teisių pažeidimo, kurią pateikė Kipro pilietis I. L. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, jog Kipro valdžia nuolat leidžia teisės aktus dėl finansų rinkų, 
pirmiausia atsižvelgdama į bankininkystės sektoriaus interesus. Dėl to daug investuotojų 
prarado savo santaupas šio amžiaus pradžioje, kai Kipre buvo kilęs investicijų burbulas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Ši peticija susijusi su 1999–2000 m. įvykiais Kipro akcijų rinkoje, dėl kurių buvo pažeisti 
Kipro vartotojų ekonominiai interesai. Peticijoje aprašytos kelios problemos su susijusiais 
teisės aktais ir jų įgyvendinimu Kipre per šiuos įvykius bendrovių teisės, biržos operacijų 
priežiūros ir bankų garantuojamų kredito priemonių įmonių akcijoms pirkti srityje. Po šių 
įvykių Kipre paskelbti arba laukiama sprendimų keliose teismo bylose, susijusiose su 
vartotojų ir bankų ginčais. 

Kalbėdamas apie ES teisės aktų nuostatas, kurias šiuo atžvilgiu tariamai pažeidė Kipras, 
peticijos pateikėjas nurodo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 102 ir 
169 straipsnius, Direktyvą 93/13/EB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais ir 
apskritai ES vartotojų apsaugos teisę. Dėl Direktyvos 93/13/EB peticijos pateikėjas konkrečiai 
pažymi tariamą Kipro teismų nesugebėjimą užtikrinti, kad su vartotojais sudaromose sutartyse 
nebūtų nesąžiningų sąlygų. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad Kipras pažeidė šios 



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

LT

direktyvos 8 straipsnį ir vieną iš jos konstatuojamųjų dalių.

Komisijos pastaba 

Peticijos pateikėjas šiuo klausimu taip pat pateikė skundą Komisijai.

Remiantis pateikta informacija, atrodo, kad esminiai faktai, t. y. bankų ir vartotojų sutarčių, 
kuriose tariamai buvo nesąžiningų sąlygų, prieštaraujančių ES teisei, sudarymas vyko 1999 ir 
2000 m. arba anksčiau, t. y. prieš 2004 m. Kiprui prisijungiant prie Europos Sąjungos. 

Šiuo atžvilgiu reikia atsižvelgti į susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką dėl 
ES vartotojų teisės taikymo valstybėse narėse prieš jų prisijungimą prie Europos Sąjungos. 
2006 m. sausio 10 d. bylos C-302/04 sprendime (Ynos kft v. János Varga) dėl Direktyvos 
93/13/EEB aiškinimo Teismas pareiškė (37 dalis), kad „šiuo atveju, pagrindinės bylos 
aplinkybės įvyko prieš Vengrijos Respublikai įstojant į Europos Sąjungą, Teisingumo Teismas 
neturi jurisdikcijos aiškinti direktyvą“. 

Šio sprendimo 31 dalyje paaiškinama Europos Komisijos pozicija, t. y., <...> kad direktyva 
nėra taikoma pagrindinėje byloje, kurios faktinės aplinkybės įvyko prieš Vengrijos 
Respublikai įstojant į Europos Sąjungą. <...> šis ginčas turi būti išspręstas pagal 
nacionalinės teisės normas, galiojusias tuo metu, kai sudaryta nagrinėjama sutartis bei kilo 
šis ginčas.“

Konkurencijos teisės atžvilgiu SESV 102 straipsnyje draudžiamas bet koks vienos ar keleto 
įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, galintis paveikti valstybių narių tarpusavio 
prekybą. Terminas „įmonė“ apima visus ir bet kokius ekonominę veiklą vykdančius 
subjektus. Kadangi teismai tokios veiklos nevykdo, jiems ši nuostata negalioja. Be to, iš 
pateiktos informacijos nematyti jokių konkrečių požymių, kad dominuojančią padėtį 
užimantys komerciniai bankai piktnaudžiautų savo įtaka rinkoje. 

Išvada 

Remdamasi minėta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, Komisija negali nagrinėti 
peticijoje iškeltų klausimų, susijusių su Direktyva 93/13/EB arba kitais ES vartotojų teisės 
aktais. Peticijoje minimos sutartys turi būti vertinamos pagal sutarčių sudarymo metu 
galiojusias nacionalines teisės taisykles. Iš peticijoje pateiktos informacijos dėl konkurencijos 
teisės aktų SESV 102 straipsnio pažeidimų nenustatyta.“


