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Temats: Lūgumraksts Nr. 0714/2012, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais I. L., par 
iespējamo pilsoņu īpašuma tiesību pārkāpumu no Kipras valdības puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kipras valdība konsekventi ir izstrādājusi finanšu tirgu 
regulējošos tiesību aktos, priekšplānā liekot banku nozares intereses. Tas noveda pie tā, ka 
daudzi investori zaudēja savus uzkrājumus gadsimtu mijā, kad Kiprā bija „investīciju 
burbulis”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Šis lūgumraksts ir saistīts ar 1999. un 2000. gada notikumiem Kipras vērtspapīru tirgū, kas 
kaitēja Kipras patērētāju ekonomiskajām interesēm. Tajā ir aprakstītas vairākas problēmas, 
kas Kiprā radās šo notikumu laikā saistībā ar attiecīgiem tiesību aktiem un to īstenošanu 
uzņēmējdarbības tiesību un biržas darījumu pārraudzības jomā, kā arī saistībā ar banku 
piešķirtajiem kredītiem uzņēmumu akciju iegādei. Kopš šiem notikumiem Kipras tiesās ir 
izlemtas vai tiek izskatītas vairākas lietas saistībā ar domstarpībām starp patērētājiem un 
bankām.

Attiecībā uz ES tiesību aktu noteikumiem, kurus Kipra šajā kontekstā, iespējams, ir pārkāpusi, 
lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Līguma par Eiropas Savienības darbības (LESD) 102. un 
169. pantu, Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos un 
vispārīgāk — uz ES tiesību aktiem patērētāju aizsardzības jomā. Saistībā ar 



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

LV

Direktīvu 93/13/EEK lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši norāda, ka Kipras tiesas neesot 
nodrošinājušas, lai ar patērētājiem noslēgtajos līgumos nebūtu iekļauti negodīgi noteikumi. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz direktīvas 8. panta un viena no tās apsvērumiem 
pārkāpumu, ko Kipra, iespējams, ir pieļāvusi.

Komisijas komentārs

Lūgumraksta iesniedzējs saistībā ar šo pašu jautājumu nosūtījis līdzīgu sūdzību arī Komisijai.

Pamatojoties uz iesniegto informāciju, šķiet, ka būtiskie fakti, t. i., līgumu noslēgšana starp 
bankām un patērētājiem, kuros, iespējams, bija iekļauti negodīgi noteikumi, kas ir pretrunā ES 
tiesību aktiem, notika 1999. un 2000. gadā vai pirms tam, t. i., pirms Kipras pievienošanās 
Eiropas Savienībai 2004. gadā.

Šajā kontekstā ir jāņem vērā attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra saistībā ar ES 
patērētāju tiesību piemērošanu dalībvalstīs pirms to pievienošanās ES. Proti, 2006. gada 
10. janvāra spriedumu lietā C-302/04 (Ynos kft pret János Varga) saistībā ar
Direktīvas 93/13/EEK interpretāciju Tiesa norādīja (37. punktā), ka, „[T]ā kā šajā konkrētajā 
gadījumā pamata prāvas dati ir radušies pirms Ungārijas Republikas pievienošanās Eiropas 
Savienībai, Tiesas kompetencē nav interpretēt Direktīvu”.

Šā lēmuma 31. punktā ir izskaidrota Eiropas Komisijas nostāja, proti, ka „(..) Direktīva nav 
piemērojama pamata prāvai, kurā ietilpstošie fakti ir radušies pirms Ungārijas Republikas 
pievienošanās Eiropas Savienībai. (..) šī prāva ir jārisina, piemērojot valsts tiesību normas, kas 
bija spēkā attiecīgā līguma noslēgšanas un šī strīda rašanās brīdī”.

Saistībā ar konkurences tiesībām LESD 102. pantā ir aizliegta viena vai divu, vai vairāku 
saistītu uzņēmumu dominējošā stāvokļa izmantošana, kas var iespaidot tirdzniecību starp 
dalībvalstīm. Termins „uzņēmums” attiecas uz ikvienu struktūru, kas veic saimniecisko 
darbību. Tā kā tiesas neveic šādu darbību, tās neietilpst noteikumu darbības jomā. Turklāt 
iesniegtajā informācijā nav iekļautas nekādas konkrētas norādes par to, ka komercbankas ar 
dominējošu stāvokli ļaunprātīgi izmanto savu ietekmi tirgū.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minēto Tiesas judikatūru, Komisija nevar izskatīt lūgumrakstā 
minētos jautājumus saistībā ar Direktīvu 93/13/EEK vai citiem ES tiesību aktiem patērētāju 
tiesību jomā. Attiecīgie līgumi ir jāizvērtē saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, kas bija 
spēkā šo līgumu noslēgšanas laikā. Lūgumrakstā sniegtā informācija par konkurences 
tiesībām neliecina par LESD 102. panta pārkāpumu.


