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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0714/2012, imressqa minn I.L., ta’ ċittadinanza Ċiprijotta, dwar 
allegat ksur mill-gvern Ċiprijott tad-drittijiet taċ-ċittadini għall-proprjetà 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-gvern Ċiprijott illeġiżla b’mod konsistenti dwar is-swieq finanzjarji 
bl-interessi tas-settur bankarju fuq quddiem. Dan wassal biex fil-bidu tas-seklu, meta f’Ċipru 
kien hemm bużżieqa tal-investiment (investment bubble), ħafna investituri tilfu l-flus li kienu 
faddlu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Din il-petizzjoni hija dwar l-avvenimenti tal-1999-2000 fl-iswieq tal-ewkità ta' Ċipru, li kienu 
ta' ħsara għall-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi Ċiprijotti. Il-petizzjoni tiddeskrivi għadd 
ta' problemi bil-leġiżlazzjoni rilevanti u l-implimentazzjoni tagħha f'Ċipru waqt dawn l-
avvenimenti fil-qasam tad-dritt soċjetarju, is-superviżjoni tat-tranżazzjonijiet fil-borża u l-
faċilitajiet ta' kreditu mogħtija mill-banek għax-xiri ta' ishma tal-kumpanija. Minn wara dawn 
l-avvenimenti, għadd ta' kawżi l-qorti dwar disputi bejn il-konsumaturi u l-banek ngħalqu jew 
għadhom pendenti f'Ċipru. 

Fir-rigward tal-allegazzjoni li f'dan il-kuntest Ċipru kisret id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE, 
il-petizzjonant jirreferi għall-Artikoli 102 u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), għad-Direttiva 93/13/KE dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur 
u, b'mod aktar ġenerali, għal-liġi tal-UE dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Fir-rigward tad-
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Direttiva 93/13/KE, il-petizzjonant b'mod partikolari jagħmel referenza għal allegat nuqqas 
min-naħa tal-qrati f'Ċipru li jiżguraw li l-kuntratti li ġew konklużi mal-konsumaturi ma 
fihomx termini inġusti. Il-petizzjonant isemmi wkoll allegat ksur minn Ċipru tal-Artikolu 8 ta' 
din id-Direttiva u wieħed mill-premessi tagħha.

L-osservazzjoni tal-Kummissjoni 

Il-petizzjonant indirizza wkoll ilment simili lill-Kummissjoni.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, jidher li l-fatti materjali, jiġifieri l-konklużjoni tal-
kuntratti bejn il-banek u l-konsumaturi, li allegatament kien fihom termini inġusti bi ksur tal-
liġi tal-UE, seħħew fl-1999 u l-2000 jew qabel, jiġifieri qabel l-adeżjoni ta' Ċipru mal-Unjoni 
Ewropea fl-2004. 

F'dan ir-rigward, il-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha 
titqies fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar il-konsumaturi fl-Istati Membri qabel 
l-adeżjoni tagħhom mal-UE. Jiġifieri, fis-Sentenza tal-Kawża C-302/04 tal-10 ta' Jannar 2006 
(Ynos kft vs János Varga) dwar l-interpretazzjoni tad-Direttiva 93/13/KEE l-Qorti ddikjarat 
(il-paragrafu 37) li "F'din il-kawża, peress li l-fatti tal-kawża prinċipali seħħew qabel l-
adeżjoni tar-Repubblika tal-Ungerija mal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja mhijiex 
kompetenti sabiex tinterpreta d-Direttiva". 

Il-Paragrafu 31 ta' din is-Sentenza jispjega l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, jiġifieri li 
"[...] d-Direttiva mhijiex applikabbli għall-kawża prinċipali fejn il-fatti ġraw qabel l-adeżjoni 
tar-Repubblika tal-Ungerija mal-Unjoni Ewropea. [...] din il-kawża għandha tiġi deċiża bl-
applikazzjoni ta' regoli ġuridiċi nazzjonali li kienu fis-seħħ fil-mument meta ġie konkluż il-
kuntratt inkwistjoni u meta tqajmet l-imsemmija kontroversja".

Fir-rigward tad-dritt tal-kompetizzjoni, l-Artikolu 102 TFUE jipprojbixxi l-abbuż minn 
pożizzjoni dominanti minn impriża waħda jew minn żewġ impriżi relatati jew aktar, li jista' 
jolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri. It-terminu "impriża" jinkludi kwalunkwe u kull entità 
li twettaq attività ekonomika. Peress li l-qrati ma jeżerċitawx tali attivitajiet, ma jaqgħux fl-
ambitu ta' din id-dispożizzjoni. Barra minn hekk, l-informazzjoni mressqa ma tipprovdi l-ebda 
indikazzjoni konkreta li l-banek kummerċjali b'pożizzjoni dominanti qed jabbużaw mis-saħħa 
tagħhom fis-suq. 

Konklużjoni 

Abbażi tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni mhix 
f'pożizzjoni li teżamina l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjoni rigward id-Direttiva 93/13/KE 
jew leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar il-konsumatur. Il-kuntratti inkwistjoni għandhom jiġu 
vvalutati skont ir-regoli ġuridiċi nazzjonali li kienu fis-seħħ fil-mument meta ġew konklużi. 
L-informazzjoni ppreżentata fil-petizzjoni dwar id-dritt tal-kompetizzjoni ma tindikax ksur 
tal-Artikolu 102 TFUE.


