
CM\929945NL.doc PE506.271v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.2.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: verzoekschrift 0714/2012, ingediend door I.L. (Cypriotische nationaliteit), 
over inbreuken die de Cypriotische regering zou hebben gepleegd op de 
eigendomsrechten van de burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Cypriotische regering bij de wetgeving voor de financiële markten 
consequent het belang van de bankensector voorop heeft gesteld. Met als gevolg dat vele 
beleggers hun spaargeld zijn verloren rond de eeuwwisseling, toen er een kunstmatige 
investeringshausse op Cyprus was.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Dit verzoekschrift heeft betrekking op de gebeurtenissen op de aandelenmarkt van Cyprus in 
1999 en 2000, die de economische belangen van de Cypriotische consumenten geschaad 
hebben. In het verzoekschrift worden een aantal problemen beschreven die tijdens deze 
gebeurtenissen speelden met betrekking tot de relevante wetgeving en de uitvoering daarvan 
op Cyprus op het gebied van het vennootschapsrecht, het toezicht op beurstransacties en de 
door de banken verleende kredietfaciliteiten voor de aankoop van vennootschapsaandelen. 
Sinds deze gebeurtenissen zijn er op Cyprus uitspraken geweest in een aantal rechtszaken die 
verband houden met geschillen tussen consumenten en de banken, terwijl andere zaken nog 
onder de rechter zijn.

Wat betreft de bepalingen van het EU-recht waarop in deze context inbreuk zou zijn gemaakt 
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door Cyprus, verwijst indiener naar de artikelen 102 en 169 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), naar Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten en, meer in het algemeen, naar de EU-wetgeving 
inzake consumentenbescherming. Met betrekking tot Richtlijn 93/13/EEG wijst indiener met 
name op het veronderstelde in gebreke blijven van de rechtbanken op Cyprus ten aanzien van 
de waarborg dat de met consumenten gesloten overeenkomsten geen oneerlijke bedingen 
bevatten. Tevens stelt indiener dat Cyprus inbreuk gemaakt zou hebben op artikel 8 en een 
van de overwegingen van deze richtlijn.

Opmerking van de Commissie

Indiener heeft een gelijkluidende klacht bij de Commissie ingediend.

Op basis van de verstrekte informatie, lijkt het erop dat de concrete feiten - dwz. het afsluiten 
van de overeenkomsten tussen de banken en consumenten, die oneerlijke bedingen bevat 
zouden hebben die strijdig waren met het EU-recht, plaatsvonden in 1999 en 2000, dwz. voor 
de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie in 2004.

In dit verband moet er rekening gehouden worden met de relevante jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de toepassing van 
consumentenwetgeving van de EU in lidstaten voorafgaand aan hun toetreding tot de EU. Met 
name heeft het Hof in zijn arrest van 10 januari in de zaak C-302/04 (Ynos kft tegen János 
Varga) inzake de uitlegging van Richtlijn 93/13/EEG verklaard (punt 37) dat, "daar in casu 
de feiten van het hoofdgeding zich hebben voorgedaan vóór de toetreding van de Republiek 
Hongarije tot de Europese Unie, het Hof niet bevoegd [is] om de richtlijn uit te leggen".

In punt 31 van dit arrest wordt de positie van de Europese Commissie uitgelegd, namelijk dat 
"(...) de richtlijn niet van toepassing is in het hoofdgeding, waarvan de feiten zich hebben 
voorgedaan vóór de toetreding van de Republiek Hongarije tot de Europese Unie. (...) dit 
geschil moet worden beslist overeenkomstig de nationale rechtsvoorschriften die golden toen 
de betrokken overeenkomst werd gesloten en dit geschil rees".

Wat betreft het concurrentierecht, is het volgens artikel 102 VWEU verboden dat een, 
meerdere of verbonden ondernemingen misbruik maken van een machtspositie die van 
invloed kan zijn op de handel tussen de lidstaten. De term "onderneming" is van toepassing 
op elke entiteit die economische activiteiten ontplooit. Aangezien rechtbanken dergelijke 
activiteiten niet verrichten, vallen zij niet binnen het toepassingsgebied van de bepaling. 
Bovendien bevat de verstrekte informatie geen concrete aanwijzingen dat commerciële 
banken met een machtspositie misbruik zouden maken van hun marktmacht.

Conclusie

Op basis van bovengenoemde jurisprudentie van het Hof van Justitie verkeert de Commissie 
niet in een positie om de in het verzoekschrift naar voren gebrachte kwesties met betrekking 
tot richtlijn 93/13/EEG of andere consumentenwetgeving van de EU te onderzoeken. De 
overeenkomsten in kwestie dienen beoordeeld te worden volgens de nationale rechtsregels die 
van kracht waren ten tijde van de sluiting ervan. De in het verzoekschrift verstrekte informatie 
inzake concurrentierecht is niet van dien aard dat er aanwijzingen zijn dat er inbreuk gemaakt 
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is op artikel 102 VWEU.


