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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0714/2012, którą złożył I.L. (Cypr) w sprawie domniemanego 
naruszania przez rząd cypryjski praw własności obywateli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rząd cypryjski konsekwentnie uchwala prawo dotyczące 
rynków finansowych, mając na uwadze przede wszystkim interesy sektora bankowego. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której wielu inwestorów straciło swoje oszczędności na 
przełomie wieków, kiedy to na Cyprze powstała bańka inwestycyjna.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję nawiązuje do wydarzeń z lat 1999–2000 dotyczących cypryjskiego rynku 
papierów wartościowych, które zaszkodziły interesom gospodarczym cypryjskich 
konsumentów. W swojej petycji opisuje on szereg problemów związanych z właściwymi 
przepisami oraz ich wykonaniem na Cyprze w okresie, w którym doszło do wspomnianych 
wydarzeń; przepisy te dotyczą prawa spółek, nadzoru nad operacjami giełdowymi oraz 
instrumentów kredytowych udzielonych przez banki na zakup udziałów w spółkach. Od 
tamtego czasu na Cyprze odbyły się lub są nadal w toku liczne sprawy sądowe dotyczące 
sporów między konsumentami a bankami. 

Jeśli chodzi o unijne prawo rzekomo naruszone w tym kontekście przez Cypr, składający 
petycję powołuje się na art. 102 i 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
na dyrektywę 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i, w 
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sposób bardziej ogólny, na prawo UE w zakresie ochrony konsumentów. W odniesieniu do 
dyrektywy 93/13/WE składający petycję w szczególności wskazuje na rzekome 
niepowodzenie cypryjskich sądów w zakresie zagwarantowania, by umowy z konsumentami 
nie zawierały nieuczciwych warunków. Składający petycję powołuje się także na rzekome 
naruszenie przez Cypr art. 8 wymienionej dyrektywy oraz jednego z punktów preambuły.

Uwagi Komisji

Składający petycję złożył również skargę do Komisji w tej samej sprawie.

Na podstawie dostarczonych informacji wydaje się, że istotne fakty, tj. podpisywanie między 
bankami a konsumentami umów zawierających rzekomo nieuczciwe warunki z naruszeniem 
prawa UE, wystąpiły w latach 1999–2000 lub wcześniej, czyli przed przystąpieniem Cypru do 
Unii Europejskiej w 2004 r.

W związku z tym należy wziąć pod uwagę właściwe orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zastosowania prawa UE w zakresie ochrony 
konsumentów w państwach członkowskich jeszcze przed ich przystąpieniem do UE. 
Mianowicie w wyroku w sprawie C-302/04 z dnia 10 stycznia 2006 r. (Ynos kft przeciwko 
Jánosowi Vardze) dotyczącego wykładni przepisów dyrektywy 93/13/WE Trybunał orzekł (w 
ustępie 37), że „Skoro w niniejszej sprawie okoliczności faktyczne sporu przed sądem 
krajowym miały miejsce przed przystąpieniem Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej, 
to Trybunał nie jest właściwy do dokonania wykładni dyrektywy”.

W ustępie 31 przedmiotowego wyroku wyjaśniono stanowisko Komisji Europejskiej, a 
mianowicie, że „(...) dyrektywa nie podlega zastosowaniu w postępowaniu przed sądem 
krajowym, którego okoliczności faktyczne miały miejsce przed przystąpieniem Republiki 
Węgierskiej do Unii Europejskiej. (...) spór ten należy rozstrzygnąć stosując krajowe normy 
prawne obowiązujące w chwili zawarcia przedmiotowej umowy i powstania sporu”.

Jeśli chodzi o prawo konkurencji, w art. 102 TFUE zakazuje się nadużywania przez jedno, 
dwa lub większą liczbę powiązanych przedsiębiorstw pozycji dominującej w zakresie, w 
jakim może wpływać na handel między państwami członkowskimi. Termin 
„przedsiębiorstwo” obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. A 
ponieważ sądy nie prowadzą takiej działalności, nie są objęte zakresem tego przepisu. 
Ponadto przedstawione informacje nie dostarczają żadnej konkretnej wskazówki świadczącej 
o tym, by banki komercyjne o dominującej pozycji nadużywały swojej przewagi rynkowej. 

Wniosek

Na podstawie powyższego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Komisja nie jest w 
stanie przeanalizować problemów dotyczących dyrektywy 93/13/WE czy innego 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony konsumentów, o których mowa w petycji. Odnośne 
umowy muszą zostać ocenione zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi w 
czasie, w którym umowy te zostały zawarte. Przedstawione w petycji informacje dotyczące 
prawa konkurencji nie stanowią podstawy do stwierdzenia naruszenia art. 102 TFUE.


