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Ref.: Petiția nr. 0714/2012 adresată de I.L., de cetățenie cipriotă, privind presupusa 
încălcare de către guvernul cipriot a drepturilor la proprietate ale cetățenilor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că guvernul cipriot a adoptat legi privind piețele financiare, având ca 
prioritate interesele sectorului bancar. Din această cauză, mulți investitori și-au pierdut 
economiile la începutul secolului, când Ciprul s-a confruntat cu un val de investiții.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiția relatează evenimentele din perioada 1999-2000 de pe piața bursieră cipriotă, care au 
adus atingere intereselor economice ale consumatorilor ciprioți. Petiția descrie o serie de 
probleme legate de legislația relevantă și de punerea sa în aplicare în Cipru pe perioada 
acestor evenimente, în domeniul dreptului societăților comerciale, al supravegherii 
tranzacțiilor de pe bursa de valori și al facilităților de credit acordate de bănci în vederea 
achiziționării de acțiuni ale unei societăți. De la data acestor evenimente, o serie de cauze 
referitoare la litigiile dintre consumatori și bănci se bucură de o hotărâre pronunțată de 
instanțe sau sunt pendinte în Cipru. 

În ceea ce privește dispozițiile legislației despre care se presupune că a fost încălcată de Cipru 
în acest context, petiționarul face trimitere la articolele 102 și 169 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii și, în mod mai general, la legislația Uniunii privind 
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protecția consumatorilor. În ceea ce privește Directiva 93/13/CE, petiționarul subliniază în 
special presupusa negarantare de către instanțele din Cipru a faptului că contractele încheiate 
cu consumatorii nu conțin clauze abuzive. Petiționarul invocă, de asemenea, o presupusă 
încălcare a articolului 8 din această directivă și a unuia dintre considerentele sale de către 
Cipru.

Observațiile Comisiei 

Petiționarul a adresat și Comisiei o plângere cu privire la același subiect.

Din informațiile furnizate reiese că faptele materiale, și anume încheierea unor contracte între 
bănci și consumatori, care ar fi conținut clauze abuzive ce încalcă legislația Uniunii, au avut 
loc în sau înainte de anii 1999 și 2000, adică anterior aderării Ciprului la Uniunea Europeană 
din 2004. 

În acest sens, trebuie luată în considerare jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
în materie cu privire la aplicarea legislației Uniunii privind protecția consumatorilor în statele 
membre anterior aderării la UE. Și anume, în Hotărârea pronunțată în cauza C-302/04 din 
10 ianuarie 2006 (Ynos kft/János Varga) privind interpretarea Directivei 93/13/CEE Curtea a 
precizat (punctul 37) că „În această cauză, întrucât faptele din litigiul principal sunt 
anterioare aderării Republicii Maghiare la Uniunea Europeană, Curtea nu are competența 
de a interpreta Directiva”. 

Punctul 31 din această Hotărâre explică poziția Comisiei Europene, și anume că „[…] 
Directiva nu este aplicabilă litigiului principal, ale cărui fapte sunt anterioare aderării 
Republicii Maghiare la Uniunea Europeană. […] acest litigiu trebuie soluționat în 
conformitate cu normele juridice naționale în vigoare la momentul încheierii contractului în 
cauză și al nașterii litigiului menționat”.

În ceea ce privește legislația în domeniul concurenței, articolul 102 din TFUE interzice 
folosirea de către o întreprindere sau de către două sau mai multe întreprinderi subordonate, a 
unei poziții dominante care poate afecta relațiile comerciale între statele membre. Termenul 
„întreprindere” cuprinde orice entitate care exercită o activitate economică. Întrucât instanțele 
nu exercită astfel de activități, acestea din urmă nu intră în domeniul de aplicare al articolului 
menționat. În plus, informațiile prezentate nu oferă nicio indicație concretă că băncile 
comerciale cu o poziție dominantă ar abuza de puterea lor de piață. 

Concluzie 

Având în vedere jurisprudența sus-menționată a Curții de Justiție, Comisia nu este în măsură 
să examineze chestiunile prezentate în petiție în ceea ce privește Directiva 93/13/CE sau altă 
legislație a UE privind protecția consumatorilor. Contractele în cauză trebuie evaluate în 
conformitate cu normele juridice naționale în vigoare la momentul încheierii acestora. 
Informațiile prezentate în petiție cu privire la legislația în domeniul concurenței nu indică o 
încălcare a articolului 102 din TFUE.


