
2) Luigi Marcuccio i Komisja Europejska ponoszą swoje własne koszty 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 24.3.2012. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 
22 listopada 2012 r. — Andrea Lange przeciwko ERGO 

Lebensversicherung AG 

(Sprawa C-529/12) 

(2013/C 38/13) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Landgericht Hamburg 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Andrea Lange 

Strona pozwana: ERGO Lebensversicherung AG 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze drugiej dyrektywy 
Rady 90/619/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. ( 1 ), przy uwzględ
nieniu art. 31 ust. 1 dyrektywy 92/96/EWG z dnia 10 listopada 
1992 r. ( 2 ), należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie przepisowi takiemu jak § 5a ust. 2 zdanie czwarte 
Versicherungsvertragsgesetz (ustawy o umowach ubezpieczenia) 
w brzmieniu ustalonym Drittes Gesetz zur Durchführung versi
cherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften (trzecią ustawą wprowadzającą w życie dyrek
tywy Rady Wspólnot Europejskich w dziedzinie prawa ubezpie
czeń) z dnia 21 lipca 1994 r., który stanowi, że prawo odstą
pienia lub sprzeciwu wygasa najpóźniej rok po dokonaniu 
zapłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej, nawet w sytuacji, 
gdy ubezpieczający nie został pouczony o prawie do odstą
pienia lub sprzeciwu? 

( 1 ) Druga dyrektywa Rady 90/619/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. w 
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych odnoszących się do bezpośrednich ubezpieczeń na 
życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie 
ze swobody świadczenia usług oraz zmieniająca dyrektywę 
79/267/EWG (Dz.U. L 330, s. 50). 

( 2 ) Dyrektywa Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj
nych odnoszących się do bezpośrednich ubezpieczeń na życie oraz 
zmieniająca dyrektywy 79/267/EWG i 90/619/EWG (trzecia dyrek
tywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (Dz.U. L 360, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n o 1 de Catarroja (Hiszpania) w dniu 26 listopada 2012 r. 
— Banco Popular Español S.A. przeciwko Maria 

Teodolinda Rivas Quichimbo i Wilmar Edgar Cun Pérez 

(Sprawa C-537/12) 

(2013/C 38/14) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd odsyłający 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 1 de Catarroja 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca/powodowa/wnosząca odwołanie: Banco Popular 
Español S.A. 

Strona pozwana, Druga strona postępowania: Maria Teodolinda 
Rivas Quichimbo y Wilmar Edgar Cun Pérez 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy dyrektywę 93/13(EWG) ( 1 ) należy interpretować w ten 
sposób, że stoi ona na przeszkodzie istnieniu przepisów 
państwa członkowskiego, które nie zezwalają sądowi prowa
dzącemu postępowanie egzekucyjne z hipoteki, takie jak 
postępowanie uregulowane w art. 681-695 Ley de Enjuicia
miento Civil de España 1/2000 (hiszpańskiego kodeksu 
postępowania cywilnego), na zbadanie z urzędu lub na 
wniosek strony nieuczciwego charakteru warunku zawar
tego w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem, 
niezależnie od tego, czy konsument wniósł w tym wzglę
dzie zarzut? 

2) W przypadku gdy odpowiedź na powyższe pytania będzie 
twierdząca, jak i w przypadku gdy będzie ona przecząca, 
czy dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, że 
stoi ona na przeszkodzie istnieniu przepisów państwa 
członkowskiego, które nie zezwalają sądowi prowadzącemu 
postępowanie egzekucyjne z hipoteki, takie jak postępo
wanie uregulowane w art. 681-695 Ley de Enjuiciamiento 
Civil de España 1/2000, na zawieszenie rzeczonego postę
powania w przypadku późniejszego wszczęcia postępo
wania rozpoznawczego, którego przedmiotem jest żądanie 
uznania nieuczciwego charakteru warunku zawartego w 
umowie między przedsiębiorcą a konsumentem, a która to 
umowa stanowiła podstawę do wszczęcia przywołanego 
postępowania egzekucyjnego? 

( 1 ) Dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, 
s. 29).
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