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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.7.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1567/2008, внесена от Tobias Burnus, с германско гражданство, 
относно схемите за гарантиране за банкови клонове в Европейското 
икономическо пространство

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася за несъстоятелността на исландската Kaupthing Bank. Вносителят 
на петицията твърди, че вече не е възможно да се свърже с клонове на банки от ЕИП на 
езика на държавата на потребителя, когато те прекратят дейността си в тази държава.
След този момент потребителите се насочват към надзорния орган и схемата за 
гарантиране на държавата по произход на банката. Вносителят на петицията моли 
Европейския парламент да разследва дали чуждестранните потребители не се третират 
несправедливо и дали европейското законодателство по въпроса не следва да бъде 
адаптирано. Освен това, вносителят на петицията моли да бъде разследвано дали 
настоящите изисквания за надзор (Директива 94/19/ЕИО) са адекватни и са били 
спазени във въпросния случай. Вносителят на петицията заявява тук, във връзка с 
писмо от Комисията, че Комисията не се смята за отговорна. Също така би следвало да 
бъде разследвано дали изискването банките да предоставят информация относно 
схемите за гарантиране на влогове е адекватно, тъй като потребителят обикновено 
приема, че банката, приета в дадена държава, се подчинява на националната система за 
надзор и се прилагат националните правилата за гарантиране. Накрая, според вносителя 
на петицията, следва да бъде разследвано дали настоящите правила за надзор и 
гарантиране на държавата по произход са достатъчни, особено в случая с банките от 
ЕИП.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Право на Общността

Правото на Общността относно схемите за гарантиране на депозити (т. е. Директива 
94/19/ЕИО) съдържа изисквания за подробна информация: държавите-членки 
гарантират, че банките предоставят на действителните и на заинтересованите 
вложители информацията, която е необходима, за да се идентифицира на коя схема за 
гарантиране на депозити е член клонът. Вложителят се информира относно 
разпоредбите на схемата, включително размера и обхвата на предложеното покритие. 
Информацията се предоставя по лесен за разбиране начин. Освен това, при поискване 
се предоставя информация относно условията за компенсиране и формалностите, които 
трябва да бъдат изпълнени за получаване на компенсация. Цялата информация се 
предоставя на езика(ците) на държавата-членка, в която е установен клонът. 

Документите, отнасящи се до условията, които трябва да бъдат изпълнени ,  и 
формалностите, които трябва да бъдат извършени за получаване на право за плащане 
по приложимата схема, се изготвят на официалния език или езици на държавата-членка, 
в която се намира гарантираният депозит. При нормални обстоятелства тази държава 
би трябвало да съвпада с местожителството на съответния вложител. В резултат на това 
вложителите в клоновете следва да са добре информирани, когато започват делови 
отношения с клона и когато подават заявление за възстановяване.

Въпреки това Комисията приема за сведение жалбата относно изискванията за 
информация с оглед на доклада относно схемите за гарантиране на депозити, който ще 
бъде представен на Европейския парламент и на Съвета до края на 2009 г.1

По отношение на разделението на отговорностите Директива 94/19/ЕИО се основава на 
принципа, че схемите за гарантиране на депозити и отговорността за плащането са 
свързани с надзора. Следователно отговорност за компенсацията на вложителите носи 
схемата за гарантиране на депозити на държавата, в която банката е оторизирана и в 
която се извършва надзорът. 

Последици по отношение на Исландия и ЕИП

Законодателството на Общността относно банковия надзор и схемите за гарантиране на 
депозити е включено в Споразумението за ЕИП и следователно се прилага в Исландия. 
Въпреки това Исландия не е държава-членка на ЕС. Следователно Комисията 
отбелязва, че посоченият от вносителя на петицията въпрос не попада в обхвата на 
нейната компетентност. 

Надзорният орган на ЕАСТ има задача и компетентност да гарантира, че Исландия и 
другите държави от ЕИП и ЕАСТ спазват своите задължения по Споразумението за 
ЕИП. Това включва задължението да гарантира, че Директивата относно схемите за 
                                               
1 Член 12 от Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за 
изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на 
гарантирания размер и срока за изплащане (Текст от значение за ЕИП). ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3.
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гарантиране на депозити и съответните правила на Общността относно банковия 
надзор да правилно транспонирани и приложени в Исландия, както и че се прилагат 
правилно спрямо банките, оторизирани в Исландия. 

Следователно вносителят на петицията може да отправи своите питания към Надзорния 
орган на ЕАСТ, който е независим и безпристрастен орган. 

Други средства за обезщетение на потребителите 

Клиентите на клоновете на банки в ЕИП имат на свое разположение и други средства. 
FIN-NET1 е мрежа за разрешаване на финансови спорове, съставена от националните 
органи, отговорни за извънсъдебното разглеждане на жалби в държавите от ЕИП, които 
носят отговорност за уреждането на спорове между потребителите и банките. Тази 
мрежа беше създадена от Комисията през 2001 г. В рамките на FIN-NET органите си 
сътрудничат, с цел да предоставят на потребителите лесен достъп до извънсъдебни 
процедури за подаване на жалби в трансгранични случаи. Ако потребител в дадена 
държава има спор с банка от друга държава, членовете на FIN-NET ще свържат 
потребителя със съответния орган, отговорен за извънсъдебното разглеждане на жалби, 
и ще му предоставят необходимата информация. 

Заключения

С оглед на посоченото по-горе изглежда, че в петицията не се разкрива нарушение на 
правото на Общността, което Комисията може да преследва.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


