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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az izlandi Kaupthing bank fizetésképtelensége miatt nyújtja be petícióját. 
Állítása szerint az EGT területén található bankokkal már nem lehet annak az országnak a 
nyelvén kommunikálni, amelyekben beszüntették a tevékenységüket, és az ügyfelek ezek után 
a felügyelő hatóságokra és a bank anyavállalatának székhelye szerinti garanciavállalásokra 
vannak utalva. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg, hogy a 
külföldi ügyfelek nem kerülnek-e így aránytalan mértékű hátrányos helyzetbe, valamint nem 
kell-e a vonatkozó európai jogszabályokat módosítani. A petíció benyújtója kéri annak 
felülvizsgálatát, hogy a jelenlegi felügyeleti kötelezettségek (94/19/EGK irányelv) elegendők-
e, és azokat a jelen esetben betartották-e. A petíció benyújtója egy bizottsági levélre 
hivatkozva azt állítja, hogy a Bizottság nem érzi magát felelősnek az ügyben. Azt is 
ellenőrizni kellene, hogy a bankok garanciavállalásra vonatkozó, betéteseknek nyújtandó 
tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségei megfelelőek-e, mivel az ügyfelek általában abból 
indulnak ki, hogy az adott országban működési engedéllyel rendelkező bank az állami 
pénzügyi felügyeleti rendszer ellenőrzése és az állami garanciaszabályok hatálya alá esik. A 
petíció benyújtója szerint végezetül meg kellene vizsgálni, hogy a jelenlegi felügyelet és 
garanciaszabályok hatékonyak-e az anyavállalat székhelye szerinti országban, elsősorban az 
EGT-ben működő bankok esetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

„Közösségi jog

A betétbiztosítási rendszerekről szóló közösségi jogszabályok (például a 94/19/EK irányelv) 
kiterjedt tájékoztatási követelményeket tartalmaznak:  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a bankok a tényleges és az érdeklődő betétesek rendelkezésére bocsássák azon 
betétbiztosítási rendszer azonosításához szükséges információkat, amelynek a bankfiók a 
tagja. A betétest tájékoztatni kell a rendszer rendelkezéseiről, beleértve a nyújtott fedezet 
összegét és hatályát. Az információkat közérthető formában kell rendelkezésre bocsátani. 
Kérésre a kártalanítási feltételekről és azoknak a formaságoknak a teljesítéséről is adnak 
tájékoztatást, amelyeket a kártalanításra való jogosultsághoz teljesíteni kell. Az összes
információt rendelkezésre kell bocsátani azon tagállam nyelvein, amelyben a bankfiók 
található. 

A teljesítendő feltételekhez kapcsolódó dokumentumokat és az alkalmazandó rendszerből 
való kifizetésre történő jogosultsághoz kitöltendő nyomtatványokat azon tagállam hivatalos 
nyelvén vagy nyelvein kell elkészíteni, amelyben a biztosított betét található. Rendes 
körülmények között ez megegyezne az érintett betétes állandó lakóhelyével. 
Következésképpen a betéteseket a bankfiókokban alaposan tájékoztatni kell, amikor üzleti 
kapcsolatba lépnek a bankfiókkal, és amikor visszatérítést kérnek.

A Bizottság mindazonáltal tudomásul veszi a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó panaszt, 
tekintettel a 2009 végéig az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztendő, betétbiztosítási 
rendszerekről szóló jelentésre1.

A felelősségmegosztás tekintetében a 94/19/EGK irányelv azon az elven alapul, amely szerint 
a betétbiztosítási rendszereket és a fizetési kötelezettséget felügyelethez kell kapcsolni. Ebből 
adódóan annak az államnak a betétbiztosítási rendszere felelős a betétesek kártérítéséért, 
amelyben a bankot engedélyezték és felügyelik. 

Izlandra és az EGT-re vonatkozó következmények

A bankfelügyeletre és a betétbiztosítási rendszerekre vonatkozó közösségi jogszabályokat 
belefoglalták az EGT-megállapodásba, és azok ebből adódóan alkalmazandók Izlandon. 
Izland azonban nem uniós tagállam. Ezért a Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtója 
által említett ügy a Bizottság illetékességi körén kívülre esik. 

Az EFTA felügyeleti hatóságának feladata annak biztosítása, hogy Izland és a többi EGT-
EFTA állam betartsa az EGT-megállapodásból fakadó kötelezettségeit. Ide tartozik az annak 
biztosítására vonatkozó kötelezettség is, hogy a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvet 
és a bankfelügyeletről szóló, vonatkozó közösségi szabályokat megfelelően ültessék át és 
                                               
1 A betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. március 11-i 2009/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(EGT-vonatkozású szöveg) 12. cikke, HL L 68., 2009.3.13., 3. o.
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alkalmazzák Izlandon, és megfelelően tartassák be az Izlandon engedélyezett bankok 
tekintetében. 

A petíció benyújtója ezért fenntartásaival az EFTA felügyeleti hatóságához fordulhat, amely 
egy független és pártatlan intézmény. 

A fogyasztói jogorvoslat egyéb eszközei 

Az EGT-ben lévő bankfiókok ügyfelei más eszközökkel is rendelkeznek. A FIN-NET1 a 
nemzeti bíróságokon kívüli panaszrendszerek – amelyek az ügyfelek és a bankok közötti viták 
rendezéséért felelősek – pénzügyi vitarendezési hálózata az EGT-országokban. Ezt a hálózatot 
a Bizottság 2001-ben hozta létre. A FIN-NET-en belül a rendszerek annak érdekében 
működnek együtt, hogy az ügyfelek számára könnyű hozzáférést biztosítsanak a bíróságokon 
kívüli, határokon átnyúló esetekben alkalmazandó panaszeljárásokhoz. Ha egy adott 
országban egy ügyfél vitában áll egy másik országból származó bankkal, a FIN-NET tagjai az 
ügyfél számára kapcsolatot létesítenek a vonatkozó, bíróságokon kívüli panaszrendszerrel és 
ellátják az ügyfelet a szükséges információkkal. 

Következtetések

A fentiekre való tekintettel úgy tűnik, hogy a petíció nem világít rá a közösségi jogszabályok 
olyan megsértésére, amellyel szemben a Bizottság felléphetne.”

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


