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Temats: Lūgumraksts Nr. 1567/2008 , ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Tobias 
Burnus, par garantiju sistēmām banku filiālēm Eiropas Ekonomikas zonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz Icelandic Kaupthing Bank maksātnespēju. Lūgumraksta iesniedzējs 
informē, ka Eiropas Ekonomikas zonas banku filiālēm pārtraucot darbību kādā valstī, šo 
valstu klientiem vairs nav iespējams sazināties ar šīm bankām savas valsts valodā. Klienti pēc 
tam tiek nosūtīti pie uzraudzības iestādes un bankas izcelsmes valsts garantijas sistēmas 
īstenotāja. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai pret ārzemju 
klientiem izturas taisnīgi un vai šajā jautājumā būtu piemērojami ES tiesību akti. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz izmeklēt, vai pašreizējās uzraudzības prasības (saskaņā ar 
Direktīvu 94/19/EEK) ir pietiekamas un vai tās šajā lietā ir tikušas piemērotas. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, atsaucoties uz vēstuli no Komisijas, ka Komisija neuzskata sevi par 
atbildīgu. Būtu arī jāizmeklē, vai prasība bankām nodrošināt informāciju par noguldījumu 
garantiju sistēmām ir pietiekama, jo klients parasti pieņem, ka banka, kurai atļauts darboties 
kādā valstī, ir pakļauta šīs valsts finanšu uzraudzības sistēmai un garantiju noteikumiem šajā 
valstī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nepieciešams izmeklēt, vai pašreizējie izcelsmes 
valsts uzraudzības un garantiju noteikumi ir pietiekami, īpaši attiecībā uz Eiropas Ekonomikas 
zonas bankām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Kopienas tiesību akti
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Kopienas tiesību akti par noguldījumu garantiju sistēmām (proti, Direktīva 94/19/EEK) 
visaptverošas informācijas prasības: dalībvalstīm ir jānodrošina, ka pašreizējiem un 
ieinteresētajiem noguldītājiem dara pieejamu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu 
noguldījumu garantijas sistēmu, kuras locekle ir filiāle. Noguldītāji ir jāinformē par šīs 
sistēmas noteikumiem, tostarp par summu un seguma apjomu, kas tiek piedāvāts. Visa 
informācija ir jāsniedz viegli saprotamā veidā. Pēc attiecīga pieprasījuma ir jāsniedz arī 
informāciju par kompensācijas nosacījumiem un formalitātēm, kas jāizpilda, lai iegūtu 
kompensāciju. Visai informācijai ir jābūt pieejamai to dalībvalstu valodās, kurās atrodas 
filiāle. 

Dokumenti saistībā ar izpildāmajiem nosacījumiem un formalitātēm, lai saņemtu 
piemērojamās sistēmas maksājumu, ir jāsagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, 
kurā atrodas garantijas noguldījums. Parasti šī vieta atbilstu attiecīgā noguldītāja pastāvīgajai 
dzīvesvietai. Filiālēs noguldītājiem  būtu jāsniedz informācija par to, kad viņi stājas darījuma 
attiecībās ar šo filiāli un kad viņi var saņemt atmaksājumu.

Tomēr Komisija šo sūdzību attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām ņem vērā, ievērojot 
ziņojumu par noguldījumu garantiju sistēmām, kas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2009. gada beigām1.

Ciktāl tas attiecas uz pienākumu sadalījumu, Direktīva 94/19/EEK pamatojas uz principu, ka 
atbildība par noguldījumu garantiju sistēmu un maksājumu ir jāsaista ar pārraudzību. Attiecīgi 
par noguldījumu kompensāciju ir atbildīga tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā 
bankai ir atļauts darboties un kurā tā tiek pārraudzīta. 

Saistības attiecībā uz Īslandi un EEZ

Kopienas tiesību akti attiecībā uz banku pārraudzību un noguldījumu garantiju sistēmām ir 
iekļauti  EEZ nolīgumā un attiecīgi attiecas uz Īslandi. Tomēr Īslande nav ES dalībvalsts. Šī 
iemesla dēļ Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja minētais jautājums ir ārpus 
Komisijas kompetences jomas. 

Tas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas pārraudzības iestādes uzdevums un 
kompetences joma nodrošināt, lai Īslande un pārējās EEZ un EBTA valstis ievēro savas 
saistības saskaņā ar EEZ nolīgumu. Tās ir arī saistības nodrošināt, ka direktīva par 
noguldījumu garantiju sistēmām un attiecīgie Kopienas noteikumi par banku pārraudzību tiek 
pareizi transponēti un piemēroti Īslandē un pienācīgi izpildīti attiecībā uz Īslandē pilnvarotām 
bankām. 

Tādējādi lūgumraksta iesniedzējs var vērsties pie EBTA pārraudzības iestādes, kura ir 
neatkarīga un objektīva struktūra. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/14/EK (2009. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 
94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 68, 13.3.2009., 3. lpp.
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Citi patērētāju tiesiskās aizsardzības līdzekļi 

Patērētājiem, kuri ir EEZ banku filiāļu klienti, ir pieejami arī citi līdzekļi. FIN-NET1 ir valsts 
ārpustiesas sūdzību izskatīšanas tīkls finanšu pakalpojumu jomā EEZ valstīs, kas ir atbildīgs 
par strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un bankām. Šo tīklu Komisija ieviesa  2001. gadā. 
FIN-NET ietvaros sistēmas sadarbojas, lai patērētājiem nodrošinātu vieglu piekļuvi 
ārpustiesas sūdzību izskatīšanas procedūrām pārrobežu sūdzību gadījumos. Ja patērētājam 
kādā valstī ir strīds ar ‘banku kādā citā valstī, FIN-NET locekļi patērētājam palīdzēs sazināties 
ar attiecīgo ārpustiesas sūdzību izskatīšanas sistēmu un nodrošinās nepieciešamo informāciju. 

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, varētu izrādīties, ka lūgumrakstā nav norādīts neviens Kopienas 
tiesību akta pārkāpums, kuru varētu izskatīt Komisija.

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


