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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1567/2008, którą złożył Tobias Burnus (Niemcy), w sprawie systemu
gwarancji dla oddziałów banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym

1. Streszczenie petycji

Niniejsza petycja dotyczy niewypłacalności islandzkiego banku Kaupthing. Składający 
petycję twierdzi, że po zakończeniu działalności w danym państwie nie jest już możliwe 
skontaktowanie się z oddziałami banków EOG w języku kraju klienta. Klientów odsyła się do 
organu nadzorującego i systemu gwarancyjnego kraju macierzystego banku. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy klienci zagraniczni nie są 
traktowani w niesprawiedliwy sposób i czy nie należy dostosować prawodawstwa 
europejskiego w tej dziedzinie. Ponadto składający petycję zwraca się o przeanalizowanie, 
czy obecne wymogi nadzorcze (dyrektywa 94/19/EWG) są właściwe oraz czy przestrzegano 
ich w przedmiotowej sprawie. Odnosząc się do pisma Komisji, składający petycję utrzymuje, 
że instytucja ta nie czuje się odpowiedzialna. Należy też sprawdzić, czy wymóg 
przekazywania przez banki informacji na temat systemów gwarancyjnych jest odpowiedni, 
ponieważ klient często zakłada, iż bank uzyskujący pozwolenie na działalność w danym kraju 
jest objęty krajowym systemem nadzoru finansowego oraz krajowymi przepisami w zakresie 
gwarancji. Wreszcie, według składającego petycję, należy zbadać, czy aktualne przepisy w 
zakresie nadzoru i gwarancji w kraju macierzystym są wystarczające, szczególnie w 
przypadku banków EOG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.
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Prawo wspólnotowe

Prawo wspólnotowe dotyczące systemów gwarancji depozytów (tzn. dyrektywa 94/19/EWG) 
zawiera liczne wymogi w zakresie informowania: państwa członkowskie dbają o to, aby banki 
udostępniały faktycznym i potencjalnym deponentom informacje niezbędne do określenia 
systemu gwarancji depozytów, do którego należy dany oddział. Deponent otrzymuje 
informacje na temat przepisów regulujących system, w tym o wysokości i zakresie 
oferowanego zabezpieczenia. Informacje podawane są w łatwo zrozumiałej formie. Na prośbę 
klienta udziela się również informacji, jakie są warunki uzyskania odszkodowania i jakie 
formalności należy spełnić, aby je otrzymać. Wszelkie informacje udostępniane są w języku 
lub w językach państwa członkowskiego, w którym znajduje się oddział.

Dokumenty dotyczące dotrzymania warunków i spełnienia formalności niezbędnych do 
otrzymania odszkodowania w ramach stosownego systemu gwarancji sporządzane są w 
języku lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się 
gwarantowany depozyt. W normalnych okolicznościach byłoby ono równoznaczne z 
miejscem zamieszkania danego deponenta. W rezultacie posiadacze depozytów w oddziałach 
powinni otrzymać szczegółowe informacje w momencie nawiązywania stosunków 
biznesowych z danym oddziałem i składania wniosku o odszkodowanie.

Komisja przyjmuje jednak do wiadomości skargę dotyczącą wymogów w zakresie 
informowania w związku ze sprawozdaniem w sprawie systemów gwarancji depozytów, jakie 
ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do końca 2009 r.1

Jeżeli chodzi o podział odpowiedzialności, dyrektywa 94/19EWG opiera się na zasadzie, że 
systemy gwarancji depozytów i obowiązek wypłaty powiązane są z nadzorem. W związku z 
tym to system gwarancji depozytów w państwie, w którym bank uzyskał pozwolenie na 
działalność i w którym podlega nadzorowi, jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania 
deponentom.

Skutki dla Islandii i EOG

Prawo wspólnotowe w zakresie nadzoru bankowego i systemów gwarancji depozytów zostało 
włączone do porozumienia EOG, ma zatem zastosowanie do Islandii. Islandia nie jest jednak 
państwem członkowskim UE. Dlatego też Komisja zauważa, że sprawa poruszona przez 
składającego petycję nie jest objęta zakresem kompetencji Komisji.

Zagwarantowanie, żeby Islandia i inne kraje EOG-EFTA przestrzegały zobowiązań 
wynikających z porozumienia EOG należy do zadań i kompetencji Urzędu Nadzoru EFTA. 
Obejmują one obowiązek dopilnowania, aby dyrektywa w sprawie systemów gwarancji 
depozytów i odpowiednie przepisy Wspólnoty w zakresie nadzoru bankowego zostały 
prawidłowo przeniesione do prawa krajowego i były stosowane w Islandii, a także aby były 
właściwie egzekwowane w odniesieniu do banków, które uzyskały pozwolenie na działalność 

                                               
1 Artykuł 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. 
zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu 
gwarancji oraz terminu wypłaty (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 68 z 13.3.2009, s. 3.
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w Islandii. 

Składający petycję może zatem skierować swoje uwagi do Urzędu Nadzoru EFTA, który jest
niezależną i bezstronną jednostką.

Inne sposoby dochodzenia roszczeń

Klienci oddziałów banków w EOG mają do dyspozycji również inne środki. FIN-NET1

stanowi sieć rozstrzygania sporów finansowych składającą się z krajowych pozasądowych 
systemów wnoszenia zażaleń w krajach EOG, które odpowiadają za rozpatrywanie sporów 
między klientami a bankami. Sieć została utworzona przez Komisję w 2001 r. W ramach FIN-
NET systemy współpracują ze sobą, aby zapewnić klientom łatwy dostęp do pozasądowych 
procedur wnoszenia zażaleń w sprawach transgranicznych. Jeżeli klient w jednym kraju 
wchodzi w spór z bankiem w innym kraju, członkowie FIN-NET kontaktują tego klienta z 
odpowiednim pozasądowym systemem wnoszenia zażaleń i dostarczają niezbędne 
informacje.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wydaje się, że petycja nie wskazuje na naruszenie prawa 
Wspólnoty, którym powinna zająć się Komisja.

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


