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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1567/2008, adresată de Tobias Burnus, de cetăţenie germană, privind 
sistemele de garantare pentru filialele băncilor din Spaţiul Economic European

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la insolvenţa băncii islandeze Kaupthing. El susţine că filialele băncilor 
din SEE nu mai pot fi contactate în limba ţării clientului din momentul în care îşi încetează 
activitatea în ţara respectivă. Ulterior clienţii sunt îndrumaţi către autoritatea de supraveghere 
şi sistemul de garantare al ţării de origine a băncii. Petiţionarul solicită Parlamentului 
European să cerceteze dacă aceşti clienţi străini sunt trataţi în mod inechitabil şi dacă 
legislaţia europeană în materie ar trebui adaptată. În plus, petiţionarul solicită să se verifice 
dacă cerinţele de supraveghere actuale (Directiva 94/19/CEE) sunt corespunzătoare şi dacă 
acestea au fost respectate în cazul de faţă. Petiţionarul face în acest sens trimitere la o 
scrisoare a Comisiei prin care aceasta se derogă de răspundere. De asemenea, ar trebui să se 
cerceteze dacă obligaţiile de informare ale băncilor privind sistemele de garantare a 
depozitelor sunt adecvate, deoarece, de obicei, clientul porneşte de la prezumţia că o bancă 
autorizată într-o anumită ţară intră sub incidenţa sistemului naţional de supraveghere 
financiară şi a sistemului naţional de garantare. În cele din urmă, petiţionarul consideră că ar 
mai trebui cercetat dacă acţiunile de supraveghere care se desfăşoară în prezent şi normele de 
garantare ale ţării de origine sunt suficiente, în special în cazul băncilor din SEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Dreptul comunitar 
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Dreptul comunitar privind sistemele de garantare a depozitelor (şi anume Directiva 
94/19/CEE) conţine informaţii complexe în materie de obligaţii: statele membre asigură că 
băncile pun la dispoziţia deponenţilor efectivi şi potenţiali informaţiile necesare acestora 
pentru identificarea sistemului de garantare a depozitelor la care aderă filiala. Deponentul este 
informat despre prevederile sistemului, inclusiv despre suma şi aria de acoperire oferite de 
sistemul de garantare. Aceste informaţii sunt prezentate într-o formă uşor de înţeles. La 
cerere, sunt oferite şi informaţii privind condiţiile de compensare şi formalităţile care trebuie 
îndeplinite pentru obţinerea compensării. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie în limba 
sau limbile statului membru în care este stabilită filiala.

Documentele privind condiţiile şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru a fi eligibil la 
plată în cadrul sistemului aplicabil sunt elaborate în limba oficială sau limbile oficiale ale 
statului membru în care este plasat depozitul garantat. În situaţii normale, acesta ar coincide 
cu locul de reşedinţă al deponentului în cauză. Prin urmare, titularii de depozite în cadrul 
filialelor ar trebui să fie bine informaţi atunci când aceştia intră într-o relaţie de afaceri cu 
filiala şi când aplică pentru despăgubire.

Cu toate acestea, Comisia ia în considerare plângerea privind obligaţiile în materie de 
informare în contextul raportului privind sistemele de garantare a depozitelor care trebuie 
prezentat Parlamentului European şi Consiliului până la sfârşitul anului 20091.

În ceea ce priveşte împărţirea responsabilităţii, Directiva 94/19/CEE se bazează pe principiul 
că sistemele de garantare a depozitelor şi responsabilităţile privind plăţile sunt legate de 
supraveghere. Prin urmare, sistemul de garantare a depozitelor din statul în care banca este 
autorizată şi supravegheată este cel responsabil de acordarea de compensaţii pentru deponenţi. 

Implicaţii privind Islanda şi SEE

Prevederile legislaţiei comunitare privind supravegherea bancară şi sistemele de garantare a 
depozitelor au fost incluse în Acordul SEE şi, prin urmare, se aplică şi în Islanda. Cu toate 
acestea, Islanda nu este un stat membru al UE. Astfel, Comisia observă că problema la care 
face trimitere petiţionarul nu intră în domeniul de competență al Comisiei. 

Ţine de sarcina şi de competenţa a Autorităţii de Supraveghere AELS să se asigure că Islanda 
şi celelalte state SEE / AELS respectă obligaţiile care le revin în temeiul Acordului SEE. 
Aceasta include obligaţia de a se asigura că directiva privind sistemele de garantare a 
depozitelor şi normele comunitare relevante în materie de supraveghere bancară sunt 
transpuse şi aplicate în mod corect în Islanda şi executate în mod corespunzător în ceea ce 
priveşte băncile autorizate în Islanda. 

Petiţionarul poate, aşadar, să îşi adreseze motivele de îngrijorare Autorităţii de Supraveghere 
a AELS, care este o entitate independentă şi nepărtinitoare. 

                                               
1 Articolul 12 din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de 
modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce priveşte plafonul de 
garantare şi termenul de plată a compensaţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE), JO L 68, 13.3.2009, p. 3.
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Alte căi de atac la dispoziţia consumatorului 

Clienţii filialelor băncilor din SEE au la dispoziţie şi alte mijloace de acţiune. FIN-NET1 este 
reţeaua extrajudiciară de soluţionare a reclamaţiilor privind serviciile financiare din ţările 
SEE, care sunt responsabile pentru tratarea conflictelor dintre consumatori şi bănci. Reţeaua a 
fost lansată de Comisie în 2001. În cadrul FIN-NET, sistemele cooperează pentru a le oferi 
consumatorilor acces facil la mecanisme extrajudiciare de recurs în cazuri transfrontaliere. În 
cazul în care un consumator dintr-o anumită ţară are un conflict cu o bancă dintr-o altă ţară, 
membrii FIN-NET vor pune consumatorul în legătură cu sistemele extrajudiciare de recurs 
relevante şi îi vor oferi informaţiile necesare. 

Concluzii

Ţinând seama de cele prezentate anterior, se pare că petiţia nu indică nicio încălcare a 
legislaţiei comunitare care ar putea fi urmărită de către Comisie.

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


