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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1062/2011, którą złożyła Loredana Mihaela Simedre (Rumunia) 
w sprawie naruszenia praw konsumenta w kontekście umowy kredytowej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję podpisała umowę kredytową w 2007 r. z bankiem Bancpost SA. Wydaje 
się, że Bancpost SA i przedsiębiorstwo w Irlandii podpisały umowę o przekazaniu kredytu, 
poprzez agenta Asset Portfolio Romania SRL, któremu, jak można przypuszczać, przypisano 
przedmiotowy kredyt. Dokument nie zawiera podpisów ani pieczątek. Ponadto składającej 
petycję nie powiadomiono o przeniesieniu kredytu. Domniemany cesjonariusz nie umożliwił 
jej wypełnienia jej obowiązków z własnej woli, lecz natychmiast wszczął obligatoryjne 
postępowanie egzekucyjne. Składająca petycję otrzymała żądanie obligatoryjnego 
postępowania egzekucyjnego od innego przedsiębiorstwa, Asset Portfolio Servicing Romania 
SRL, o której nie ma wzmianki w żadnym z dokumentów. Składająca petycję sądzi, że w tej 
sytuacji dochodzi do naruszenia art. 14 dyrektywy 87/102/EWG w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących kredytu konsumenckiego oraz art. 8, 17, 20 i 38 karty praw podstawowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Dyrektywa 87/102/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego została 
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uchylona ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2010 r. i zastąpiona dyrektywą 2008/48/WE w 
sprawie umów o kredyt konsumencki.

Żadna z dyrektyw nie zawiera przepisów na temat windykacji należności; określono w nich 
jednak zasady dotyczące przeniesienia praw, o którym mówi składająca petycję. Zgodnie z 
art. 17 dyrektywy 2008/48/WE należy poinformować konsumenta o jakimkolwiek 
przeniesieniu praw na stronę trzecią, chyba że kredytodawca w dalszym ciągu przekazuje 
konsumentowi informacje w imieniu nowego kredytodawcy. Przepis brzmi następująco: 

„1. W przypadku gdy prawa kredytodawcy wynikające z umowy o kredyt lub sama 
umowa zostają przeniesione na stronę trzecią, konsument ma prawo powoływać się 
wobec cesjonariusza na wszelkie uprawnienia, jakie przysługiwały mu względem 
pierwotnego kredytodawcy, włącznie z potrąceniem wzajemnych roszczeń, jeżeli jest 
ono dopuszczalne w danym państwie członkowskim.

2. Konsument jest informowany o przeniesieniu praw, o którym mowa w ust. 1, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy pierwotny kredytodawca, w porozumieniu z cesjonariuszem, 
nadal zajmuje się obsługą kredytu wobec konsumenta”.

W art. 9 dyrektywy 87/102/EWG istniał podobny przepis, ale na jego mocy nie 
zobowiązywano kredytodawcy do informowania konsumenta o przeniesieniu. Przepis miał 
następujące brzmienie: 

„Gdy prawa kredytodawcy, zgodnie z umową kredytu, przeniesione są na osobę 
trzecią, konsument ma prawo do wniesienia przeciwko tej osobie trzeciej każdego 
zarzutu, jaki był możliwy w stosunku do pierwotnego kredytodawcy, łącznie z 
zarzutem potrącenia, jeśli jest ono dopuszczalna w zainteresowanych państwach 
członkowskich”.

Rumunia przystąpiła do Unii Europejskiej w styczniu 2007 r. i była zobowiązana do 
dokonania transpozycji dyrektywy 87/102/EWG do tego dnia. Obowiązek uchylenia tej 
dyrektywy i zastąpienia jej dyrektywą 2008/48/WE nie miał jednak skutku prawnego do dnia 
11 czerwca 2010 r., co oznacza, że zgodnie z prawodawstwem Unii nie istniał obowiązek 
informowania konsumenta o dokonaniu przeniesienia, kiedy składająca petycję zawierała 
umowę o kredyt w 2007 r., chociaż taki obowiązek mógł istnieć w ustawodawstwie 
rumuńskim. 

W odniesieniu do karty praw podstawowych wydaje się, że główny problem opisany w 
petycji dotyczył tego, w jaki sposób przeprowadzono procedurę windykacyjną, a następnie 
kolejne procedury sądowe. Ponieważ zgodnie z art. 51 ust. 1 karty dokument ten ma 
zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii, Komisja Europejska nie może udzielać dalszych komentarzy na temat problemów 
dotyczących praw podstawowych, poruszonych przez składającą petycję. Składająca petycję 
może uzyskać więcej informacji na temat przypadków, w których karta ma zastosowanie, na 
następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Jeżeli karta nie ma zastosowania, to prawa podstawowe nadal są gwarantowane na szczeblu 
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krajowym, w tym prawa i wolności zagwarantowane w europejskiej konwencji praw 
człowieka, która wiąże państwa członkowskie bez względu na ich obowiązki wynikające z 
prawa UE. Ponieważ każdy, kto uważa, że jakiekolwiek z jego praw zagwarantowanych w 
europejskiej konwencji praw człowieka zostało naruszone, może złożyć skargę do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to składająca petycję także może rozważyć 
złożenie skargi do tej instancji.

Więcej informacji na temat wnoszenia skargi składająca petycję może uzyskać na 
następującej stronie internetowej: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/.


