
CM\903876BG.doc PE491.031v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1213/2011, внесена от George Balasa, с румънско гражданство, 
относно „Credit Europe Bank“

1. Резюме на петицията

През 2007 г. вносителят на петицията е открил банкова сметка в „Credit Europe Bank“, 
където е внесъл значителна сума пари. През 2010 г. в следствие на измамни действия, 
извършени от оперативния директор, приблизително 500 вложители разбират, че 
техните банкови сметки са били изпразнени. Съпругата на вносителя на петицията е 
била принудена да подпише споразумение за поверителност между клиента и банката, в 
което тя заявява, че се задоволява с изплатената сума и се отказва от правото да заведе 
съдебен иск срещу банката. На съпругата му са били възстановени 75 % процента от 
първоначалната сума, но договорите за депозит не са били взети предвид под претекст, 
че документите не могат да бъдат открити в банковите архиви. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

С Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. 
относно платежните услуги във вътрешния пазар (ДПУ), приета от всички държави 
членки, се укрепват правата на потребителите в Европейския съюз в областта на 
платежните услуги, предоставяни в рамките на Общността. Съгласно ДПУ доставчикът 
на платежни услуги, какъвто е „Credit Europe Bank“ в Румъния, отговаря за точното 
изпълнение на платежната транзакция. 
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Ако подадено от платеца платежно нареждане не е изпълнено или е неточно изпълнено, 
доставчикът на платежни услуги на платеца (например банката) без неоснователно 
забавяне възстановява на платеца сумата на неизпълнената или неточно изпълнената 
транзакция и възстановява задължената платежна сметка (член 75, параграф 1 от ДПУ). 
Освен това банката носи отговорност за всички такси и всички лихви, които се 
начисляват на потребителя вследствие на неизпълнението на платежната транзакция. 

В дял IV, глава 5 от ДПУ държавите членки се задължават да предвидят извънсъдебни 
процедури за разглеждане на възражения и разрешаване на спорове между 
ползвателите на платежни услуги и техните доставчици на платежни услуги във връзка 
с произтичащите от ДПУ права и задължения.

В Румъния на Националния орган за защита на потребителите е възложена задачата да 
разглежда възражения съгласно член 80 от ДПУ, а на Националната банка на Румъния 
да разглежда спорове в съответствие с член 83 от ДПУ с оглед гарантиране прилагането 
на директивата по отношение на възраженията от страна на съответните засегнати 
страни. 

Директивата относно схемите за гарантиране на депозити предвижда предпазна 
система за притежателите на банкови сметки в случай на несъстоятелност на банката. 
Ако въпросната банка изпадне в несъстоятелност, схемата ще възстанови на 
притежателите на сметки в банката до 100 000 евро. Според предоставената 
информация банката не е изпаднала в несъстоятелност и следователно правилата във 
връзка с действието на схемата за гарантиране на депозити не се прилагат. 

По отношение на извършени престъпни деяния се прилага националното наказателно 
право.

Заключения

Предвид наличната информация настоящата петиция се отнася за правата и 
задълженията между ползвател на платежни услуги (клиент на банката) и доставчик на 
платежни услуги (банката) и твърдения за престъпни деяния. 

Правата и задълженията при платежни трансакции се укрепват, наред с другото, от 
ДПУ. В настоящия случай член 75 от ДПУ относно отговорността на доставчика на 
платежни услуги за незабавно възстановяване в пълен размер в случай на неизпълнена 
платежна трансакция, във вида, в който е въведен в румънското законодателство, може 
да бъде от значение. 

Комисията предлага на вносителя на петицията да се свърже със съответните румънски 
органи, на които е възложена задачата за разрешаване на спорове относно възникващи 
съгласно ДПУ права и задължения в съответствие с членове 80–83 от ДПУ.

Към тях спадат:
- във връзка с възражения относно предполагаеми нарушения на правата и 

задълженията съгласно дял IV от ДПУ (член 80 от ДПУ): Национален орган за 
защита на потребителите (www.anpc.ro)
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- във връзка с извънсъдебни спорове относно произтичащите съгласно ДПУ права 
и задължения (член 83 от ДПУ): Национална банка на Румъния (www.bnr.ro)

Извънсъдебните процедури за разглеждане на възражения и разрешаване на спорове не 
засягат правото на вносителя на петицията да заведе иск пред компетентния 
национален съд.

По отношение на твърденията за измама вносителят може да отнесе случая до 
надзорния орган, т.е. Националната банка на Румъния (www.bnr.ro). Той може също 
така да се свърже с прокуратурата или да заведе съдебен иск срещу банката.


