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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1213/2011 af George Bălașa, rumænsk statsborger, om Credit 
Europe Bank

1. Sammendrag

Andrageren åbnede i 2007 en bankkonto i Credit Europe Bank, hvor han indsatte et stort 
pengebeløb. I 2010 fandt ca. 500 indskydere ud af, at deres konti var blevet tømt, efter at 
driftslederen havde begået bedrageri. Andragerens kone var blevet tvunget til at underskrive 
en fortrolighedsaftale mellem kunden og banken, hvor hun erklærede, at hun var tilfreds med 
det tilbagebetalte beløb og gav afkald på retten til at anlægge sag mod banken. Hans kone har 
fået dækket 75 % af det oprindelige beløb, men der er ikke taget højde for indlånsaftalerne 
med den begrundelse, at man ikke kunne finde dokumenterne i bankens arkiver. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om 
betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet), som er blevet gennemført i 
alle medlemsstater, styrker forbrugernes rettigheder i EU på området for betalingstjenester, 
der leveres inden for Fællesskabet. Ifølge betalingstjenestedirektivet er en udbyder af 
betalingstjenester, såsom Credit Europe Bank i Rumænien, ansvarlig for at 
betalingstransaktioner bliver gennemført korrekt.

Hvis en betalingsordre afgivet af en betaler ikke er blevet gennemført eller er blevet 
gennemført mangelfuldt, skal betalerens betalingstjenesteudbyder (såsom en bank) straks 
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tilbagebetale beløbet for den betalingstransaktion, der ikke er blevet gennemført eller er 
mangelfuld, til betaleren og indbetale beløbet den debiterede betalingskonto (artikel 75, stk. 1, 
i betalingstjenestedirektivet). Endvidere er banken er ansvarlig for eventuelle gebyrer og 
renter, som forbrugeren er underlagt som følge af en manglende gennemførelse af 
betalingstransaktionen. 

Afsnit IV, kapitel 5 i betalingstjenestedirektivet forpligter medlemsstaterne til at sørge for 
udenretslige klage- og erstatningsprocedurer til bilæggelse af tvister mellem brugere af 
betalingstjenester og deres udbydere af betalingstjenester vedrørende rettigheder og 
forpligtelser, der følger af betalingstjenestedirektivet.

Rumænien har pålagt den nationale myndighed for forbrugerbeskyttelse at tage sig af klager i 
overensstemmelse med artikel 80 i betalingstjenestedirektivet og den rumænske centralbank 
at tage sig af tvister i overensstemmelse med artikel 83 i betalingstjenestedirektivet med 
henblik på at sikre de berørte relevante parters reglementerede anvendelse af direktivet. 

Direktivet om indskudsgarantiordninger indeholder bestemmelser om et sikkerhedsnet for 
bankkontohavere i tilfælde af bankkonkurs. Hvis en bank går konkurs, sikrer ordningen, at 
bankens kontohavere får en godtgørelse på op til 100.000 EUR. Ifølge de tilgængelige 
oplysninger gik den pågældende bank ikke konkurs, og reglerne for, hvordan 
indskudsgarantiordningen fungerer, finder derfor ikke anvendelse. 

I det omfang lovovertrædelserne er blevet begået, gælder den nationale straffelovgivning.

Konklusioner

I lyset af de foreliggende oplysninger vedrører dette andragende rettighederne og 
forpligtelserne mellem en betalingstjenestebruger (bankens kunde) og en 
betalingstjenesteudbyder (banken) og påståede kriminelle handlinger. 

Rettighederne og forpligtelserne i forbindelse med betalingstransaktioner er blevet styrket 
gennem bl.a. betalingstjenestedirektivet. I nærværende sag kan artikel 75 i 
betalingstjenestedirektivet om en betalingstjenesteudbyders ansvar for fuldstændig og 
omgående tilbagebetaling, i tilfælde af manglende gennemførelse af en betalingstransaktion, 
som gennemført i rumænsk lovgivning, have relevans. 

Kommissionen foreslår, at andrageren kontakter de relevante rumænske organer, som har til 
opgave at behandle tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der følger af 
betalingstjenestedirektivet, i overensstemmelse med artikel 80-83 i betalingstjenestedirektivet.

Der er tale om følgende organer:
 Klager vedrørende de påståede krænkelser af rettigheder og forpligtelser i henhold til 

afsnit IV i betalingstjenestedirektivet (artikel 80 i betalingstjenestedirektivet): den 
nationale myndighed for forbrugerbeskyttelse (www.anpc.ro)

 Udenretslige tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der følger af 
betalingstjenestedirektivet (artikel 83 i betalingstjenestedirektivet): den rumænske 
nationalbank (www.bnr.ro).
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De udenretslige klage- og erstatningsprocedurer til bilæggelse af tvister berører ikke 
andragerens ret til at forelægge sagen for den kompetente nationale domstol. 

Hvad angår den påståede svig, kan andrageren forelægge sagen for tilsynsmyndigheden, dvs. 
den rumænske nationalbank (www.bnr.ro). Han kan også kontakte den offentlige anklagers 
kontor eller lægge sag an mod banken."


