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1. Peticijos santrauka

2007 m. peticijos pateikėjas atidarė banko sąskaitą banke „Credit Europe Bank“, į kurią 
padėjo didelę sumą. 2010 m. po banko vykdomojo direktoriaus įvykdyto sukčiavimo 
apytikriai 500 indėlininkų sužinojo, kad jų banko sąskaitos tuščios. Peticijos pateikėjo žmona 
buvo priversta pasirašyti konfidencialią kliento ir banko sutartį, kurioje ji pareiškė esanti 
patenkinta dėl grąžintos sumos ir atsisakė teisės imtis prieš banką teisinių veiksmų. Peticijos 
pateikėjo žmona atgavo 75 proc. pradinės sumos, bet į susitarimą dėl sąskaitos atidarymo 
neatsižvelgta ta dingstimi, kad banke nebuvo galima rasti dokumentų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų 
vidaus rinkoje (toliau – MPD), taikoma visų valstybių narių, sustiprina vartotojų teises 
Europos Sąjungoje mokėjimo paslaugų, kurios teikiamos Bendrijoje, srityje. Remiantis MPD, 
mokėjimo paslaugų teikėjas, kaip antai Rumunijos bankas „Credit Europe Bank“, atsakingas 
už tinkamą mokėjimo operacijos vykdymą. 

Jei mokėtojo inicijuotas mokėjimo nurodymas neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai, 
mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas (pvz., bankas) nedelsiant grąžina mokėtojui 
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neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir atstato mokėjimo 
sąskaitos likutį (MPD 75 straipsnio 1 dalis). Be to, bankas prisiima atsakomybę už vartotojui 
dėl neįvykdytos mokėjimo operacijos taikomus visus mokesčius ir palūkanas. 

MPD IV antraštinės dalies 5 skyriuje valstybės narės įpareigojamos numatyti neteisminio 
skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūras mokėjimo paslaugų vartotojų ir mokėjimo 
paslaugų teikėjų ginčams dėl teisių ir įsipareigojimų, kylančių pagal MPD, spręsti.

Rumunija Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos instituciją įpareigojo pasirūpinti skundais 
pagal MPD 80 straipsnį, o Rumunijos nacionalinį banką – ginčais pagal MPD 83 straipsnį, 
siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosios atitinkamos šalys tinkamai taikytų direktyvos 
nuostatas. 

Direktyvoje dėl indėlių garantijų sistemų banko žlugimo atveju banko sąskaitų turėtojams 
numatyta apsaugos priemonė. Jei svarstomas bankas žlugtų, banko sąskaitų turėtojams 
sistema atlygintų iki 100 tūkst. EUR. Remiantis turima informacija, bankas nebankrutavo, 
todėl taisyklės dėl indėlių garantijų sistemos veikimo netaikomos. 

Tiek, kiek padaryta nusikalstamos veikos, taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė.

Išvados

Atsižvelgiant į turimą informaciją, ši peticija pateikta dėl mokėjimo paslaugų vartotojo 
(banko kliento) ir mokėjimo paslaugų teikėjo (banko) teisių ir įsipareigojimų bei tariamos 
nusikalstamos veikos. 

Teisės ir įsipareigojimai, susiję su mokėjimo operacijomis, sustiprinti, be kita ko, priėmus 
MPD. Šiuo atveju MPD 75 straipsnis dėl mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybės visiškai ir 
nedelsiant grąžinti neįvykdytos mokėjimo operacijos sumą, įgyvendinamas Rumunijos teisėje, 
gali būti svarbus. 

Remdamasi MPD 80–83 straipsniais, Komisija siūlytų, kad peticijos pateikėjas susisiektų su 
atitinkamomis Rumunijos valdžios institucijomis, kurios įpareigotos pasirūpinti ginčais dėl 
teisių ir įsipareigojimų, kylančių pagal MPD.

Tai:
– dėl skundų dėl tariamų teisių ir įsipareigojimų pažeidimų pagal MPD IV antraštinę 

dalį (MPD 80 straipsnį): Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos institucija 
(www.anpc.ro)

– dėl neteisminių ginčų dėl teisių ir įsipareigojimų, kylančių pagal MPD (MPD 
83 straipsnį): Rumunijos nacionalinis bankas (www.bnr.ro).

Neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūros ginčams spręsti nepažeidžia 
peticijos pateikėjo teisės iškelti bylą kompetentingame nacionaliniame teisme. 

Dėl tariamo sukčiavimo peticijos pateikėjas apie šį atvejį gali informuoti priežiūros instituciją, 
t. y. Rumunijos nacionalinį banką (www.bnr.ro). Jis taip pat gali kreiptis į prokuratūrą arba 
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prieš banką imtis teisinių veiksmų.“


