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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1213/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
George Balasa, par „Credit Europe” banku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gadā „Credit Europe” bankā atvēris kontu, kurā viņš 
noguldījis ievērojamu naudas summu. Pēc bankas administratora krāpnieciskajām darbībām 
2010. gadā aptuveni 500 noguldītāju konstatējuši, ka viņu konti ir iztukšoti. Lūgumraksta 
iesniedzēja sieva piespiesta parakstīt klienta un bankas nolīgumu par konfidencialitāti, kurā 
viņa piekrīt atmaksātajai summai un atsakās no tiesībām ierosināt juridisku prasību pret 
banku. Viņa sieva atguvusi 75 % no sākotnējās summas, taču nav ņemti vērā nolīgumi par 
depozītu, aizbildinoties ar to, ka šie dokumenti bankā nav atrodami. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par 
maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (Maksājumu pakalpojumu direktīva jeb MPD), kas ir 
ieviesta visās dalībvalstīs, Eiropas Savienībā nostiprina patērētāju tiesības Kopienā sniegtu 
maksājumu pakalpojumu jomā. Saskaņā šo direktīvu maksājumu pakalpojumu sniedzējs, 
piemēram, „Credit Europe” banka Rumānijā, ir atbildīgs par maksājumu darījumu pareizu 
izpildi. 

Ja maksātāja ierosināts maksājuma uzdevums nav izpildīts vai ir izpildīts nepareizi, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs (piemēram, banka) bez liekas kavēšanās atlīdzina 
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maksātājam neizpildītā vai nepareizi izpildītā maksājuma summu un atjauno stāvokli tajā 
maksājumu kontā, no kā debitēta attiecīgā summa (MPD 75. panta 1. punkts). Turklāt banka 
ir atbildīga par visām pārmaiņām un procentu maksājumiem, kas patērētājam tiek piemēroti 
neveiktā maksājuma dēļ. 

MPD IV sadaļas 5. nodaļā dalībvalstīm ir noteiktas saistības nodrošināt ārpustiesas sūdzību un 
pārsūdzību procedūras, lai izšķirtu strīdus, kas radušies starp maksājumu pakalpojumu 
lietotājiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar šajā direktīvā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem.

Rumānija ir uzdevusi Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei izskatīt sūdzības atbilstīgi 
MPD 80. pantam un Rumānijas Valsts bankai — izskatīt strīdus atbilstīgi MPD 83. pantam, 
lai nodrošinātu, ka attiecīgās puses pareizi piemēro direktīvu. 

Direktīvā par noguldījumu garantiju sistēmām ir paredzēts drošības mehānisms bankas kontu 
turētājiem bankas sabrukuma gadījumā. Ja attiecīgā banka būtu bankrotējusi, šīs sistēmas 
ietvaros bankas kontu turētājiem tiktu nodrošinātas kompensācijas līdz EUR 100 000 apmērā. 
Saskaņā ar pieejamo informāciju banka nebankrotēja, tādējādi noteikumi par noguldījumu 
garantiju sistēmām nav piemērojami. 

Kriminālpārkāpumu gadījumā tiek piemērotas valsts krimināltiesības.

Secinājumi

Ņemot vērā pieejamo informāciju, šis lūgumraksts attiecas uz maksājumu pakalpojumu 
lietotāja (bankas klienta) un maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas) savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem, kā arī iespējamiem kriminālpārkāpumiem. 

Tiesības un pienākumi maksājumu darījumu jomā cita starpā ir nostiprināti Maksājumu 
pakalpojumu direktīvā. Uz šo gadījumu varētu attiekties Rumānijas tiesību aktos transponētais 
MPD 75. pants par maksājumu pakalpojumu sniedzējā pienākumu neveikta maksājuma 
gadījumā nodrošināt pilnīgu un tūlītēju atlīdzību. 

Komisija lūgumraksta iesniedzējam ieteiktu sazināties ar attiecīgajām Rumānijas varas 
iestādēm, kuru pienākums atbilstīgi MPD 80.–83. pantam ir izskatīt strīdus saistībā ar 
tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas.

Šīs iestādes ir:
- sūdzību gadījumā par iespējamu MPD IV sadaļā (80. pantā) noteikto tiesību un 

pienākumu pārkāpumu: Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāde (www.anpc.ro),
- ārpustiesas strīdu gadījumā saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no minētās 

direktīvas (83. pants): Rumānijas Valsts banka (www.bnr.ro).

Ārpustiesas sūdzību un pārsūdzību procedūras strīdu izšķiršanai neskar lūgumraksta 
iesniedzēja tiesības vērsties ar šo lietu atbildīgajā valsts tiesā. 

Par iespējamu krāpšanu lūgumraksta iesniedzējs varētu ziņot pārraudzības iestādei, t. i., 
Rumānijas Valsts bankai (www.bnr.ro). Viņš arī varētu sazināties ar valsts prokuratūru vai 
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iesūdzēt banku tiesā.


