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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1213/2011, którą złożył George Balasa (Rumunia) w sprawie Credit 
Europe Bank

1. Streszczenie petycji

W 2007 r. składający petycję otworzył konto bankowe w Credit Europe Bank, w którym 
zdeponował znaczną sumę pieniędzy. W 2010 r. w rezultacie nadużyć finansowych, których 
dopuścił się dyrektor ds. operacji, około 500 deponentów odkryło, że ich konta zostały 
wyczyszczone. Żonę składającego petycję zmuszono do podpisania umowy o zachowaniu 
poufności między klientem a bankiem, w której zadeklarowała, że jest usatysfakcjonowana 
sumą jej zwróconą i zrzeka się prawa do podejmowania działań prawnych przeciwko 
bankowi. Zwrócono jej 75% początkowej kwoty, a umowy dotyczące depozytu nie zostały 
wzięte pod uwagę pod pretekstem, że odnośne dokumenty zaginęły w ewidencji bankowej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych”), która została wprowadzona we wszystkich państwach członkowskich, 
wzmacnia prawa konsumentów w Unii Europejskiej w zakresie usług płatniczych 
świadczonych na terytorium Wspólnoty. Zgodnie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych 
dostawcy usług płatniczych, tacy jak Credit Europe Bank w Rumunii, są odpowiedzialni za 
prawidłowe wykonanie transakcji płatniczej. 
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Jeśli zlecenie płatnicze zainicjowane przez płatnika nie zostało wykonane lub zostało 
wykonane wadliwie, dostawca usług płatniczych płatnika (np. bank) bez zbędnej zwłoki 
zwraca płatnikowi kwotę niewykonanych lub wadliwie wykonanych transakcji płatniczych i 
przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca 
wadliwe wykonanie transakcji płatniczej (art. 75 ust. 1 dyrektywy w sprawie usług 
płatniczych). Ponadto bank jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty i odsetki, którym podlega 
konsument z powodu niewykonania transakcji płatniczej. 

W rozdziale 5 tytułu IV dyrektywy postanowiono również, że państwa członkowskie są 
zobowiązane do zapewnienia klientom specjalnych pozasądowych procedur wnoszenia skarg 
i pozasądowych procedur odszkodowawczych na potrzeby rozstrzygania sporów między 
użytkownikami usług płatniczych a ich dostawcami usług płatniczych związanych z prawami 
i obowiązkami wynikającymi z dyrektywy w sprawie usług płatniczych.

Rumunia wyznaczyła Krajowemu Urzędowi ds. Ochrony Konsumentów zadanie 
rozstrzygania skarg zgodnie z art. 80 dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz 
Narodowemu Bankowi Rumunii zadanie rozstrzygania sporów zgodnie z art. 83 dyrektywy w 
sprawie usług płatniczych w celu zapewnienia zgodnego z prawem stosowania dyrektywy 
przez odpowiednie zainteresowanie strony. 

Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów przewiduje sieci bezpieczeństwa dla 
posiadaczy rachunków bankowych na wypadek niewypłacalności banku. W przypadku 
zaniechania ze strony zainteresowanego banku system dokonałby zwrotu na rzecz posiadaczy 
rachunków w banku do kwoty 100 000 EUR. Zgodnie z dostępną wiedzą bank nie ogłosił 
upadłości, a tym samym zasady dotyczące funkcjonowania systemu gwarancji depozytów nie 
mają zastosowania. 

W przypadku popełnienia przestępstwa stosuje się przepisy krajowego prawa karnego.

Wnioski

W świetle dostępnych informacji, niniejsza petycja dotyczy praw i obowiązków powstałych 
pomiędzy użytkownikiem usług płatniczych (klient banku), a dostawcą usług płatniczych 
(bank) oraz domniemania popełnienia przestępstwa. 

Prawa i obowiązki w zakresie transakcji płatniczych zostały wzmocnione między innymi 
dyrektywą w sprawie usług płatniczych. W niniejszym przypadku znaczenie może mieć art. 
75 wprowadzonej do prawa rumuńskiego dyrektywy w sprawie usług płatniczych dotyczący 
odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych w zakresie dokonania całkowitego i 
natychmiastowego zwrotu środków w przypadku niewykonanej transakcji płatności. 

Komisja sugeruje, aby składający petycję skontaktował się z odpowiednimi organami 
rumuńskimi, którym wyznaczono zadanie rozstrzygania sporów dotyczących praw i 
obowiązków wynikających z dyrektywy w sprawie usług płatniczych, zgodnie z art. 80–83 
dyrektywy w sprawie usług płatniczych.

Są to:
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- w zakresie skarg dotyczących domniemanych naruszeń praw i obowiązków 
wynikających z tytułu IV dyrektywy w sprawie usług płatniczych (art. 80 dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych): Krajowy Urząd Ochrony Konsumentów (www.anpc.ro),

- w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków 
wynikających z dyrektywy w sprawie usług płatniczych (art. 83 dyrektywy w sprawie 
usług płatniczych): Narodowy Bank Rumunii (www.bnr.ro).

Procedury pozasądowego rozstrzygania skarg oraz procedury odszkodowawcze są bez 
uszczerbku dla prawa składającego petycję do wniesienia sprawy do właściwego sądu 
krajowego. 

Jeżeli chodzi o domniemane nadużycie finansowe, wnioskodawca może zgłosić sprawę do 
organu nadzoru, tj. do Narodowego Banku Rumunii (www.bnr.ro). Może on również 
skontaktować się z prokuraturą lub podjąć działania prawne skierowane przeciwko bankowi.


