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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 534/2012, внесена от Dãnuț Sivu, с румънско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на правата на потребителите във 
взаимоотношенията му с „Райфайзенбанк” в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията разказва за проблемите си с „Райфайзенбанк” в Румъния и 
заявява, че банката може би има прикрити отношения с определени политически 
партии в Румъния. Вносителят неколкократно е искал копие от договора за лична 
сметка за банковата карта, по която получава своята заплата, но неговото искане не е 
било изпълнено. По подобен начин той е поискал преструктуриране на свой заем, но 
банката не е одобрила и това искане. Вносителят моли за официално становище от 
институциите на ЕС относно банковата политика.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 Септември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 Ноември 2012 г..

От информацията, предоставена от вносителя на петицията, не става ясно дали 
индивидуалната сметка е на негово име или дали той само притежава банкова карта, по 
която получава своята заплата, свързана с тази сметка. Поради отсъствието на по-
подробна информация Комисията не е в състояние да даде по-изчерпателен отговор. 
Комисията не разполага с правомощия да разследва отделни случаи на спорове между 
дадена банка и нейните клиенти. Това е задача на националните органи.

Що се отнася до въпроса за ипотеките, ЕС понастоящем няма действащо 
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законодателство за отделни области, с което да се уреждат ипотечните кредити, 
отпускани както в национална, така и в чуждестранна валута. С цел гарантиране на по-
отговорно отпускане и получаване на заеми на 31 март 2011 г. Комисията представи 
предложение за директива относно договорите за кредити за жилищни имоти1. Но тази 
директива ще бъде приета едва след нейното одобряване от Европейския парламент и 
Съвета. Съгласно предложението държавите членки ще имат 2 години за 
транспониране на договореното законодателство в националното право.

В допълнение към това, Комисията публикува работен документ на своите служби 
относно национални мерки за предотвратяване на възбрана2. Този документ цели да 
привлече вниманието на държавите членки към различните схеми, действащи на 
национално равнище на територията на ЕС, с цел оказване на помощ на хората, 
изпитващи трудности във връзка с изплащането на своите ипотечни кредити. 
Държавите членки се насърчават да почерпят вдъхновение от различните проекти.

Що се отнася до отказа за преструктуриране на заема, отпуснат в чужда валута, се 
отбелязва, че Комисията не може да оценява отделни случаи между потребители и 
конкретни търговци или да се намесва в вътрешнобанковия процес на вземане на 
решения. Правомощие на банката е да решава дали да разреши или да откаже 
преструктуриране на заема.

Заключение

В този контекст комисията би препоръчала на вносителя на петицията да оповести 
случая пред Националната асоциация за защита на потребителите (Autoritatea Nationala 
pentru Protectia Consumatorilor - ANPC)3, която е националният компетентен орган, 
отговарящ за правоприлагане на правилата в областта на интересите на потребителите.

                                               
1 COM (2011) 142.
2 SEC(2011)357.
3 http://www.anpc.gov.ro


