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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0534/2012 af Dãnuț Sivu (rumænsk statsborger), om Raiffeisen-
bankens påståede krænkelser af hans forbrugerrettigheder i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren beskriver de problemer, som han har haft med Raiffeisen-banken i Rumænien, og 
påstår, at banken har hemmelige forbindelser til bestemte politiske partier i Rumænien. 
Andrageren har flere gange krævet at få udleveret en kopi af kontrakten for sin lønkonto, men 
kravet er ikke blevet imødekommet. Han har ligeledes bedt om en omstrukturering af sit lån, 
men banken har heller ikke imødekommet denne anmodning. Andrageren anmoder om en 
officiel udtalelse fra EU-institutionerne om bankpolitik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Det fremgår ikke klart af de af andrageren indgivne oplysninger, om den individuelle konto 
er i andragerens navn eller om han kun har et lønkontokort til kontoen. Kommissionen kan på 
grund af manglen på detaljerede oplysninger ikke give et mere omfattende svar. 
Kommissionen har ikke beføjelser til at undersøge individuelle tvister mellem en bank og 
bankens kunder. Dette henhører under de nationale myndigheders ansvarsområde. 

For så vidt angår lån har EU i øjeblikket ingen gældende sektorspecifik lovgivning for 
realkreditprodukter, der bevilges i inden- eller udenlandsk valuta. Kommissionen forelagde et 
forslag til direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom den 31. marts 2011 med 
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henblik på at sikre mere ansvarlig långivning og låntagning1. Direktivet vil imidlertid først 
blive vedtaget, når Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed herom.  I henhold til dette 
forslag har medlemsstaterne derefter to år til at gennemføre den fastlagte lovgivning i deres 
nationale lovgivning. 

Kommissionen har endvidere offentliggjort et arbejdsdokument fra sine tjenestegrene om 
nationale foranstaltninger med henblik på at undgå tvangsauktioner2. Formålet med 
arbejdsdokumentet er at henlede medlemsstaternes opmærksomhed på de forskellige 
ordninger, der anvendes på nationalt plan i EU med henblik på at hjælpe personer, der har 
svært ved at betale deres lån tilbage. Medlemsstaternes opfordres til lade sig inspirere af de 
forskellige projekter. 

Med hensyn til bankens afslag på at omstrukturere lånet i udenlandsk valuta bemærkes det, at 
Kommissionen ikke kan vurdere individuelle sager mellem forbrugere og de enkelte 
erhvervsdrivende eller gribe ind i bankens interne beslutningsproces. Det er op til banken at 
afgøre, om den vil acceptere eller afvise en omstrukturering af lånet.

Konklusion

Kommissionen anbefaler derfor, at andrageren indgiver sagen til Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Consumatorilor (ANPC)3, der er den nationale kompetente myndighed for så vidt 
angår gennemførelse af reglerne om forbrugernes økonomiske interesser.

                                               
1 KOM(2011)0142.
2 SEK(2011)0357.
3 http://www.anpc.gov.ro


