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Tárgy: Dãnuț Sivu román állampolgár által benyújtott 0534/2012. számú petíció a 
fogyasztói jogok állítólagos megsértéséről a romániai Raiffeisen Bankkal 
folytatott ügyletei során

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol a romániai Raiffeisen Bankkal folytatott ügyletei során 
felmerült problémáiról, és kijelenti, hogy a banknak titkolt kapcsolatai lehetnek bizonyos 
román politikai pártokkal. A petíció benyújtója több ízben kérte a banktól a bérelszámolási 
kártyájához szükséges, egyéni bankszámlájáról szóló szerződés másolatát, kérését azonban 
elutasították. Hasonlóképpen kérte kölcsönének átalakítását is, azonban a bank ezt a kérését 
sem teljesítette. A petíció benyújtója a bankpolitikával foglalkozó uniós intézmények 
hivatalos véleményét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

„A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem egyértelmű, hogy az egyéni 
bankszámla az ő nevére szól-e, vagy e számlához csak egy bérelszámolási kártya 
kapcsolódik-e. Részletes adatok hiányában a Bizottság nem tud pontosabb választ adni. A 
Bizottságnak nincs hatásköre a bankok és ügyfeleik közötti egyedi viták kivizsgálására. Ez a 
nemzeti hatóságok feladata. 
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Ami a jelzáloghiteleket illeti, az EU jelenleg nem rendelkezik olyan hatályos ágazati 
jogszabállyal, amely akár a nemzeti pénznemben, akár a devizában folyósított jelzáloghitel-
termékeket szabályozná. A hitelezés és a hitelfelvétel jövőbeli felelősségteljesebbé tétele 
érdekében a Bizottság 2011. március 31-én a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvre irányuló javaslatot1 terjesztett elő. Ezt az irányelvet 
ugyanakkor csak akkor fogadják el, ha arról az Európai Parlament és a Tanács megállapodik. 
A javaslat szerint a tagállamoknak két év áll majd rendelkezésükre az elfogadott jogszabály 
nemzeti jogba való átültetésére. 

A Bizottság ezenfelül egy szolgálati munkadokumentumot is közzétett a kényszereladás 
megelőzését szolgáló nemzeti intézkedésekről2. E munkadokumentum célja, hogy felhívja a 
tagállamok figyelmét azokra az Unió-szerte működő, különböző nemzeti szintű rendszerekre, 
amelyek a jelzáloghitel visszafizetése terén nehézségekkel küzdő embereket hivatottak 
segíteni. A tagállamokat ösztönzik, hogy merítsenek ihletet a különböző projektekből. 

Ami az idegen devizában folyósított hitel átalakítására irányuló kérés bank általi elutasítását 
illeti, meg kell jegyezni, hogy a Bizottságnak nem áll módjában értékelni a fogyasztók és 
egyes kereskedők közötti egyedi eseteket, sem pedig beavatkozni a bank belső döntéshozatali 
eljárásába. A bank dönti el, hogy a hitel átalakítását jóváhagyja vagy elutasítja.

Következtetés

Ennek fényében a Bizottság azt javasolná, hogy a petíció benyújtója jelezze az esetet az 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) hatóságnak3, amely a 
fogyasztók gazdasági érdekeire vonatkozó szabályok végrehajtásában illetékes nemzeti 
hatóság.”

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


