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Tema: Peticija Nr. 0534/2012, kurią pateikė Rumunijos pilietis Dãnuț Sivu dėl tariamo 
vartotojų teisių pažeidimo jam turint reikalų su banku „Raiffeisen Bank“ 
Rumunijoje

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo problemas, kurių jam kilo dėl banko „Raiffeisen Bank“ 
Rumunijoje, ir teigia, kad bankas gali turėti slaptų ryšių su tam tikromis Rumunijos 
politinėmis partijomis. Peticijos pateikėjas keletą kartų prašė pateikti savo banko sąskaitos 
sutarties, pagal kurią jis gali pasinaudoti kortele, į kurią pervedama jo alga, kopiją, tačiau jo 
prašymas nebuvo patenkintas. Jis taip pat paprašė pertvarkyti jo paskolą, tačiau bankas 
nesutiko ir su šiuo prašymu. Peticijos pateikėjas prašo pateikti oficialią ES institucijų 
nuomonę dėl bankininkystės politikos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija neaišku, ar jis turi sąskaitą savo vardu ar jis 
turi tik atlyginimo mokėjimo kortelę, susietą su ta sąskaita. Turėdama nepakankamai išsamios 
informacijos Komisija negali pateikti išsamesnio atsakymo. Komisija neturi kompetencijos 
tirti konkrečių ginčų, susijusių su banko ir jo klientų problemomis. Šią užduotį atlieka 
nacionalinės institucijos.

Kalbant apie hipotekas, ES šiuo metu neturi jokių galiojančių sektoriaus teisės aktų, kuriais 
būtų reglamentuojami hipotekos kreditų produktai, nesvarbu, ar jie teikiami nacionaline, ar 
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užsienio valiuta. Siekdama, kad ateityje skolinimas ir skolinimasis būtų atsakingesni, 2011 m. 
kovo 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių, susijusių su 
gyvenamosios vietos paskirties nuosavybe1. Tačiau ši direktyva bus priimta tik tuomet, kai dėl 
jos susitars Europos Parlamentas ir Taryba. Pagal šį pasiūlymą valstybės narės tada turės per 
dvejus metus perkelti į nacionalinę teisę teisės aktą, kuriam bus pritarta.

Be to, Komisija paskelbė darbo dokumentą dėl nacionalinių priemonių, skirtų išvengti 
hipotekinių kreditų sutarčių vykdymo2. Šio dokumento tikslas – atkreipti valstybių narių 
dėmesį į skirtingas Europos Sąjungoje nacionaliniu lygmeniu veikiančias sistemas siekiant 
padėti asmenims, turintiems sunkumų grąžinti hipotekos paskolas. Valstybės narės raginamos 
pasinaudoti skirtingų projektų pavyzdžiu.

Kalbant apie banko atsisakymą pakeisti užsienio valiuta išduotą paskolą, pažymėtina, kad 
Komisija negali vertinti atskirų atvejų, susijusių su vartotojais ir atskirais prekiautojais, arba 
kištis į bankų vidaus sprendimų priėmimo procesą. Bankai patys sprendžia, ar sutikti keisti 
paskolą, ar nesutikti.

Išvada

Atsižvelgdama į šią informaciją, Komisija norėtų rekomenduoti, kad peticijos pateikėjas apie 
šį atvejį praneštų Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3, kuri yra 
kompetentinga nacionalinė institucija, atsakinga už taisyklių, susijusių su vartotojo 
ekonominiais interesais, laikymosi užtikrinimu.

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


