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Temats: Lūgumraksts Nr. 0534/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Dãnuț
Sivu, par iespējamiem patērētāju tiesību pārkāpumiem viņa darījumos ar 
Raiffeisen banku Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs stāsta par problēmām, kādas viņam bijušas ar Raiffeisen banku 
Rumānijā, un norāda, ka bankai varētu būt slēptas attiecības ar dažām politiskajām partijām 
Rumānijā. Lūgumraksta iesniedzējs ir vairākkārt lūdzis izsniegt viņam individuālā konta 
līguma par viņa algas karti kopiju, taču viņa lūgums nav izpildīts. Tāpat viņš lūdza 
pārstrukturēt viņa aizdevumu, bet banka neapstiprināja arī šo viņa lūgumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz oficiālu viedokli no ES iestādēm par bankas politiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nav skaidrs, vai individuālais konts ir uz 
viņa vārda vai viņai ir tikai algas karte, kas piesaistīta šim kontam. Tā kā trūkst sīkākas 
informācijas, Komisija nevar sniegt plašāku atbildi. Komisijas kompetencē nav izmeklēt 
atsevišķus bankas un tās klientu domstarpību gadījumus. Tas ir valsts iestāžu pienākums. 

Attiecībā uz hipotēkām ES patlaban nav spēkā esošu nozares tiesību aktu, kas reglamentētu 
hipotekāro kredītu produktus, kuri piešķirti vietējā vai ārvalstu valūtā. Lai turpmāk 
nodrošinātu atbildīgāku aizdošanu un aizņemšanos, Komisija 2011. gada 31. martā nāca klajā 
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ar priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu1. Tomēr šo 
direktīvu pieņems tikai tad, kad to apstiprinās Eiropas Parlaments un Padome. Saskaņā ar šo 
priekšlikumu dalībvalstīm būs doti divi gadi, lai transponētu apstiprinātos tiesību aktus valsts 
tiesību aktos. 

Turklāt Komisija publicēja dienestu darba dokumentu par valsts pasākumiem, lai izvairītos no 
piespiedu pārdošanas gadījumiem2. Šī dokumenta mērķis ir pievērst dalībvalstu uzmanību 
atšķirīgajām sistēmām, kādas valsts līmenī pastāv visā ES, lai palīdzētu cilvēkiem, kam ir 
grūtības atmaksāt hipotekāros kredītus. Dalībvalstis tiek mudinātas izmantot dažādos 
projektus par iedvesmas avotu. 

Attiecībā uz bankas atteikumu pārstrukturēt ārvalstu valūtā izteikto aizdevumu, jānorāda, ka 
Komisija nevar izvērtēt atsevišķus gadījumus, kad rodas domstarpības starp patērētājiem un 
atsevišķiem uzņēmējiem, vai iejaukties bankas iekšējā lēmumu pieņemšanas procesā. Izlemt 
to, vai piekrist vai atteikt veikt aizdevuma pārstrukturēšanu, ir bankas ziņā.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija gribētu ieteikt lūgumraksta iesniedzējam vērsties ar šo 
lietu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3, kas ir valsts 
kompetentā iestāde, kura ir atbildīga par noteikumu īstenošanu attiecībā uz patērētāju 
ekonomiskajām interesēm.

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


