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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 534/2012, którą złożył Dãnuț Sivu (Rumunia) w sprawie domniemanego 
naruszenia praw konsumentów przy korzystaniu przez niego z usług banku 
Raiffeisen Bank w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia problemy, jakich doświadczył przy korzystaniu z usług banku 
Raiffeisen Bank w Rumunii, oraz stwierdza, że bank ten może utrzymywać potajemne 
stosunki z niektórymi partiami politycznymi w Rumunii. Składający petycję wielokrotnie 
zwracał się o wydanie kopii umowy indywidualnego rachunku bankowego dla jego karty 
wypłat wynagrodzeń, ale wniosek ten nie został spełniony. Podobnie, zwracał się o 
restrukturyzację jego pożyczki, ale bank nie zatwierdził również tego wniosku. Składający 
petycję wnosi o wydanie przez instytucje UE oficjalnej opinii dotyczącej polityki bankowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Z informacji przekazanych przez składającego petycję nie wynika jasno, czy indywidualny 
rachunek jest na jego nazwisko czy też posiada on tylko kartę wpłaty wynagrodzeń powiązaną 
z tym kontem. Z uwagi na brak szczegółowych informacji Komisja nie może udzielić bardziej 
wyczerpującej odpowiedzi. Komisja nie ma kompetencji uprawniających ją do badania 
indywidualnych sporów między bankiem a jego klientami. Jest to zadanie władz krajowych. 

Jeśli chodzi o hipoteki, w UE nie obowiązuje obecnie żadne prawodawstwo sektorowe 
regulujące kwestie dotyczące produktów bankowych w postaci kredytów hipotecznych 
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udzielanych zarówno w rodzimej, jak i obcej walucie. Aby zapewnić w przyszłości bardziej 
odpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów, dnia 31 marca 2011 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z 
nieruchomościami mieszkalnymi1. Jednakże dyrektywa ta zostanie przyjęta dopiero po 
wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i Radę. Następnie – zgodnie z zapisami 
wspomnianego wniosku – państwa członkowskie będą miały dwa lata na transponowanie 
uzgodnionego prawodawstwa do prawa krajowego. 

Ponadto Komisja opublikowała dokument roboczy w sprawie krajowych środków mających 
na celu uniknięcie zajmowania obciążonej nieruchomości2. Celem tego dokumentu jest 
zwrócenie uwagi państw członkowskich na różne systemy obowiązujące obecnie na szczeblu 
krajowym w Unii Europejskiej z myślą o wsparciu osób doświadczających trudności w 
spłacaniu kredytów hipotecznych. Zachęca się państwa członkowskie do czerpania inspiracji 
z różnych projektów. 

Jeśli chodzi o odmowę banku w odniesieniu do restrukturyzacji pożyczki denominowanej w 
obcej walucie, należy zauważyć, że Komisja nie może oceniać indywidualnych sporów 
między konsumentami a konkretnymi podmiotami ani ingerować w wewnętrzny proces 
decyzyjny banków. To bank decyduje, czy zaakceptować lub odrzucić restrukturyzację 
pożyczki.

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja zalecałaby składającemu petycję zwrócenie się do 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3 – właściwego organu
krajowego odpowiedzialnego za wdrażanie zasad dotyczących interesów ekonomicznych 
konsumenta.

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


