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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0507/2009, внесена от Jerry Beades, с ирландско гражданство, 
от името на „Friends of Banking Ireland“, относно налагането на по-
високи такси за малките предприятия от страна на ACC/Rabobank

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да проучи несправедливото 
третиране на малките предприятия от страна на ACC/Rabobank. Той твърди, че на 
малките предприятия се налагат по-високи такси и те не се ползват със защита по 
силата на ирландското законодателство. Вносителят привежда като довод това, че 
според ирландското законодателство малките предприятия се оказват в 
„непотребителска“ категория, тъй като те не отговарят на изискванията за защита нито 
като предприятия, нито като потребители. Пояснява, че около петдесет процента от 
всички предприятия в Ирландия, които осъществяват около седемдесет процента от 
банковите транзакции, се оказват в това положение. Вследствие на това малките 
предприятия също така са лишени от автоматичното им право да потърсят 
удовлетворение, обръщайки се към ирландския регулаторен орган или ирландския 
омбудсман. Вносителят е на мнение, че единственото възможно средство за правна 
защита е да се заведе дело в националните съдилища, което е изключително скъпо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.
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Ирландските финансови регулаторни органи наричат хората, които имат търговска 
дейност на стойност над 3 милиона евро годишно, „не-потребители“. Вносителят на 
петицията твърди, че действащото законодателство в Ирландия не предлага защита на 
хората, които попадат в тази категория. По-конкретно не-потребителите са лишени от 
правото да уреждат своите спорове с доставчиците на финансови услуги, обръщайки се 
към ирландския регулаторен орган или службата на омбудсмана. Според вносителя 
единствената възможност на „не-потребителите“ да защитят своите права е да заведат 
дела в съдилищата. 

Вносителят се позовава на конкретния случай с ACC/Rabobank, която, според него,
систематично налага по-високи такси на ирландските потребители след поглъщането на 
Rabobank през 2002 г., и с която някои членове на „Friends of Banking Ireland” са в спор. 

Според вносителя финансовото бреме, наложено на хората, които попадат в 
категорията на не-потребителите, създава сериозни трудности за хората в бизнеса. Той 
иска да се обърне внимание на този въпрос. 

Комисията е запозната с факта, че над определен праг на оборота много алтернативни 
механизми за защита, като омбудсманите, вече не са достъпни. Действително такъв е 
случаят в Ирландия, където финансовите служби на омбудсмана са поставили
ограничение от 3 милиона евро за приемане на жалби. Основната причина обикновено 
е, че над определен праг на оборота се приема (правилно или неправилно според 
случая), че дадено МСП вече не е в същото положение на уязвимост, или поне 
асиметрия на средства, спрямо даден доставчик на финансови услуги. С други думи, 
приема се, че над определено равнище на оборота може да се очаква, че малкото 
предприятие има финансов капацитет да потърси финансов съвет или помощ, или да си 
направи застраховка за правни разходи. Следователно омбудсманите предпочитат да 
съсредоточат ограничените си ресурси върху отделните потребители или много малки 
предприятия. Всяко юридическо или физическо лице, което попада извън границите на 
юрисдикцията на омбудсмана, може да прибегне до съдебна защита. На конкурентния 
пазар те следва също така да са в състояние да сменят своя доставчик на финансови 
услуги, ако считат, че им се налагат прекалено високи такси.  

На Комисията обаче не са известни подобни ограничения на оборота, поставени от 
националните регулаторни органи. Обикновено правилата на ЕС не пречат на 
националните регулаторни органи да въвеждат, на обективно основание, като равнище 
на оборота, някои разграничения по отношение на възможността за подаване на жалби 
пред тях. Съществуват изключения на това, например в сферата на плащанията, където 
съгласно член 80 от Директивата относно платежните услуги (2007/64/ЕО), 
„Държавите-членки гарантират установяването на процедури, които позволяват на 
ползвателите на платежни услуги (определени като „физическо или юридическо лице, 
което се ползва от платежната услуга“) да подават пред компетентните органи 
възражения срещу извършени от доставчици на платежни услуги предполагаеми 
нарушения на разпоредбите на националното законодателство за прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива“.

Следва да се отбележи, че достиженията на правото в областта на потребителите не 
признават МСП за потребители. Въпреки че държавите-членки могат да разширят 
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защитата, предоставена от достиженията на правото, те нямат задължение да направят 
това. Комисията обаче признава централната роля на МСП1 в икономиката на ЕС и през 
юни 2008 г. прие „Small Business Act“ (SBA) за Европа2. SBA има за цел да заложи
принципа „Мисли първо за малките“ в европейското и националното законодателство, 
за да се подобри бизнес средата, в която действат МСП, и да се разрешат проблемите, 
които препятстват тяхното развитие. Следователно, дори и да не съдържа конкретни 
инициативи за подпомагане на МСП в търсенето и получаването на защита в 
национален контекст, той насърчава политики, които подкрепят МСП и насърчава 
държавите-членки да предприемат мерки, благоприятни за МСП.

Заключения

Комисията не счита, че има нарушение на правото на ЕС, тъй като Директивата 
относно платежните услуги трябва да бъде приложена в националното законодателство 
от държавите-членки до 1 ноември 2009 г. Освен това предметът на спора, описан от 
вносителя на петицията, не изглежда да е в областта на плащанията.

                                               
1 Както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm


