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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0507/2009 af Jerry Beades, irsk statsborger, for Friends of Banking 
Ireland om ACC/Rabobanks overbelastning af små virksomheder 

1. Sammendrag

Andrageren beder Europa-Parlamentet om at undersøge ACC/Rabobanks uretfærdige 
behandling af små virksomheder. Han hævder, at små virksomheder er overbelastede og ikke 
gives nogen beskyttelse af den irske lovgivning. Andrageren hævder, at små virksomheder 
ifølge irsk lovgivning placeres i en "ikkeforbruger"-kategori, da de ikke er berettiget til 
beskyttelse som hverken virksomheder eller forbrugere. Andrageren forklarer, at cirka 
halvdelen af alle virksomheder i Irland, som står for 70 % af banktransaktionerne, befinder sig 
i denne situation. Som konsekvens heraf er de små virksomheder også frataget deres 
automatiske ret til at få deres sag behandlet hos det irske finanstilsyn (the Regulator) eller den 
irske ombudsmand. Andrageren fastholder, at den eneste mulige løsning er at indbringe sagen 
for de nationale domstole, hvilket er overordentlig dyrt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"De irske finanstilsynsmyndigheder kalder folk med forretningstransaktioner for over 3 mio. 
EUR om året for "ikkeforbrugere". Andrageren hævder, at folk, der tilhører denne kategori, 
ikke tilbydes nogen form for beskyttelse i henhold til irsk lovgivning. Ikkeforbrugerne er især 
frataget retten til at få deres problemer med udbydere af finansielle tjenesteydelser behandlet 
hos det irske finanstilsyn eller den irske ombudsmand. Ifølge andrageren er ikkeforbrugernes 
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eneste mulighed for at gøre deres rettigheder gældende at indbringe deres sager for 
domstolene.

Andrageren henviser til det konkrete tilfælde med ACC/Rabobank, som ifølge andrageren 
systematisk har overbelastet irske kunder siden Rabobanks overtagelse i 2002, og som flere 
medlemmer af Friends of Banking Ireland har problemer med.

Ifølge andrageren skaber den finansielle byrde, som folk i ikkeforbruger-kategorien pålægges, 
alvorlige trængsler for virksomhedsfolk. Han anmoder om at få dette problem taget op.

Kommissionen er bekendt med, at mange alternative klagemuligheder, herunder 
ombudsmandsordningen, ikke er tilgængelige, når en virksomheds omsætning overstiger en 
vis grænse. Dette er ganske rigtigt tilfældet i Irland, hvor ombudsmanden for finansielle 
tjenesteydelser har fastsat en grænse for klageadgang på 3 mio. EUR. Den underliggende 
årsag hertil er generelt, at man (med rette eller fejlagtigt alt efter, hvordan sagen ser ud) 
antager, at en SMV med en omsætning på over en vis grænse ikke længere befinder sig i den 
samme sårbare situation eller i hvert fald ikke i den samme ressourceasymmetriske situation
over for en given udbyder af finansielle tjenesteydelser. Man antager med andre ord, at en 
mindre virksomhed med en omsætning på over et vist beløb kan forventes at have finansiel 
kapacitet til at søge professionel rådgivning eller assistance eller til at tegne en 
retshjælpsforsikring. Ombudsmændene foretrækker derfor at bruge deres begrænsede 
ressourcer på individuelle forbrugere eller helt små virksomheder. Alle fysiske eller juridiske 
personer, som befinder sig uden for ombudsmandens kompetenceområde, kan stadig 
henvende sig til retlige klageinstanser. På et konkurrencemarked bør de også kunne skifte 
udbyder af finansielle tjenesteydelser, hvis de mener, at de pålægges overdrevent høje 
gebyrer.

Kommissionen er imidlertid ikke bekendt med, at sådanne grænser fastsættes af de nationale 
finanstilsyn. EU-reglerne forhindrer generelt ikke de nationale finanstilsyn i med 
udgangspunkt i objektive kriterier som f.eks. omsætningen at indføre forskellige sondringer 
med hensyn til muligheden for at indgive klager hos dem. Der findes dog en række 
undtagelser, bl.a. inden for betalingsområdet, hvor det i artikel 80 i direktivet om 
betalingstjenester (2007/64/EF) hedder, at "medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
procedurer, som giver brugere af betalingstjenester" (defineret som "en fysisk eller juridisk 
person, som bruger en betalingstjeneste") "mulighed for at indgive klager til de kompetente 
myndigheder i forbindelse med betalingstjenesteudbyderes påståede overtrædelser af 
nationale bestemmelser om gennemførelse af dette direktiv".

Det skal bemærkes, at forbrugerlovgivningen ikke anerkender SMV'er som forbrugere.
Medlemsstaterne kan udvide fællesskabslovgivningens beskyttelse, men de er ikke forpligtet 
til at gøre det. Kommissionen anerkender imidlertid den centrale rolle, som SMV'erne1 spiller 
i EU's økonomi, og vedtog i juni 2008 en "Small Business Act" for Europa2. Denne "Small 
Business Act" har til formål at forankre princippet "tænk småt først" i europæisk og national 
lovgivning med henblik på at forbedre det erhvervsmiljø, SMV'erne arbejder i, og at tackle de 
problemer, der hæmmer deres udvikling. Selv om den ikke indeholder specifikke initiativer 
                                               
1 Som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.
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med hensyn til at hjælpe SMV'erne med at søge og få adgang til klagemuligheder på nationalt 
plan, fremmer den SMV-fordelagtige politikker og opfordrer medlemsstaterne til at 
iværksætte SMV-venlige foranstaltninger.

Konklusioner

Kommissionen mener ikke, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt, da medlemsstaterne først 
skal gennemføre direktivet om betalingstjenester i national lovgivning inden den 1. november 
2009. Derudover synes det af andrageren beskrevne problem ikke at vedrøre 
betalingsområdet."


