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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0507/2009, του Jerry Beades, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης "Friends of Banking Ireland", σχετικά με την επιβολή 
υπερβολικών χρεώσεων στις μικρές επιχειρήσεις από την ACC/Rabobank

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την άδικη αντιμετώπιση 
που υφίστανται οι μικρές επιχειρήσεις από την ACC/Rabobank. Διατείνεται ότι οι μικρές 
επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υπερβολικές χρεώσεις και ότι δεν χαίρουν καμίας προστασίας 
από την ιρλανδική νομοθεσία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με την ιρλανδική 
νομοθεσία, οι μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε μια κατηγορία "μη καταναλωτών" 
καθώς δεν πληρούν τους όρους για να προστατεύονται όπως οι επιχειρήσεις ή οι 
καταναλωτές. Ο αναφέρων εξηγεί ότι περίπου το πενήντα τοις εκατό όλων των επιχειρήσεων 
στην Ιρλανδία που διεκπεραιώνουν το εβδομήντα τοις εκατό των τραπεζικών συναλλαγών, 
βρίσκονται σε αυτήν τη θέση. Κατά συνέπεια, οι μικρές επιχειρήσεις στερούνται επίσης το 
αυτόματο δικαίωμά τους να προσφύγουν στην ιρλανδική ρυθμιστική αρχή ή στον ιρλανδό 
Διαμεσολαβητή. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η μοναδική δυνατή αποκατάσταση είναι η 
προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, αλλά το συγκεκριμένο διάβημα είναι 
υπερβολικά ακριβό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.
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Οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές της Ιρλανδίας αναφέρονται στα άτομα με επιχειρηματικές 
συναλλαγές άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως ως "μη καταναλωτές". Ο αναφέρων 
διατείνεται ότι, δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας στην Ιρλανδία, δεν παρέχεται 
προστασία σε άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Ειδικότερα, οι μη καταναλωτές 
στερούνται του δικαιώματος διευθέτησης των διαφορών τους που ανακύπτουν με παρόχους 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενώπιον της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής ή του γραφείου 
του διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η μοναδική επιλογή των "μη 
καταναλωτών" για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους είναι η κατάθεση προσφυγών 
ενώπιον των δικαστηρίων. 

Ο αναφέρων κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην περίπτωση της ACC/Rabobank, η οποία, 
σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, μετά την εξαγορά της Rabobank το 2002, επιβάλλει συστηματικά 
υπερβολικές χρεώσεις σε ιρλανδούς πελάτες, και κατά της οποίας έχουν προσφύγει ορισμένα 
μέλη της Friends of Banking Ireland. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η οικονομική επιβάρυνση των ατόμων που εμπίπτουν στην 
κατηγορία των μη καταναλωτών δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στους επιχειρηματίες και, για 
τον λόγο αυτόν, ζητεί τη διευθέτηση του ζητήματος. 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, πάνω από ένα ορισμένο όριο του κύκλου 
εργασιών, η πρόσβαση σε πολλούς εναλλακτικούς μηχανισμούς επανόρθωσης, όπως είναι η 
παρέμβαση διαμεσολαβητή, δεν είναι πλέον δυνατή. Αυτό ισχύει, πράγματι, στην περίπτωση 
της Ιρλανδίας, όπου η αρμόδια υπηρεσία του διαμεσολαβητή για θέματα χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών έχει καθορίσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ ως όριο για την αποδοχή καταγγελιών. 
Κύριος λόγος για τη ρύθμιση αυτή είναι γενικά ότι, σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορισμένου 
ορίου του κύκλου εργασιών, θεωρείται (καλώς ή κακώς ανάλογα με την περίπτωση) ότι μια 
συγκεκριμένη ΜΜΕ δεν τελεί πλέον στην ίδια κατάσταση ευπάθειας, ή τουλάχιστον 
ασυμμετρίας μέσων, έναντι ενός συγκεκριμένου παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Με άλλα λόγια, θεωρείται ότι, από ένα ορισμένο επίπεδο κύκλου εργασιών και άνω, μια 
μικρή επιχείρηση αναμένεται ότι διαθέτει την οικονομική ικανότητα για την αναζήτηση 
επαγγελματικών συμβουλών ή συνδρομής ή για την απόκτηση ασφάλισης νομικής 
προστασίας. Οι διαμεσολαβητές, συνεπώς, προτιμούν να επικεντρώνουν τους περιορισμένους 
πόρους τους σε μεμονωμένους καταναλωτές ή σε πολύ μικρές εταιρείες. Κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο που δεν εμπίπτει στα όρια της δικαιοδοσίας του διαμεσολαβητή 
εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής. Σε μια ανταγωνιστική 
αγορά, τα πρόσωπα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αλλάξουν πάροχο χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, εφόσον κρίνουν ότι επιβαρύνονται με υπερβολικά υψηλές χρεώσεις. 

Η Επιτροπή δεν είναι, ωστόσο, ενήμερη για τη θέσπιση ανάλογων ορίων του κύκλου 
εργασιών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εν γένει δεν εμποδίζουν 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εισάγουν, για αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι το επίπεδο 
του κύκλου εργασιών, ορισμένες διακρίσεις ως προς τη δυνατότητα κατάθεσης καταγγελιών 
ενώπιόν τους. Εξαιρέσεις ως προς αυτό υφίστανται, για παράδειγμα, στον τομέα των 
πληρωμών όπου, σύμφωνα με το άρθρο 80 της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 
(2007/64/EK), "τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν στους 
χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (οι οποίοι ορίζονται ως "το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών") να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές
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σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών".

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κεκτημένο των καταναλωτών δεν αναγνωρίζει τις ΜΜΕ ως 
καταναλωτές. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την προστασία που παρέχεται από το 
κεκτημένο, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να το πράξουν. Άλλωστε, η Επιτροπή 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ1 στην οικονομία της ΕΕ και, για 
τον λόγο αυτόν, ενέκρινε τον Ιούνιο του 2008 την πρωτοβουλία "Small Business Act" (SBA) 
για την Ευρώπη2. Σκοπός της SBA είναι η καθιέρωση της αρχής "Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις" στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που παρακωλύουν την ανάπτυξή τους. Συνεπώς, ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ για την αναζήτηση και 
εξασφάλιση επανόρθωσης σε εθνικό πλαίσιο, προωθεί πολιτικές στήριξης των ΜΜΕ και 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν φιλικά προς τις ΜΜΕ μέτρα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υφίσταται παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεδομένου ότι 
η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών πρόκειται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2009. Επιπροσθέτως, το αντικείμενο της διαφοράς που 
περιέγραψε ο αναφέρων δεν φαίνεται να αφορά τον τομέα των πληρωμών.

                                               
1 Όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.


