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Tárgy: A Jerry Beades ír állampolgár által a Friends of Banking Ireland nevében 
benyújtott 0507/2009. számú petíció az ACC/Rabobank által a 
kisvállalkozásokat érintő túlzott költségfelszámításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ACC/Rabobank által 
igazságtalanul kezelt kisvállalkozásokat. Állítása szerint a kisvállalkozók számára túlzottan 
magas díjakat számolnak fel, továbbá nem részesülnek semmilyen ír törvényhozás általi 
védelemben. A petíció benyújtója úgy érvel, hogy az ír törvényhozás szerint a kisvállalkozók 
„nem fogyasztói” kategóriába tartoznak, minthogy nem jogosultak védelemre, sem mint 
vállalkozások, sem mint fogyasztók. A petíció benyújtója szerint Írország összes 
vállalkozásának körülbelül 50 százaléka – amely a banki tranzakciók körülbelül 70 százalékát 
teszi ki – van ugyanilyen a helyzetben. Következésképpen a kisvállalkozásokat is 
megfosztották azon jogtól, hogy az ír törvényszék tagjához vagy az ír ombudsmanhoz 
forduljanak jogorvoslatért. A petíció benyújtójának állítása szerint az egyetlen lehetséges 
megoldás, hogy az ügyet a nemzeti bíróságok elé viszik, ami nagyon sokba kerül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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Az ír pénzügyi szabályozó hatóságok „nem fogyasztói” kategóriába sorolják az évi 3 millió 
euró értéket meghaladó üzleti tevékenységet bonyolító személyeket. A petíció benyújtója 
azzal érvel, hogy a jelenlegi ír szabályozás értelmében az ebbe a kategóriába tartozó 
személyek nem jogosultak a védelemre. Különösképpen a fogyasztónak nem minősülő 
személyeket megfosztották azon jogtól, hogy a pénzügyi szolgáltatókkal folytatott viták 
rendezése érdekében az ír szabályozó hatósághoz vagy az ír ombudsmanhoz forduljanak. A 
petíció benyújtója szerint a fogyasztónak nem minősülő személyek számára az egyetlen 
jogvédelmi lehetőség, hogy ügyüket a bíróság elé viszik. 

A petíció benyújtója az ACC/Rabobank konkrét ügyére hivatkozik, amely – állítása szerint –
a Rabobank 2002. évi felvásárlása óta rendszeresen túlzott mértékű költségeket számít fel ír 
ügyfeleinek, és amellyel a Friends of Banking Ireland néhány tagja vitában áll. 

A petíció benyújtója szerint a nem fogyasztói kategóriába tartozó személyekre kirótt pénzügyi 
terhek súlyos nehézségeket okoznak a vállalkozóknak, és ezért az ügy kivizsgálását kéri. 

A Bizottság tisztában van vele, hogy egy bizonyos forgalomszint fölött számos alternatív 
jogorvoslati lehetőség, például az ombudsmani rendszer, már nem áll rendelkezésre. Ez a 
helyzet Írországban, ahol a Pénzügyi Ombudsman Szolgálat 3 millió euróban határozta meg a 
benyújtható panaszok értékének felső korlátját. Ennek hátterében alapvetően az áll, hogy 
(jogosan vagy esetleg tévesen) feltételezik, hogy egy adott forgalomszintet elérő közép- vagy 
kisvállalkozás már nem ugyanolyan kiszolgáltatott, de legalábbis lehetőségeit tekintve 
kiegyensúlyozottabb helyzetben van a pénzügyi szolgáltatóval szemben. Más szóval 
feltételezhető, hogy egy bizonyos forgalomszintet teljesítő kisvállalkozás várhatóan megfelelő 
pénzügyi forrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy szakmai tanácsot vagy segítséget kérjen, illetve 
jogvédelmi biztosítást kössön. Az Ombudsmanok ezért korlátozott forrásaikat elsősorban az 
egyéni fogyasztókra, illetve a legkisebb vállalkozásokra fordítják. Az Ombudsman hatáskörén 
kívül eső fizikai vagy erkölcsi személyek számára is van lehetőség a jogorvoslatra. A 
versenypiacon akár pénzügyi szolgáltatót is válthatnak, ha úgy ítélik meg, hogy túlzottan 
magas díjakat követelnek tőlük.  

A Bizottság tudomása szerint ugyanakkor más nemzeti szabályozó hatóságok nem állapítottak 
meg hasonló forgalmi küszöbszinteket. Az EU alapvetően nem tiltja a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára, hogy objektív indokból, mint amilyen például a forgalom szintje is, 
különbséget tegyenek a hozzájuk intézett panaszok benyújtási lehetőségeire vonatkozóan. E 
szabály alól vannak kivételek, például a pénzforgalom területén, ahol a pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló irányelv (2007/64/EK) 80. cikke értelmében „a tagállamok biztosítják, 
hogy létezzenek olyan eljárások, melyek révén a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői 
(meghatározás szerint „az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely pénzforgalmi 
szolgáltatást vesz igénybe”) a pénzforgalmi szolgáltatóknak az ezen irányelv rendelkezéseit 
végrehajtó nemzeti rendelkezéseket megsérteni vélt magatartása miatt panaszt nyújthatnak be 
az illetékes hatóságokhoz.”

Felhívnánk a figyelmet, hogy a fogyasztói acquis a kis- és középvállalkozásokat nem ismeri 
el fogyasztóként. Jóllehet a tagállamoknak joguk van az acquis által biztosított védelem 
kiterjesztésére, ezt nem kötelességük megtenni. A Bizottság mindazonáltal elismeri a kis- és 
középvállalkozásoknak1 az EU gazdaságában játszott központi szerepét, és 2008 júniusában 
                                               
1 A 2003/361/EK bizottsági ajánlás meghatározása szerint.
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elfogadta az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot (SBA)1. Az intézkedéscsomag a 
„Gondolkozz előbb kicsiben” elvnek az európai és nemzeti jogalkotásban történő rögzítésére 
törekszik annak érdekében, hogy javítsa a kkv-k üzleti környezetét, és megoldást kínáljon a 
fejlődésüket hátráltató problémákra. Éppen ezért, még ha konkrét kezdeményezéseket nem is 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kkv-k nemzeti kereteken belül kérhessenek és 
kaphassanak jogorvoslatot, olyan politikákat népszerűsít, amelyek támogatják a kkv-kat, és az 
őket segítő intézkedések meghozatalára ösztönzi a tagállamokat.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint nem állapítható meg az uniós jogszabályok megsértése, mivel 
a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet a tagállamoknak 2009. november 1-jéig kell 
átültetniük nemzeti jogukba. Továbbá a petíció benyújtója által ismertetett vita tárgya nem 
érinti a pénzforgalom területét.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm


