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Tema: Peticija Nr. 0507/2009 dėl pernelyg didelių banko ACC/Rabobank mokesčių, 
taikomų mažoms įmonėms, kurią pateikė Airijos pilietis Jerry Beades grupės 
„Friends of Banking Ireland“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas ištirtų neteisingą banko ACC/Rabobank
mažoms įmonėms taikomą tvarką. Jis tvirtina, kad mažoms įmonėms taikomi per dideli 
mokesčiai ir kad pagal Airijos įstatymus jos visiškai neapsaugotos. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad pagal Airijos įstatymus mažos įmonės priskiriamos „ne vartotojų“ kategorijai ir kad jos 
nėra ginamos nei kaip įmonės, nei kaip vartotojai. Peticijos pateikėjas aiškina, kad šioje 
padėtyje atsiduria apie 50 proc. visų Airijos įmonių, kurios atlieka maždaug 70 proc. bankinių 
operacijų. Dėl to mažos įmonės taip pat netenka savaime įgijamos teisės siekti žalos 
atlyginimo padedant Airijos reguliavimo institucijai arba Airijos ombudsmenui. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad vienintelė galima teisių gynimo priemonė yra teikti ieškinius 
nacionaliniams teismams, o tam reikia itin daug išlaidų.

2. Priimtinumas 

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d. 

„Airijos finansų priežiūros institucijos asmenis, kurių verslo sandorių suma viršija 
3 mln. EUR per metus, vadina „ne vartotojais“. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pagal 
galiojančius Airijos įstatymus asmenims, patenkantiems į šią kategoriją, jokia apsauga 
neteikiama. Visų pirma „ne vartotojai“ praranda teisę spręsti savo ginčus su finansinių 
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paslaugų teikėjais padedami Airijos reguliavimo institucijos arba ombudsmeno biuro. Pasak 
peticijos pateikėjo, vienintelė galimybė „ne vartotojams“ ginti savo teises yra pateikti 
nagrinėti bylas teismams. 

Peticijos pateikėjas nurodo konkretų atvejį, susijusį su banku ACC/Rabobank, kuris, pasak jo, 
nuo Rabobank perėmimo 2002 m. nuosekliai taiko per didelius mokesčius Airijos klientams ir 
su kuriuo kai kurie grupės „Friends of Banking Ireland“nariai yra įsitraukę į ginčą. 

Pasak peticijos pateikėjo, finansinė našta, užkrauta asmenims, patenkantiems į „ne vartotojų“ 
kategoriją, sukelia didelių sunkumų jų verslui. Jis prašo atkreipti dėmesį į šį klausimą. 

Komisija žino, kad apyvartai viršijus tam tikrą ribą daugelis alternatyvių teisių gynimo 
priemonių, pvz., ombudsmeno procedūros, taptų nebeprieinamos. Būtent taip yra Airijoje, 
kurioje Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnyba nustatė, kad skundai priimami tik kai 
sandorių suma neviršija 3 mln. EUR. Pagrindinis argumentas yra tas, kad, viršijus tam tikrą 
apyvartos ribą, daroma prielaida (teisingai ar neteisingai, priklausomai nuo aplinkybių), jog 
konkrečios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) padėtis nebėra tokia pažeidžiama, palyginti 
su konkretaus finansinių paslaugų teikėjo padėtimi, arba bent jau nėra labai didelio skirtumo 
tarp jiems prieinamų gynybos priemonių. Kitaip tariant, manoma, kad galima tikėtis, jog tam 
tikrą apyvartos ribą viršijanti maža įmonė bus finansiškai pajėgi kreiptis patarimo ar pagalbos 
į specialistą arba įsigyti teismo išlaidų draudimą. Todėl ombudsmenai linkę savo ribotus 
išteklius skirti pavieniams vartotojams arba labai mažoms įmonėms ginti. Tačiau bet koks 
juridinis arba fizinis asmuo, nepatenkantis į ombudsmeno jurisdikciją, vis tiek gali ginti savo 
teises teisme. Konkurencingoje rinkoje jie taip pat turėtų turėti galimybę pakeisti savo 
finansinių paslaugų teikėją, jei mano, kad yra apmokestinami pernelyg dideliais mokesčiais. 

Tačiau Komisija nėra informuota apie panašias nacionalinių reguliavimo institucijų nustatytas 
apyvartos ribas. Apskritai ES taisyklės nedraudžia nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
remiantis objektyviu pagrindu, pvz., apyvartos dydžiu, nustatyti tam tikras skirtingas sąlygas, 
susijusias su galimybe teikti skundus. Tačiau esama ir išimčių, pvz., mokėjimų srityje, 
kurioje, remiantis Mokėjimo paslaugų direktyvos (2007/64/EB) 80 straipsniu, „valstybės 
narės turi užtikrinti, kad būtų sukurtos procedūros, pagal kurias mokėjimo paslaugų vartotojai 
ir kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, galėtų kompetentingoms 
institucijoms pateikti skundus, jeigu įtariama, kad mokėjimo paslaugų teikėjai pažeidė šią 
direktyvą įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatas“ (vartotojas apibrėžiamas kaip 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi mokėjimo paslauga). 

Reikėtų pažymėti, kad pagal Vartotojų acquis MVĮ nepripažįstamos vartotojais. Nors 
valstybės narės gali išplėsti apsaugą, numatytą acquis, jos neprivalo to daryti. Tačiau 
Komisija pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį ES ekonomikoje atlieka MVĮ1, ir 2008 m. birželio 
mėn. priėmė Europos smulkaus verslo aktą2 (SBA). Smulkaus verslo aktu siekiama Europos ir 
nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinti principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
siekiant pagerinti verslo aplinka, kurioje MVĮ veikia ir sprendžia plėtrai trukdančias 
problemas. Taigi net jeigu šiame akte nenumatytos konkrečios iniciatyvos, skirtos padėti MVĮ 

                                               
1 Kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB. 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.
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siekti ir gauti žalos atlyginimą nacionaliniu lygmeniu, jame skatinama MVĮ rėmimo politika, 
o valstybės narės raginamos imtis MVĮ palankių priemonių. 

Išvados 

Komisija nemano, kad šiuo atveju pažeidžiama ES teisė, nes Mokėjimo paslaugų direktyva 
turi būti perkelta į valstybių narių nacionalinę teisę iki 2009 m. lapkričio 1 d. Be to, atrodo, 
kad ginčo, kurį aprašė peticijos pateikėjas, dalykas nėra susijęs su mokėjimų sritimi.“ 


