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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0507/2009, ko Friends of Banking Ireland vārdā iesniedza Īrijas
valstspiederīgais Jerry Beades, par pārāk augstajiem maksājumiem, ko mazajiem 
uzņēmumiem piemēro ACC/Rabobank

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt jautājumu par ACC/Rabobank
negodīgo attieksmi pret mazajiem uzņēmumiem. Viņš apgalvo, ka mazajiem uzņēmumiem 
tiek piemēroti pārāk lieli maksājumi un Īrijas tiesību akti tos neaizstāv. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem mazie uzņēmumi iekļaujas 
„nepatērētāju” kategorijā un uz tiem neattiecas nedz uzņēmumiem, nedz patērētājiem 
nodrošinātā aizsardzība. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka šādā situācijā ir aptuveni 
piecdesmit procenti no visiem Īrijas uzņēmumiem, lai gan tie veic aptuveni septiņdesmit 
procentus no visiem banku darījumiem. Tā rezultātā mazajiem uzņēmumiem automātiski ir 
liegtas arī tiesības vērsties pie Īrijas regulatora vai Īrijas ombuda. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka vienīgais veids, kā iespējams panākt situācijas uzlabojumu, ir vērsties valsts 
tiesās, taču tas ir ārkārtīgi dārgi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Īrijas Finanšu pakalpojumu regulēšanas iestādēs var vērsties personas, kuras nav patērētāji 
un kuru darījumi pārsniedz EUR 3 miljonus gadā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka spēkā 
esošie Īrijas tiesību akti nepiedāvā nekādu aizsardzību personām, kas ietilpst šajā kategorijā. 
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Īpaši personām, kuras nav patērētāji, ir liegtas tiesības savu strīdu ar finanšu pakalpojumu 
sniedzējiem izšķiršanai vērsties pie Īrijas regulatora vai ombuda. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto vienīgā iespēja „nepatērētājiem” aizstāvēt savas tiesības ir vērsties tiesās.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz konkrētu lietu saistībā ar ACC/Rabobank, kas saskaņā ar 
viņa teikto sistemātiski kopš Rabobank pārņemšanas 2002. gadā Īrijas patērētājiem prasa 
pārāk augstus maksājumus un ar ko dažiem Friends of Banking Ireland pārstāvjiem ir 
domstarpības.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju personām, kas ietilpst nepatērētāju 
kategorijā, uzliktais finanšu slogs rada lielas grūtības uzņēmējdarbībai. Viņš lūdz atrisināt šo 
jautājumu.

Komisija ir informēta par to, ka, pārsniedzot noteiktu apgrozījuma slieksni, vairs nav pieejami 
daudzi tādi alternatīvi tiesiskās aizsardzības mehānismi kā ombuda sistēmas. Tas patiešām ir 
Īrijas gadījums, kur Finanšu pakalpojumu ombuda dienests ir noteicis EUR 3 miljonu slieksni 
sūdzību pieņemšanai. Vispārīgais iemesls ir tāds, ka, pārsniedzot noteiktu apgrozījumu 
slieksni, tiek pieņemts (pareizi vai nepareizi, atkarībā no gadījuma), ka attiecīgais MVU vairs 
neatrodas tādā pašā neaizsargātā vai vismaz asimetriskā situācijā pret attiecīgo finanšu 
pakalpojuma sniedzēju. Citiem vārdiem sakot, tiek pieņemts, ka, pārsniedzot noteiktu 
apgrozījuma līmeni, mazam uzņēmumam būs pietiekama finansiālā kapacitāte, lai lūgtu 
profesionālu padomu vai pakalpojumu, vai iegādātos juridisko izdevumu apdrošināšanu. 
Tādēļ ombudi dod priekšroku tērēt savus ierobežotos resursus darbam ar individuāliem 
patērētājiem vai ļoti maziem uzņēmumiem. Ikviena morāla vai fiziska persona, kas neietilpst 
ombuda jurisdikcijā, joprojām var vērsties tiesā. Konkurētspējīgā tirgū viņiem arī jābūt 
iespējai mainīt savu finanšu pakalpojumu sniedzēju, ja tie uzskata, ka viņiem piemēro 
pārmērīgi augstu maksu.

Tomēr Komisija nav informēta par to, vai valsts regulatori ir noteikuši līdzīgus apgrozījuma 
sliekšņus. Kopumā ES tiesību akti neaizliedz valsts regulatoriem, pamatojoties uz objektīviem 
iemesliem, piemēram, apgrozījuma līmeni, ieviest dažas atšķirības attiecībā uz iespēju viņiem 
iesniegt sūdzības. Attiecībā uz šo ir daži izņēmumi, piemēram, maksājumu jomā, kur saskaņā 
ar Maksājumu pakalpojumu direktīvas (2007/64/EK) 80. pantu „dalībvalstis nodrošina tādu 
procedūru izstrādi, kuras ļauj maksājumu pakalpojumu lietotājiem (definēti kā „fiziska vai 
juridiska persona, kas izmanto maksājumu pakalpojumu”) kompetentām iestādēm iesniegt 
sūdzības par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar iespējamiem tādu attiecīgas 
valsts tiesību aktu pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu”.

Jāatzīmē, ka patērētāju acquis neatzīst MVU par patērētājiem. Lai arī dalībvalstis var 
paplašināt acquis communautaire paredzēto aizsardzību, tām nav pienākuma to darīt. Tomēr 
Komisija atzīst MVU nozīmīgo lomu1 ES ekonomikā un 2008. gadā pieņēma Eiropas mazās 
uzņēmējdarbības aktu (SBA)2. SBA mērķis ir nostiprināt principu „Vispirms domāt par 
mazākajiem” Eiropas un valsts tiesību aktos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kurā darbojas 
MVU, un risinātu problēmas, kas traucē to attīstībai. Tādēļ, pat ja tajā nav ietvertas īpašas 
iniciatīvas, lai palīdzētu MVU prasīt un saņemt atlīdzību valsts līmenī, tas veicina MVU 
                                               
1 Kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm
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atbalstošās politikas un mudina dalībvalstis pieņemt MVU draudzīgus pasākumus.

Secinājumi

Komisija šajā gadījumā nesaskata ES tiesību aktu pārkāpumu, jo dalībvalstīm Maksājumu 
pakalpojumu direktīva jāievieš valsts tiesību aktos līdz 2009. gada 1. novembrim. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzēja aprakstītais strīdus temats, šķiet, neattiecas uz maksājumu jomu.”


