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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0507/2009, którą złożył Jerry Beades (Irlandia) w imieniu Friends 
of Banking Ireland w sprawie zbyt wysokich opłat stosowanych przez 
ACC/Rabobank wobec drobnych przedsiębiorstw

1. Streszczenie petycji

Autor petycji zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się nieuczciwym 
traktowaniem drobnych przedsiębiorstw przez ACC/Rabobank. Utrzymuje on, że drobne 
przedsiębiorstwa ponoszą zbyt duże opłaty i nie korzystają z żadnej ochrony na mocy 
ustawodawstwa irlandzkiego. Autor petycji podaje, że zgodnie z ustawodawstwem irlandzkim 
drobne przedsiębiorstwa należą do kategorii „nie-konsumentów” i w ten sposób nie 
kwalifikują się do ochrony ani jako przedsiębiorstwa ani jako konsumenci. Składający petycję 
wyjaśnia, że ok. pięćdziesiąt procent wszystkich przedsiębiorstw w Irlandii, 
przeprowadzających ok. siedemdziesiąt procent transakcji bankowych, znajduje się w tej 
sytuacji. W konsekwencji drobne przedsiębiorstwa są również pozbawione automatycznie 
przysługującego prawa do dochodzenia odszkodowania poprzez irlandzkie organy 
regulacyjne lub irlandzkiego rzecznika praw obywatelskich. Autor petycji utrzymuje, 
że jedynym możliwym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania przed sądem krajowym, 
które to działanie jest niesłychanie kosztowne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.
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Irlandzkie finansowe organy regulacyjne traktują osoby zawierające transakcje o wartości 
wyższej niż 3 miliony euro na rok jako „podmioty niebędące konsumentami”. Składający 
petycję przekonuje, że na mocy obowiązującego prawodawstwa w Irlandii nie zapewnia się 
żadnej ochrony osobom należącym do tej kategorii. Podmioty niebędące konsumentami 
pozbawione są w szczególności prawa do rozstrzygania sporów z dostawcami usług 
finansowych z udziałem irlandzkich organów regulacyjnych czy biura rzecznika praw 
obywatelskich. Według składającego petycję jedyną możliwość obrony swoich praw stanowi 
dla „podmiotów niebędących konsumentami” wnoszenie spraw do sądów. 

Składający petycję odnosi się do konkretnego przypadku ACC/Rabobank, który, w jego 
mniemaniu, od momentu przejęcia Rabobank w 2002 r. systematycznie obciąża irlandzkich 
klientów zbyt wysokimi opłatami. W sporze z tym bankiem jest kilku członków Friends of 
Banking Ireland. 

Według składającego petycję finansowe obciążenia nakładane na osoby, które zaliczają się do 
kategorii „podmiotów niebędących konsumentami”, stwarzają poważne trudności ludziom 
zajmującym się biznesem. Zwraca się on o rozpatrzenie tej sprawy. 

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, iż po przekroczeniu pewnego progu obrotów nie jest już 
dostępnych wiele alternatywnych mechanizmów dochodzenia sprawiedliwości, takich jak 
procedury stosowane przez rzecznika praw obywatelskich. Dzieje się tak w Irlandii, gdzie 
ustanowiono limit w wysokości 3 milionów euro dla przyjmowania skarg przez służby
ds. usług finansowych rzecznika praw obywatelskich. Zasadniczym powodem jest na ogół 
założenie (trafne lub nietrafne w zależności od przypadku), że po przekroczeniu pewnego 
progu obrotów dane MŚP nie jest już w tak samo trudnej sytuacji czy przynajmniej w sytuacji 
asymetrii środków w stosunku do konkretnego dostawcy usług finansowych. Innymi słowy, 
przyjmuje się założenie, że powyżej pewnego poziomu obrotów można spodziewać się, że 
małe przedsiębiorstwo ma zdolności finansowe w zakresie profesjonalnego doradztwa czy 
pomocy lub nabycia ubezpieczenia obejmującego koszty postępowania prawnego. A zatem 
rzecznicy praw obywatelskich wolą koncentrować swoje ograniczone zasoby na 
indywidualnych konsumentach czy bardzo małych przedsiębiorstwach. Wszystkie osoby 
prawne i fizyczne, które nie wchodzą w zakres jurysdykcji rzecznika praw obywatelskich, 
nadal mogą odwoływać się do sądowych metod dochodzenia sprawiedliwości. Na 
konkurencyjnym rynku powinny też one móc zmienić dostawcę usług finansowych, jeżeli 
uważają, że nakładane na nie opłaty są zbyt wysokie.

Komisji nie wiadomo jednak, by krajowe organy regulacyjne ustalały podobne progi obrotów.
W zasadzie unijne przepisy nie uniemożliwiają krajowym organom regulacyjnym 
wprowadzania, w oparciu o obiektywne przesłanki, takie jak poziom obrotów, pewnego 
rozróżnienia co do możliwości przedkładania im skarg. Od tej zasady istnieją wyjątki
np. w dziedzinie płatności, w której zgodnie z art. 80 dyrektywy w sprawie usług płatniczych
(2007/64/WE) „państwa członkowskie zapewniają ustanowienie procedur pozwalających 
użytkownikom usług płatniczych (definiowanym jako «osoba fizyczna lub prawna
korzystająca z usług płatniczych») składanie do właściwych organów skarg w odniesieniu do 
domniemanych naruszeń przez dostawców usług płatniczych przepisów prawa krajowego 
przyjętych w celu wykonania niniejszej dyrektywy”.
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Należy zauważyć, że w dorobku prawnym dotyczącym konsumentów MŚP nie są uznawane 
za konsumentów. Choć państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres ochrony 
przewidywany w tym dorobku, nie mają takiego obowiązku. Komisja uznaje jednak kluczową
rolę, jaką MŚP1 odgrywają w gospodarce UE, a w czerwcu 2008 r. przyjęła „Small Business 
Act” (SBA) dla Europy2. SBA ma na celu wprowadzenie do prawodawstwa europejskiego
i krajowego zasady „Najpierw myśl na małą skalę”, tak aby ulepszyć otoczenie biznesowe,
w jakim działają MŚP, a także rozwiązywać problemy ograniczające ich rozwój. A zatem 
nawet jeśli SBA nie obejmuje konkretnych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc dla małych
i średnich przedsiębiorstw w dochodzeniu sprawiedliwości w kontekście krajowym, promuje 
polityki wspierające MŚP i zachęca państwa członkowskie do podejmowania przyjaznych dla 
nich środków.

Wnioski

Komisja nie uważa, by doszło do naruszenia prawa UE, ponieważ dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych powinna być wprowadzona do prawa krajowego państw członkowskich do dnia
1 listopada 2009 r. Ponadto przedmiot sporu opisanego przez składającego petycję nie wydaje 
się dotyczyć obszaru płatności.

                                               
1 Jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.


