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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0507/2009, adresată de Jerry Beades, de cetăţenie irlandeză, în 
numele Friends of Banking Ireland, privind tarifele excesive aplicate 
întreprinderilor mici de către ACC/Rabobank

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze tratamentul nedrept aplicat de 
ACC/Rabobank întreprinderilor mici. Acesta pretinde că întreprinderile mici sunt taxate 
excesiv şi nu se bucură de niciun fel de protecţie în baza legislaţiei irlandeze. Petiţionarul 
susţine că, în conformitate cu legislaţia irlandeză, întreprinderile mici intră în categoria „non-
consumatori”, deoarece nu beneficiază de protecţie nici în calitate de întreprinderi şi nici în 
calitate de consumatori. Petiţionarul afirmă că aproape jumătate din întreprinderile mici în 
Irlanda, care sunt responsabile pentru aproximativ 70% din tranzacţiile bancare, se află în 
această situaţie. Drept urmare, întreprinderile mici sunt private de dreptul lor de a solicita 
ajutorul Autorităţii de reglementare şi mediatorului irlandez. Petiţionarul susţine că singura 
soluţie este aceea de a introduce o acțiune în justiție în fața instanţelor de judecată naţionale, 
ceea ce este însă extrem de costisitor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Autorităţile irlandeze de reglementare financiară consideră drept „non-consumatori”
persoanele care desfăşoară practici comerciale ce depăşesc 3 milioane de euro pe an. 
Petiţionarul susţine că, în baza legislaţiei irlandeze existente, nu se oferă niciun fel de 
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protecţie persoanelor care intră în această categorie. În special, non-consumatorii sunt privaţi 
de dreptul de a-şi soluţiona litigiile cu furnizorii de servicii financiare în faţa autorităţii de 
reglementare sau a mediatorului irlandez. Potrivit spuselor petiţionarului, singura opţiune 
pentru ca „non-consumatorii” să-şi apere drepturile este să se adreseze instanţelor.

Petiţionarul face referire la cazul concret al ACC/Rabobank, care, potrivit acestuia, de la 
preluarea Robobank în 2002, taxează excesiv şi în mod sistematic clienţii irlandezi, şi cu care 
mai mulţi membri ai Friends of Banking Ireland se află în litigiu.

Petiţionarul este de părere că sarcina financiară suportată de persoanele care se încadrează în 
categoria non-consumatorilor creează dificultăţi grave oamenilor de afaceri. Acesta solicită
examinarea acestei situaţii.

Comisia este conştientă de faptul că, dincolo de un anumit prag al cifrei de afaceri, numeroase 
mecanisme alternative privind căile de atac, cum ar fi procedurile de mediere, nu ar mai fi 
accesibile. Cu siguranţă, aceasta este situaţia existentă în Irlanda, unde limita de 3 milioane de 
euro pentru acceptarea contestaţiilor este stabilită de mediatorul în domeniul serviciilor 
financiare. Motivul subiacent este că, de regulă, dincolo de un anumit prag al cifrei de afaceri, 
se presupune (în mod just sau nu, de la caz la caz) că un IMM dat nu se mai află în aceeaşi 
situaţie de vulnerabilitate, sau, cel puţin, de asimetrie a mijloacelor faţă de un anumit furnizor 
de servicii financiare. Cu alte cuvinte, dincolo de un anumit nivel al cifrei de afaceri, se 
presupune că o societate comercială mică este posibil aibă capacitatea financiară de a căuta 
asistenţă sau consiliere profesională sau de a obţine o asigurare de protecţie juridică. Prin 
urmare, mediatorii preferă să-şi concentreze resursele limitate asupra consumatorilor 
individuali sau asupra societăţilor comerciale foarte mici. Orice persoană fizică sau juridică 
care nu se înscrie în limitele de competenţă a mediatorului poate să recurgă la acţiuni în 
justiţie. Într-o piaţă competitivă, aceasta ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea să-şi 
schimbe furnizorul de servicii financiare în cazul în care consideră că este taxată în mod 
excesiv.

Cu toate acestea, Comisia nu are cunoştinţă de cazuri similare de limite ale cifrei de afaceri 
stabilite de autorităţile de reglementare naţionale. Normele UE nu interzic, în general, 
autorităţilor de reglementare naţionale să introducă, din motive obiective, cum ar fi plafonul 
cifrei de afaceri, unele distincţii în ceea ce priveşte posibilitatea de a depune reclamaţii 
împotriva acestora. Există excepţii în această privinţă, de exemplu în domeniul plăţilor unde, 
în conformitate cu articolul 80 din Directiva privind serviciilor de plată (2007/64/CE), „statele 
membre se asigură că sunt instituite proceduri adecvate care să permită utilizatorilor 
serviciilor de plată şi altor părţi interesate, inclusiv asociaţiilor de consumatori, să depună 
reclamaţii pe lângă autorităţile competente privind presupusele cazuri de încălcare de către 
prestatorii de servicii de plată a dispoziţiilor de drept naţional care pun în aplicare dispoziţiile 
prezentei directive”.

Ar trebui precizat faptul că acquis-ul privind drepturile consumatorilor nu recunoaşte IMM-
urile ca fiind consumatori. Chiar dacă statele membre pot extinde protecţia oferită în temeiul 
acquis-ului, acestea nu sunt obligate să procedeze astfel. Pe de altă parte, Comisia recunoaşte 
rolul central pe care îl deţin IMM-urile1 în cadrul economiei UE şi a adoptat în iunie 2008 un 

                                               
1 Astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.
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„Small Business Act” (SBA) pentru Europa1. SBA vizează consolidarea principiului „a gândi 
mai întâi la scară mică” în cadrul legislaţiei europene şi naţionale, în vederea îmbunătăţirii 
mediului de afaceri în care operează IMM-urile şi a abordării problemelor care le împiedică 
dezvoltarea. Prin urmare, cu toate că nu conţine iniţiative specifice care să ajute IMM-urile în 
a căuta şi a dispune de căi de atac la nivel naţional, SBA promovează politici de sprijinire a 
IMM-urilor şi încurajează statele membre să întreprindă măsuri în favoarea IMM-urilor.

Concluzii

Comisia consideră că nu există o încălcare a legislaţiei comunitare întrucât directiva privind 
serviciile de plată urmează să fie transpusă în legislaţia naţională a statelor membre până la 1 
noiembrie 2009. În plus, tema litigiului descris de către petiţionar pare să nu se refere la 
domeniul plăţilor.

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


