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Θέμα : Αναφορά 0401/2011 του M.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
διακρίσεις από ιταλική τράπεζα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Ιταλοαμερικανός και προσπαθεί να αναπτύξει επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ιταλία. Ισχυρίζεται ότι η τράπεζα που χρησιμοποιεί επί του παρόντος 
προέβη σε διακρίσεις σε βάρος του επειδή είναι Αμερικανός. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011

Η αναφορά
Αρχικά είχε χορηγηθεί στον αναφέροντα δάνειο με εγγύηση λογαριασμό καταθέσεων ύψους
50.000 δολαρίων στην Ιταλία («mutuo chirografario»). Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι, μετά την 
αποπληρωμή του δανείου, ο πιστωτικός φορέας δεν του κατέβαλε το σωστό ποσό σε ευρώ, 
ύψους ανάλογου προς την κατάθεση ταμιευτηρίου. Αναφέρει ότι ο πιστωτικός φορέας προέβη 
σε «πώληση» του λογαριασμού ταμιευτηρίου του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ισχυρίζεται ότι ο 
πιστωτικός φορέας επέβαλλε υπερβολικές χρεώσεις σε σχέση με την παρεχόμενη δυνατότητα 
υπερανάληψης (αποκαλούμενη ως «γραμμή πίστωσης» από τον αναφέροντα) και εν τέλει 
προέβη μονομερώς σε καταγγελία της εν λόγω σύμβασης δανείου. Επιπλέον, ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο εν λόγω πιστωτικός φορέας αρνήθηκε να του χορηγήσει 
ενυπόθηκο δάνειο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ανάρμοστη συμπεριφορά του πιστωτικού 
του φορέα προς το πρόσωπό του συνιστά ένδειξη διακριτικής μεταχείρισης λόγω της 
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ιταλοαμερικανικής καταγωγής/υπηκοότητάς του.
Φαίνεται ότι ο αναφέρων έχει εξαντλήσει την εσωτερική διαδικασία της τράπεζας για την 
υποβολή καταγγελιών και έχει αποφασίσει να προσφύγει στο δικαστήριο. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Σε ό,τι αφορά δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές, η οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής 
πίστης1 εστιάζει κυρίως στους κανόνες πριν από τη σύναψη σύμβασης καταναλωτικής 
πίστωσης, καθώς και σε ορισμένα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως το δικαίωμα πρόωρης 
εξόφλησης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης. Παρότι η εν λόγω 
οδηγία ζητεί από τον πιστωτικό φορέα να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τους όρους 
και τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης που έχει τη μορφή δυνατότητας 
υπερανάληψης, δεν επηρεάζει το εθνικό δίκαιο στο πεδίο των συμβάσεων που διέπει τα 
δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών να καταγγέλλουν τη σύμβαση πίστωσης λόγω 
αθέτησης υποχρέωσης. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται μόνον σε καταναλωτές, 
δηλαδή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς που είναι άσχετοι με την εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, η εν λόγω οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε πιστώσεις που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εγγύηση. 

Σε ό,τι αφορά την ειδική περίπτωση των ενυπόθηκων δανείων που χορηγούνται σε 
καταναλωτές, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 31 Μαρτίου 20112, πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας. Η εν λόγω πρόταση εστιάζει κυρίως στους κανόνες 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης σχετιζόμενης με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
κατοικίας, όπως υποθήκες. Η πρόταση αφορά μόνον ενυπόθηκα δάνεια που συνάπτονται από 
καταναλωτές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς που είναι άσχετοι με την 
εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους. Επιπλέον, δεν ασχολείται με 
τον κώδικα συμπεριφοράς των τραπεζών έναντι των καταναλωτών κατά το στάδιο μετά τη 
σύναψη των συμβάσεων πίστωσης, για παράδειγμα με τη σχέση μεταξύ καταναλωτή και 
παρόχου μετά την αποπληρωμή του δανείου. Δεν ρυθμίζει την απόφαση της τράπεζας να μην 
προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης. Η πρόταση αποτελεί αυτό το διάστημα αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συνεπώς, η ΕΕ δεν διαθέτει 
προς το παρόν νομοθεσία σε ισχύ η οποία να ρυθμίζει τα ενυπόθηκα δάνεια.
Η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 απαγορεύει τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως είναι οι επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές. 
Εντούτοις, η απαγόρευση αυτή ισχύει μόνο για πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές. 
Αντίθετα, η οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση4 εφαρμόζεται σε επιχειρηματικές σχέσεις με 
σκοπό την προστασία των εμπορευομένων από την παραπλανητική διαφήμιση και τις όποιες 
αθέμιτες συνέπειές της. Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει κριτήρια για τον προσδιορισμό της 
παραπλανητικής διαφήμισης. Για τους σκοπούς της οδηγίας, υιοθετήθηκε ένας ευρύς ορισμός 

                                               
1 ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
2 COM (2011) 142.
3 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
4 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
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για τον όρο «διαφήμιση», ήτοι κάθε ανακοίνωση που γίνεται στο πλαίσιο εμπορικής, 
βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με στόχο την προώθηση της 
προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών. Ωστόσο, η εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπει γενική 
απαγόρευση των αθέμιτων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων πλην των περιπτώσεων 
παραπλανητικής διαφήμισης. 
Συμπεράσματα

Οι οδηγίες της ΕΕ πρέπει να μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόζονται ορθά. Για 
τους τομείς που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα εξακολουθήσει να ισχύει η 
εθνική νομοθεσία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές και δικαστήρια είναι 
πρωτίστως αρμόδια για την επιβολή της. 

Φαίνεται ότι ο αναφέρων δεν ενεργεί ως καταναλωτής στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ 
τούτου, δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την προστασία των 
καταναλωτών. 
Εντούτοις, η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση θα 
μπορούσε να είναι συναφής προς την υπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι ο πιστωτικός φορέας 
είχε παραπλανήσει τον αναφέροντα ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και τους 
όρους βάσει των οποίων παρασχέθηκε η υπηρεσία, μέσω διαφήμισης. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ο αναφέρων θα μπορούσε να θέσει το ζήτημα υπόψη των δημοσίων αρχών επιβολής του νόμου 
ή/και των εθνικών δικαστηρίων τα οποία αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν μια εμπορική 
επικοινωνία φαίνεται να είναι παραπλανητική και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. 

Σε σχέση με την άρνηση χορήγησης πίστωσης, το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Banca d'Italia ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι θα μπορούσε να 
απευθυνθεί στον τραπεζικό διαιτητικό δικαστή «Arbitro bancario finanziario», δεδομένου ότι η
Banca d'Italia δεν είχε αρμοδιότητα εν προκειμένω. Σε ό,τι αφορά τον λογαριασμό καταθέσεων 
και τη δυνατότητα υπερανάληψης, η Banca d'Italia ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από 
τον πιστωτικό φορέα τον Φεβρουάριο του 2011. Παράλληλα, ο αναφέρων παρέπεμψε την 
υπόθεση στο δικαστήριο του Παλέρμο τον Μάρτιο του 2011.
Η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο εάν υποπέσουν στην αντίληψή της επαρκή αντικειμενικά 
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν καταχρηστική εφαρμογή, έλλειψη εφαρμογής ή πλημμελή 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα στοιχεία που 
παρασχέθηκαν στην Επιτροπή στο παρόν στάδιο δεν παρέχουν επαρκείς αποδείξεις για κάτι 
τέτοιο. Για τους λόγους αυτούς, το πρόβλημα που θίγει ο αναφέρων θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. 


