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Tárgy:  M. M. olasz állampolgár által benyújtott 0401/2011. számú petíció egy olasz 
bank által állítólagosan alkalmazott megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz-amerikai állampolgár, aki Olaszországban próbál üzleti 
tevékenységet folytatni. Állítása szerint az a bank, amelynek jelenleg ügyfele, amerikai 
származása miatt megkülönböztetést alkalmaz vele szemben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 16.

A petíció
A petíció benyújtójának eredetileg egy 50 000 USA-dolláros letéti számlával biztosított 
(„mutuo chirografario”-nak nevezett) kölcsönt nyújtottak Olaszországban. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy a kölcsön visszafizetését követően a hitelező nem a letéti fedezeti számlán 
elhelyezett összegnek megfelelő eurót adott vissza számára. Említést tesz arról, hogy a hitelező 
a beleegyezése nélkül „eladta” takarékszámláját. Állítása szerint a hitelező túl magas díjakat 
vetett ki a (petíció benyújtója által hitelkeretnek nevezett) folyószámlahitellel kapcsolatban, és 
végül egyoldalúan felmondta a kölcsönszerződést. A petíció benyújtója ezenfelül elpanaszolja, 
hogy a hitelező nem nyújtott számára jelzáloghitelt. Állítása szerint a hitelező iránta tanúsított 
nem megfelelő magatartása származáson/állampolgárságon alapuló megkülönböztetés képez, 
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hiszen a petíció benyújtója olasz-amerikai állampolgár.
A petíció benyújtója a jelek szerint kimerítette a bank által biztosított belső panasztételi utat, és 
úgy döntött, hogy bíróság elé viszi az ügyet. 

A Bizottság észrevételei
A fogyasztóknak nyújtott hitelek tekintetében a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 
2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 elsősorban a fogyasztói 
hitelmegállapodás megkötése előtti körülményekre és bizonyos fogyasztói jogokra – így a 
határidő előtti visszafizetés vagy a hitelmegállapodástól való elállás jogára – vonatkozó 
szabályokat tartalmaz. Jóllehet az irányelv előírja, hogy a hitelezőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat a folyószámlahitel formájában biztosított hitelmegállapodás felbontására 
vonatkozó feltételekről és eljárásról, ez nem érinti a szerződésjog területéhez tartozó azon 
nemzeti jogszabályokat, amelyek a szerződő felek azon jogát szabályozzák, hogy a 
hitelmegállapodást szerződésszegés alapján megszüntessék. Az irányelv emellett kizárólag a 
fogyasztókra alkalmazandó, akiken olyan természetes személyeket értünk, akik szakmájuk, 
üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül eső célból járnak el. Az irányelv nem 
alkalmazandó továbbá a jelzálog vagy hasonló biztosíték mellett nyújtott kölcsönökre. 
A fogyasztóknak nyújtott jelzálogkölcsönök konkrét esete tekintetében a Bizottság 
2011. március 31-én elfogadta a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló 
irányelvre irányuló javaslatot2. Ez elsősorban a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodás megkötését megelőző körülményekre, például a jelzálogra vonatkozó 
szabályokat tartalmaz. A javaslat ezenfelül kizárólag a fogyasztók – azaz a szakmájuk, üzleti 
tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül eső célból eljáró személyek – terhére létesített 
jelzáloggal foglalkozik. Az irányelv nem érinti továbbá szerződés megkötését követően a 
bankok ügyfelekkel szemben tanúsított magatartását, például a kölcsön törlesztését követően a 
fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyt. Nem tartalmaz szabályokat továbbá arra az 
esetre, amikor a bank úgy határoz, hogy nem nyújt kölcsönt. A javaslatról jelenleg folyik a 
tárgyalás a Parlament és a Tanács között. Következésképpen nincs olyan hatályos uniós 
jogszabály, amely szabályozná a jelzáloghiteleket.
A 2005. április 29-i 2004/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv3 tiltja – többek között 
– az agresszív vagy megtévesztő gyakorlatok formájában megnyilvánuló tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokat. Ez az irányelv azonban kizárólag az üzleti vállalkozások és a 
fogyasztók közötti ügyletekre alkalmazandó. 
A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv4 ellenben az üzleti vállalkozások egymás közötti jogviszonyaiban alkalmazandó, és 
védelmet biztosít a kereskedők számára a megtévesztő reklámokkal és az esetleg abból fakadó 
tisztességtelen következményekkel szemben. Az irányelv különösen a reklám megtévesztő 
jellegének megállapítására vonatkozó kritériumokat határoz meg. Az irányelv tágan határozza 
meg a reklám fogalmát, így reklámnak számít egy kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenység keretében bármilyen formában, az árucikkek vagy szolgáltatások 

                                               
1 HL L 133., 2008.5.22., 66. o.
2 COM(2011) 142.
3 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
4 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
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értékesítésének előmozdítása érdekében megfogalmazott állítás. E jogszabály azonban – a 
megtévesztő reklám kivételével – nem tiltja általános jelleggel a tisztességtelen gyakorlatokat 
az üzleti vállalkozások közötti jogviszonyokban. 
Következtetések

Az uniós irányelveket megfelelően át kell ültetni a nemzeti jogrendbe, és azokat megfelelően 
alkalmazni kell. Az uniós jog által nem szabályozott területeken továbbra is a nemzeti jog 
alkalmazandó. Mindkét esetben elsősorban az illetékes olasz hatóságok és bíróságok feladata e 
jogszabályok végrehajtása. 

Úgy tűnik, hogy a szóban forgó ügyben a petíció benyújtója nem fogyasztóként járt el, ezért 
nem vonatkoznak rá az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok. 

Felmerülhet azonban a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv 
ebben az ügyben való alkalmazása, feltéve, hogy a hitelező a reklám útján megtévesztette a 
petíció benyújtóját a szolgáltatás főbb jellemzői és azon feltételek tekintetében, amelyekkel a 
szolgáltatást nyújtják. Ha ez a helyzet áll fenn, a petíció benyújtója az ügyet a végrehajtásért 
felelős hatóságok és/vagy nemzeti bíróságok elé terjesztheti, amelyek eseti alapon határoznak 
arról, hogy a kereskedelmi tájékoztatás megtévesztőnek tűnik-e, és ennek megfelelően lépnek 
fel.
Uniós szinten nem foglalkoznak a kölcsönnyújtás elutasításának kérdésével. A Banca d'Italia 
arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy felveheti a kapcsolatot az Arbitro bancario 
finanziarióval, mivel a Banca d'Italia nem rendelkezik hatáskörrel a szóban forgó ügyben. A 
letéti számlával és a folyószámlahitellel kapcsolatban a Banca d'Italia 2011 februárjában 
kiegészítő tájékoztatás nyújtására kérte a hitelezőt. A petíció benyújtója az ügyet ezzel 
párhuzamosan 2011 márciusában a Tribunal Di Palermo elé vitte.
A Bizottság kizárólag abban az esetben léphet fel, ha elegendő tény áll a rendelkezésére, 
amelyek bizonyítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok tévesen alkalmazzák, illetve nem, 
vagy nem megfelelően hajtják végre az uniós jogszabályokat. Az ebben a szakaszban a 
Bizottság rendelkezésére álló tényezők nem támasztják kellően alá egy ilyen helyzet 
fennállását. A fent említett okok miatt ezért nemzeti szinten kell kezelni a petíció benyújtójának 
problémáját. 


