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16.11.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0401/2011 dėl tariamai diskriminacinio Italijos banko elgesio, 
kurią pateikė Italijos pilietis M. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, bandantis užsiimti 
verslu Italijoje. Jis tvirtina, kad bankas, kurio paslaugomis jis šiuo metu naudojasi, jį 
diskriminavo dėl to, kad jis amerikietis. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Peticija

Iš pradžių peticijos pateikėjui Italijoje suteikta paskola, užtikrinta 50 000 USD indėlio sąskaita 
(vadinamoji mutuo chirografario). Jis aiškina, kad po to, kai jis grąžino paskolą, kreditorius 
jam neatidavė reikiamos jo taupomojo indėlio dydį atitinkančios pinigų sumos eurais. Jis 
nurodo, kad kreditorius „pardavė“ jo taupomąją sąskaitą be jo sutikimo. Jo teigimu, kreditorius 
nustatė per didelį mokestį už galimybę pereikvoti sąskaitos lėšas (kurią peticijos pateikėjas 
vadina „kredito linija“) ir galiausiai vienašališkai nutraukė paskolos teikimą. Be to, jis 
skundžiasi dėl to, kad kreditorius atsisakė jam suteikti hipotekos kreditą. Pasak jo, netinkamas 
kreditoriaus elgesys su juo yra diskriminacija dėl jo kilmės ir (arba) pilietybės, nes jis yra 
Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.
Atrodo, kad peticijos pateikėjo skundo dėl banko veiksmų vidinis nagrinėjimas baigtas, ir jis 
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nusprendė šį klausimą spręsti teisme. 

Komisijos pastabos
Dėl vartojimo paskolų 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių1 daugiausia dėmesio skiriama taisyklėms prieš 
sudarant vartojimo kredito sutartį ir konkrečioms vartotojų teisėms, pvz., teisei į išankstinį 
grąžinimą ir teisei atsisakyti kredito sutarties. Nors šioje direktyvoje reikalaujama, kad 
kreditorius informuotų vartotoją apie kredito sutarties nutraukimo sąlygas ir tvarką su galimybe 
pereikvoti sąskaitos lėšas, ja nedaroma įtaka nacionalinės teisės sutarčių teisei, kuria 
reglamentuojamos susitariančiųjų šalių teisės dėl sutarties pažeidimo nutraukti kredito sutartį.
Be to, ši direktyva taikoma tik vartotojams, t. y. fiziniams asmenims, kurie veikia siekdami 
tikslų, nesusijusių su jų užsiėmimu, verslu ar profesija. Taip pat ši direktyva netaikoma kreditui, 
užtikrinamam hipoteka ar kita panašia garantija. 
Atsižvelgdama į konkretų vartojimo hipotekos atvejį, 2011 m. kovo 31 d. Komisija priėmė 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios vietos paskirties nuosavybės2.
Jame daugiausia dėmesio skiriama taisyklėms prieš sudarant vartojimo kredito sutartį, susijusią 
su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu, pvz., hipotekomis.8 Pasiūlymas susijęs tik su 
hipotekomis, kurias sudaro vartotojai, t. y. fiziniai asmenys, kurie veikia siekdami tikslų, 
nesusijusių su jų užsiėmimu, verslu ar profesija. Be to, jis nesusijęs su bankų darbu su klientais 
po sutarties sudarymo, pvz., su vartotojo ir teikėjo santykiais grąžinus paskolą. Juo 
nereglamentuojamas banko sprendimas nesuteikti kredito. Šiuo metu vyksta Europos 
Parlamento ir Tarybos derybos dėl šio pasiūlymo. Taigi šiuo metu ES nėra hipotekos kreditą 
reglamentuojančių galiojančių teisės aktų.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB3 draudžiama nesąžininga komercinė 
veikla, pvz., agresyvi ar klaidinanti komercinė veikla. Vis dėlto ši direktyva taikoma tik įmonės 
ir vartotojų sandoriams. 

Priešingai, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir 
lyginamosios reklamos4 taikoma verslo ryšiams ir ja prekybininkai saugomi nuo klaidinančios 
reklamos ir galimų nesąžiningų jos padarinių. Konkrečiai šioje direktyvoje pateikti kriterijai, 
pagal kuriuos sprendžiama, ar reklama klaidinanti. Siekiant direktyvos tikslų, reklama plačiai 
apibrėžta kaip bet kokios formos informacijos pateikimas, susijęs su prekyba, verslu, amatu ar 
profesija, siekiant skatinti prekių ar paslaugų tiekimą. Vis dėlto šiuo teisės aktu iš esmės 
nedraudžiama kita nei klaidinanti reklama nesąžininga veikla verslo sektoriuje.
Išvados

ES direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ir tinkamai taikomos. Klausimams, kurie 
nepatenka į ES teisės taikymo sritį, bus toliau taikoma nacionalinė teisė. Abiem atvejais visų 
pirma jų įgyvendinimas priskiriamas susijusių Italijos valdžios institucijų ir teismų 
kompetencijai. 

Atrodo, kad šiuo atveju peticijos pateikėjas neveikė kaip vartotojas. Todėl jam netaikomi ES 
teisės aktai, susiję su vartotojų apsauga. 
                                               
1 OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
2 COM(2011) 142.
3 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
4 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
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Vis dėlto šiuo atveju galėtų būti taikoma Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir 
lyginamosios reklamos, jeigu kreditorius reklama suklaidino peticijos pateikėją dėl paslaugos 
specifikos ir sąlygų, kuriomis paslauga teikiama. Tokiu atveju peticijos pateikėjas galėtų šį 
klausimą pateikti valdžios institucijoms ir (arba) teismams, kurie kiekvienu konkrečiu atveju 
nuspręstų, ar komercinis pranešimas klaidinantis, ir imtųsi reikiamų veiksmų.
Atsisakymo suteikti kreditą klausimas nesprendžiamas ES lygmeniu. Banca d'Italia peticijos 
pateikėjui pranešė, kad jis gali susisiekti su Arbitro bancario finanziario, nes Banca d'Italia
šiuo atveju neturi kompetencijos. 2011 m. vasario mėn. Banca d'Italia paprašė kreditoriaus 
pateikti papildomos informacijos dėl indėlio sąskaitos ir galimybės pereikvoti sąskaitos lėšas. 
Taip pat 2011 m. kovo mėn. peticijos pateikėjas perdavė spręsti šį klausimą Tribunal Di 
Palermo.
Komisija gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jei jai bus pateikta pakankamai faktų, kurie įrodytų, 
kad nacionalinės valdžios institucijos ES teisės aktus taikė netinkamai, jų neįgyvendino arba 
netinkamai juos įgyvendino. Šiuo metu Komisijai pateiktoje informacijoje nėra pakankamai tai 
patvirtinančių įrodymų. Dėl to peticijos pateikėjo problema turėtų būti sprendžiama 
nacionaliniu lygmeniu.“ 


