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Temats:  Lūgumraksts Nr. 0401/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais M. M., 
par Itālijas bankas diskriminējošo rīcību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijā dzīvojošs ASV valstspiederīgais, mēģinājis sākt 
uzņēmējdarbību Itālijā. Viņš apgalvo, ka viņa ASV valstspiederības dēļ bankas rīcība bijusi 
diskriminējoša.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Lūgumraksts
Vispirms lūgumraksta iesniedzējam piešķīra aizdevumu, kas bija nodrošināts ar USD 50 000 
depozīta kontu Itālijā (saukts „mutuo chirografario”). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
kreditors neatmaksāja viņam atbilstošu eiro daudzumu, kas atbilda noguldījumam pēc tam, kad 
viņš bija atmaksājis aizdevumu. Viņš norāda, ka kreditors „pārdevis” viņa krājkontu bez viņa 
piekrišanas. Viņš apgalvo, ka kreditors piemērojis pārāk augstu maksu par viņa konta pārtēriņu 
(ko lūgumraksta iesniedzējs dēvē par „kredītlīniju”) un vienpusēji izbeidzis viņa aizdevumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī, ka kreditors atteicies piešķirt viņam hipotekāro kredītu. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju kreditora attieksme pret viņu liecina par diskrimināciju viņa 
izcelsmes un valstspiederības dēļ, jo viņš ir Itālijā dzīvojošs ASV valstspiederīgais.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs nav izmantojis bankas sūdzību izskatīšanas iekšējo kārtību un 
nolēmis vērsties ar šo lietu Tiesā. 
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Komisijas novērojumi

Attiecībā uz patēriņa kredītiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem1 galvenokārt attiecas uz noteikumiem pirms 
patēriņa kredītlīguma noslēgšanas un dažām patērētāju tiesībām, piemēram, pirmstermiņa 
atmaksu un tiesībām atteikties no kredītlīguma. Šī direktīva nosaka, ka kreditoram jāinformē 
patērētājs par nosacījumiem un kredītlīguma izbeigšanas procedūru pārtēriņa iespējas veidā, 
tomēr minētā direktīva neietekmē valsts tiesību aktus līgumtiesību jomā un nereglamentē 
līgumslēdzēju pušu tiesības izbeigt kredītlīgumu, pamatojoties uz līguma pārkāpšanu. Turklāt 
minētā direktīva attiecas tikai uz patērētājiem, t. i., fiziskām personām, kas nerīkojas savu 
tirdzniecības, uzņēmējdarbības vai profesionālo interešu labā, kā arī minētā direktīva neattiecas 
uz kredītiem, kas nodrošināti ar hipotēku vai tai pielīdzināmu garantiju. 

Attiecībā uz īpašo gadījumu par patērētāju hipotēkām Komisija 2011. gada 31. martā pieņēmusi 
priekšlikumu direktīvai par kredītlīgumiem attiecībā uz dzīvojamo īpašumu2. Minētā direktīva 
galvenokārt attiecas uz noteikumiem pirms tāda kredītlīguma noslēgšanas, kas saistīts ar tādu 
nekustamo dzīvojamo īpašumu kā hipotēkas. Priekšlikums attiecas tikai uz hipotēkām, ko 
noslēdz patērētāji, t. i., fiziskas personas, kas nerīkojas savu tirdzniecības, uzņēmējdarbības vai 
profesionālo interešu labā. Priekšlikums neattiecas uz banku attieksmi pret klientiem pēclīguma 
stadijā, piemēram, uz patērētāja un kreditora attiecībām pēc tam, kad aizdevums ir atmaksāts. 
Tas arī nereglamentē bankas lēmumus par kredīta nepiešķiršanu. Pašlaik par priekšlikumu 
notiek pārrunas starp Eiropas Parlamentu un Padomi. Attiecīgi ES šobrīd nav spēkā neviens 
tiesību akts, kas reglamentē hipotekāros kredītus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK3 aizliedz tādas negodīgas 
komercprakses kā agresīvas vai maldinošas prakses. Tomēr minētā direktīva attiecas tikai uz 
attiecībām starp uzņēmējiem un patērētājiem. 
Turpretim Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu4 attiecas uz uzņēmējdarbības attiecībām un aizsargā tirgotājus no 
maldinošas reklāmas un tās iespējamām negodīgajām sekām. Minētajā direktīvā sniegti kritēriji 
tam, lai noteiktu, vai reklāma ir maldinoša. Direktīvā noteikta plaša reklāmas definīcija, t. i., 
„reklāma” nozīmē priekšstata veidošanu jebkādā veidā saistībā ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, 
amatniecību vai brīvām profesijām, lai veicinātu preču vai pakalpojumu noietu. Tomēr minētais 
tiesību akts neaizliedz citas negodīgas prakses uzņēmējdarbības nozarē kā vien maldinošu 
reklāmu. 
Secinājumi

ES direktīvas jātransponē dalībvalstu tiesību aktos un jāpiemēro pareizi. Jomās, kuras ES 
tiesību aktos nav ietvertas, joprojām tiks piemēroti valsts tiesību akti. Abos gadījumos minēto 
tiesību aktu īstenošanā primāri kompetentas ir attiecīgās Itālijas iestādes. 
Šķiet, ka šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs nav uzskatāms par patērētāju, tādēļ uz viņu 
neattiecas neviens ES tiesību akts par patērētāju aizsardzību. 
Tomēr Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu būtu atbilstoša 
                                               
1 OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.
2 COM(2011) 142.
3 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
4 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
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attiecīgajam gadījumam, ja kreditors ar reklāmas palīdzību būtu maldinājis lūgumraksta 
iesniedzēju par pakalpojuma galvenajām īpašībām un nosacījumiem, pie kuriem pakalpojumu 
sniedz. Šādā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs varētu informēt valsts tiesībaizsardzības iestādes 
un/vai valsts tiesas, kas, izvērtējot katru lietu atsevišķi, nolemtu, vai komerciālais paziņojums 
bijis maldinošs, un atbilstoši rīkotos.
Kredīta piešķiršanas atteikumu neizskata ES līmenī. Banca d'Italia informēja lūgumraksta 
iesniedzēju, ka viņš var sazināties ar Arbitro bancario finanziario, jo Banca d'Italia attiecīgajā 
gadījumā nav kompetenta. Attiecībā uz depozīta kontu un pārtēriņa iespēju Banca d'Italia
2011. gada februārī lūdza kreditoru sniegt papildu informāciju. Vienlaikus lūgumraksta 
iesniedzējs 2011. gada martā ar attiecīgo lietu vērsās Tribunal Di Palermo.

Komisija var iejaukties tikai tad, ja tai sniegti pietiekami daudz faktu, kas apliecina to, ka 
kompetentās valsts iestādes nepareizi vai neefektīvi piemēro un īsteno ES tiesību aktus. 
Komisijai pašlaik sniegtā informācija nesniedz pietiekami daudz pierādījumu par ES tiesību 
aktu neatbilstošu piemērošanu, tādēļ lūgumraksta iesniedzēja problēma jārisina dalībvalsts 
līmenī. 


