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Komisja Petycji

16.11.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0401/2011, którą złożył M.M. (Włochy) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji ze strony włoskiego banku

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest Włochem ze Stanów Zjednoczonych, próbuje prowadzić we 
Włoszech działalność gospodarczą. Zarzuca on bankowi, z którego usług obecnie korzysta, że
ten dyskryminuje go ze względu na bycie Amerykaninem. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Petycja
Składającemu petycję początkowo udzielono kredytu zabezpieczonego kwotą 50 000 dolarów 
znajdującą się na rachunku depozytowym we Włoszech (zwanego „mutuo chirografario”). 
Składający petycję wyjaśnia, że po spłacie kredytu nie otrzymał od kredytodawcy właściwej 
kwoty w euro, odpowiadającej środkom zgromadzonym na lokacie oszczędnościowej. Twierdzi 
on, że kredytodawca „sprzedał” jego rachunek oszczędnościowy bez jego zgody. Jego zdaniem 
kredytodawca pobierał zbyt wysokie opłaty za kredyt w rachunku bieżącym (zwany przez 
składającego petycję „linią kredytową”) i ostatecznie jednostronnie anulował kredyt. Ponadto 
składający petycję wyraża ubolewanie w związku z tym, że kredytodawca odmówił mu 
udzielenia kredytu hipotecznego. Jego zdaniem niewłaściwe postępowanie kredytodawcy w 
stosunku do niego jest przejawem dyskryminacji ze względu na pochodzenie/przynależność 
państwową, ponieważ jest on obywatelem Włoch i USA.
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Wygląda na to, że składający petycję wyczerpał możliwości przewidziane w wewnętrznej 
procedurze reklamacji banku i zdecydował się skierować sprawę do sądu. 

Uwagi Komisji

W przypadku kredytów konsumenckich przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki1dotyczą 
głównie zasad obowiązujących przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz 
określonych praw konsumentów, np. do przedterminowej spłaty oraz do wycofania się z 
umowy o kredyt. Na mocy przedmiotowej dyrektywy nakłada się wprawdzie na kredytodawcę 
obowiązek informowania konsumenta o warunkach i procedurze rozwiązania umowy o kredyt 
w rachunku bieżącym, ale zasady określone w dyrektywie nie mają wpływu na przepisy 
krajowe w zakresie prawa umów, regulujące uprawnienia umawiających się stron do 
rozwiązania umowy o kredyt z powodu naruszenia jej warunków. Ponadto przedmiotowa 
dyrektywa dotyczy wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych działających w celach 
niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Oprócz tego 
przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do kredytów zabezpieczonych hipoteką lub w 
inny podobny sposób. 
W odniesieniu do szczególnego przypadku umów o konsumencki kredyt hipoteczny Komisja 
przyjęła w dniu 31 marca 2011 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami mieszkalnymi2. We wniosku skoncentrowano się głównie na 
przepisach obowiązujących przed zawarciem umowy o kredyt związany z nieruchomościami 
mieszkalnymi, np. kredyt hipoteczny. Wniosek dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych 
zaciąganych przez konsumentów, tj. osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich 
działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Nie dotyczy on również postępowania 
banków wobec klientów po zawarciu umowy, np. relacji pomiędzy konsumentem a 
kredytodawcą po spłaceniu kredytu. Nie reguluje on decyzji banku o nieudzieleniu kredytu. 
Wniosek jest obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem a Radą. W związku z 
tym w UE nie obowiązuje obecnie żadne prawodawstwo regulujące kwestie dotyczące 
kredytów hipotecznych.
Zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady3niedozwolone są 
nieuczciwe praktyki handlowe, np. praktyki agresywne lub wprowadzające w błąd. Niemniej 
jednak dotyczy to wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. 

Z kolei dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca reklamy 
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej4ma zastosowanie do stosunków pomiędzy 
przedsiębiorcami i chroni przedsiębiorstwa przed reklamami wprowadzającymi w błąd i ich 
ewentualnymi negatywnymi skutkami. W dyrektywie zawarte są kryteria określające to, czy 
reklama wprowadza w błąd. Do celów przedmiotowej dyrektywy przyjęto szeroką definicję 
reklamy, która oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności 
handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu 
wspierania zbytu towarów lub usług. Niemniej jednak przepisy te nie zabraniają ogólnie 
stosowania nieuczciwych praktyk innych niż reklamy wprowadzające w błąd w sektorze 
                                               
1 Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.
2 COM(2011)142
3 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
4 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
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transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Wnioski

Dyrektywy UE muszą być transponowane do prawa krajowego i odpowiednio stosowane. Dla 
obszarów nieobjętych prawem UE w dalszym ciągu obowiązywać będzie prawo krajowe. W 
obu przypadkach właściwe organy i sądy włoskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za 
jego egzekwowanie. 

Wygląda na to, że składający petycję w przedmiotowej sprawie nie działał jako konsument. W 
związku z tym nie był objęty żadnymi przepisami UE dotyczącymi ochrony konsumentów. 

Niemniej jednak dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej może być istotna dla sprawy, pod warunkiem że kredytodawca za pomocą 
reklamy wprowadził w błąd składającego petycję w odniesieniu do ogólnej charakterystyki 
usługi i warunków jej świadczenia. W takim przypadku składający petycję może poinformować 
o sprawie organy władzy publicznej odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i/lub sądy 
krajowe, które po indywidualnej analizie zdecydują, czy informacje handlowe wprowadzały 
konsumenta w błąd, i w stosowanych przypadkach podejmą właściwe działania.
W odniesieniu do odmowy udzielenia kredytu należy stwierdzić, że kwestia ta nie jest 
regulowana na szczeblu UE. Banca d'Italia poinformował składającego petycję, że może się on 
skontaktować z organem rozstrzygającym finansowe spory bankowe (Arbitro bancario 
finanziario), ponieważ bank miał stosownych uprawnień w omawianej sprawie. W przypadku 
rachunku depozytowego i kredytu w rachunku bieżącym Banca d'Italia zwrócił się w lutym 
2011 r. do kredytodawcy o udzielenie dodatkowych informacji. Jednocześnie składający 
petycję skierował sprawę do Sądu w Palermo w marcu 2011 r.

Komisja może podejmować działania jedynie w przypadku przedstawienia jej rzeczywistego 
dowodu niewłaściwego stosowania, braku egzekwowania lub niewłaściwego wdrażania prawa 
UE przez władze krajowe. Informacje przekazane Komisji na obecnym etapie nie stanowią 
wystarczającego dowodu na to, że zaszła taka sytuacja. Z tego względu problem składającego 
petycję powinien zostać rozwiązany na szczeblu krajowym. 


