
CM\884160RO.doc PE476.027v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

16.11.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0401/2011, adresată de M.M., de cetățenie italiană, privind 
presupusul tratament discriminatoriu din partea unei bănci italiene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean italo-american și încearcă să facă afaceri în Italia. Acesta susține că 
banca ale cărei servicii le utilizează în prezent l-a discriminat pentru că este american. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Petiția

Petiționarului i-a fost acordat inițial un împrumut garantat printr-un cont de depozit de 50 000 
de dolari în Italia (denumit „mutuo chirografario”). Acesta explică faptul că, după ce a 
rambursat împrumutul, creditorul nu i-a restituit suma corectă în euro, corespunzătoare 
depozitului de economii Petiționarul menționează că fără acordul său, creditorul i-a „vândut” 
contul de economii. Acesta declară că creditorul a crescut taxele referitoare la facilitatea sa de 
tip „descoperit de cont” (denumită de petiționar „linie de credit”) și, în cele din urmă, a reziliat 
în mod unilateral acest împrumut. În plus, petiționarul reclamă că acest creditor a refuzat să îi 
acorde un credit ipotecar. În opinia sa, comportamentul neadecvat al creditorului dovedește 
discriminarea pe baza originii/naționalității sale, deoarece este cetățean italo-american.
Se pare că petiționarul a epuizat procedurile interne de reclamații ale băncii și a decis să se 
adreseze instanței. 
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Observațiile Comisiei

În ceea ce privește creditele pentru consumatori, Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori1
se concentrează în principal pe normele care preced încheierea unui contract de credit pentru 
consumatori și anumite drepturi ale consumatorilor, cum ar fi dreptul la rambursare anticipată și 
dreptul de retragere din contractul de credit. În timp ce această directivă impune creditorului să 
informeze consumatorul cu privire la condițiile și procedura pentru rezilierea contractului de 
credit sub forma unei facilități de tip „descoperit de cont”, aceasta nu aduce atingere legislației 
naționale în domeniul legislației contractuale care reglementează dreptul părților contractante 
de a rezilia contractul de credit în urma unei încălcări a condițiilor contractuale. În plus, această 
directivă se aplică doar consumatorilor, adică persoanelor fizice care acționează în scopuri care 
se află în afara activității lor comerciale sau profesionale. Mai mult decât atât, această directivă 
nu se aplică în cazul creditelor garantate prin ipotecă sau printr-o garanție comparabilă. 

Referitor la cazul particular al creditelor ipotecare pentru consumatori, la 31 martie 2011, 
Comisia a adoptat o propunere de directivă privind contractele de credit pentru proprietăți 
rezidențiale2. Aceasta se concentrează în principal pe normele care precedă încheierea unui 
contract de credit pentru proprietăți imobiliare rezidențiale, precum creditele ipotecare. 
Propunerea se referă numai la creditele ipotecare încheiate de consumatori, adică de persoane 
fizice care acționează în scopuri care se află în afara activității lor comerciale sau profesionale. 
În plus, aceasta nu se referă la comportamentul băncilor față de clienți în etapa post-
contractuală, de exemplu la relația dintre consumator și furnizor după ce creditul a fost achitat. 
În prezent, propunerea face obiectul negocierilor dintre Parlament și Consiliu. În consecință, în 
prezent, UE nu are nicio legislație în vigoare care reglementează creditele ipotecare.

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului3 interzice practicile comerciale 
neloiale, precum practicile agresive sau practicile înșelătoare. Totuși, aceasta se aplică doar 
tranzacțiilor întreprinderilor față de consumatori. 
În schimb, Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
publicitatea înșelătoare și comparativă4 se aplică în relațiile de afaceri și protejează comercianții 
împotriva publicității înșelătoare și a eventualelor consecințe defavorabile ale acesteia. În 
special, directiva prevede criterii pentru a determina caracterul înșelător al publicității. În sensul 
directivei, a fost adoptată o definiție generală a publicității, și anume orice formă de prezentare 
a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale în scopul promovării furnizării de 
bunuri sau servicii. Cu toate acestea, în general, această legislație nu interzice alte practici 
neloiale în sectorul relațiilor dintre întreprinderi cu excepția publicității înșelătoare. 
Concluzii

Directivele UE trebuie transpuse în legislația națională și aplicate corect. În domeniile care nu 
sunt reglementate de legislația UE, se va aplica în continuare legislația națională. În ambele 
cazuri, autoritățile și instanțele judecătorești italiene competente sunt cele mai competente în 
ceea ce privește punerea în aplicare. 

                                               
1 JO L 133, 22.5.2008, p. 66.
2 COM (2011) 142.
3 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
4 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
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Se pare că petiționarul nu s-a comportat ca un consumator în cazul de față. Prin urmare, acesta 
nu va beneficia de nicio legislație UE referitoare la protecția consumatorului. 

Cu toate acestea, Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă ar putea 
fi relevantă în acest caz, cu condiția ca prin intermediul publicității, creditorul să îl fi indus în 
eroare pe petiționar cu privire la caracteristicile principale ale serviciului și condițiile în care 
acesta a fost oferit. Dacă aceasta este situația, petiționarul poate supune chestiunea atenției 
autorităților publice însărcinate cu aplicarea legislației și/sau a instanțelor naționale care vor 
decide de la caz la caz dacă o comunicare comercială pare a fi înșelătoare și vor adopta măsuri 
corespunzătoare.
În ceea ce privește refuzul de a acorda un credit, această chestiune nu este abordată la nivelul 
UE. Banca d'Italia l-a informat pe petiționar că acesta ar putea contacta Arbitro bancario 
finanziario, întrucât Banca d'Italia nu este competentă în cazul de față. În ceea ce privește 
contul de depozit și facilitatea de tip „descoperit de cont”, în februarie 2011 Banca d'Italia a 
solicitat creditorului informații suplimentare. În paralel, în martie 2011 petiționarul a sesizat 
tribunalul din Palermo.
Comisia poate interveni dacă îi sunt supuse atenției suficiente elemente de fapt care să ofere 
dovada unei aplicări eronate, lipsa unor măsuri de aplicare a legislației sau aplicarea incorectă a 
legislației UE de către autoritățile naționale competente. Elementele oferite Comisiei în această 
etapă nu oferă suficiente dovezi care să ateste că aceasta ar fi situația. Din aceste motive, 
problema petiționarului ar trebui rezolvată la nivel național. 


