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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2380/2013, του Francesco Era, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων από τις ιταλικές τράπεζες και την εισπρακτική εταιρεία φόρων 
Equitalia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πιστωτική στενότητα στην Ιταλία, με 
υψηλά επιτόκια (13-18%) τα οποία χρεώνουν πολλές τράπεζες στην Ιταλία για δάνεια προς 
επιχειρήσεις, με συχνό αποτέλεσμα το κλείσιμο ή την πτώχευσή τους, παρά το δάνειο της 
ΕΚΤ ύψους 268 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις ιταλικές τράπεζες με 1% επιτόκιο.

Ο αναφέρων εκφράζει επίσης την ανησυχία του σχετικά με τις δραστηριότητες της δημόσιας 
εισπρακτικής εταιρείας Equitalia, η οποία επιβάλλει εξοντωτικά επιτόκια σε ληξιπρόθεσμες 
φορολογικές οφειλές, οδηγώντας έναν αυξανόμενο αριθμό οφειλετών στη φτώχεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρόλο που η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διερεύνηση της συμπεριφοράς μεμονωμένων τραπεζών εμπίπτει στην πρωταρχική 
αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων. Οι εθνικές αρχές και τα 
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δικαστήρια πρέπει να εκτιμήσουν κατά πόσον οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές 
συμμορφώνονταν με την εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών. Στην περίπτωση της Ιταλίας, συγκεκριμένα, η νομοθεσία για την προστασία 
των καταναλωτών προβλέπει επίσης HYPERLINK 
"mailto:?body=http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-
vigilanza/tegm/index.html&subject=Un%20link%20dal%20sito%20della%20Banca%20d%2
7Italia" \o "Condividi via e-mail" ένα όριο για τα επιτόκια, πέρα από το οποίο τα τραπεζικά 
επιτόκια θεωρούνται τοκογλυφικά επιτόκια1. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές 
αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίζουν σχετικά με τις νομικές συνέπειες της μη τήρησης των 
κανόνων αυτών από τις τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς ή οργανισμούς. 
Τέλος, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρακολουθεί την εφαρμογή μεμονωμένων 
αποφάσεων που λαμβάνουν τα εθνικά δικαστήρια. 

Όσον αφορά το σύστημα είσπραξης φόρων στην Ιταλία, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, 
ελλείψει εναρμονιστικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
οργανώνουν τα συστήματά τους για την είσπραξη ποσών που τους οφείλουν οι 
φορολογούμενοι, περιλαμβανομένων επιτοκίων και κυρώσεων, υπό τον όρο ότι 
συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες και τις αρχές των Συνθηκών της ΕΕ, και ιδίως ότι 
δεν εισάγουν διακρίσεις σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Συμπέρασμα

Το ιταλικό δικαστικό σύστημα είναι αρμόδιο να αποφασίζει κατά πόσον οι ιταλικές τράπεζες 
συμμορφώνονται με τους όρους του κανονισμού της Τράπεζας της Ιταλίας σχετικά με το 
ανώτατο όριο των επιτοκίων που μπορούν να ισχύουν σε συμβάσεις. Ενδεχόμενη αθέμιτη 
συμπεριφορά εκ μέρους των διαμεσολαβητών μπορεί να καταγγελθεί επίσης στην Τράπεζα 
της Ιταλίας, η οποία εξετάζει καταγγελίες, αλλά, σε κάθε περίπτωση, μόνο τα δικαστήρια και 
ο Διαμεσολαβητής για τις τραπεζικές και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να 
αποφασίζουν επί της ουσίας διαφορών.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν προκύπτει ότι το σύστημα είσπραξης φόρων που 
εφαρμόζει η Equitalia στην Ιταλία εισάγει διακρίσεις σε διασυνοριακές υποθέσεις.

                                               
1

Βλ. τον νόμο αριθ. 108/1996 όπως τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 70/2011.


