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Teema: Petitsioon nr 2380/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik Francesco Era 
tarbijate ja ettevõtjate õiguste rikkumise kohta Itaalia pankade ja 
maksukogumisameti Equitalia poolt

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väljendab muret asjaolu pärast, et kuigi EKP andis Itaalia pankadele 268 
miljardi euro ulatuses 1% intressiga laenu, valitseb Itaalias krediidinappus, kusjuures paljud 
pangad küsivad Itaalias ettevõtjatele antavate laenude eest kõrgeid intressimäärasid (13–
18%), mille tagajärjeks on sageli ettevõtte sulgemine või pankrot.

Petitsiooni esitaja väljendab ühtlasi muret riikliku maksukogumisameti Equitalia tegevuse 
pärast, kuna see kehtestab õigeaegselt tasumata maksudele kurnavaid intresse, mistõttu 
vaesub üha rohkem võlgnikke.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 25. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Samas kui Euroopa Komisjon on vastutav selle jälgimise eest, kas liikmesriigid rakendavad 
finantsteenuste valdkonnas ELi õigusakte nõuetekohaselt, lasub esmane vastutus üksikute 
pankade käitumise uurimise eest riigi pädevatel asutustel ja siseriiklikel kohtutel. Riigi 
ametiasutused ja siseriiklikud kohtud peavad hindama, kas finantsvahendajad on järginud 
siseriiklikke õigusakte, sealhulgas tarbijakaitse valdkonnas. Konkreetselt Itaalia puhul on 
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tarbijakaitsealastes õigusaktides määratud kindlaks ka intressimäärade piir, millest kõrgemaid 
pangaintresse peetakse liigkasu võtmise määradeks1. Lisaks kuulub siseriiklike õigusaktide ja 
riigi ametiasutuste pädevusse otsustada õiguslike tagajärgede üle, mis kaasnevad juhul, kui 
pangad või muud finantsasutused või -ametid niisuguseid eeskirju ei järgi. Lõppkokkuvõttes 
puudub Euroopa Komisjonil pädevus jälgida siseriiklike kohtute langetatud üksikute otsuste 
täitmist. 

Seoses Itaalia maksukogumissüsteemiga tuleb ühtlasi rõhutada, et kuna liidu tasandil 
puuduvad ühtlustamismeetmed, on liikmesriikidel vabad käed oma niisuguse süsteemi 
korraldamisel, mida kasutatakse maksumaksjate poolt neile võlgnetavate summade 
sissenõudmiseks (mis hõlmab ka intressimäärasid ja sanktsioone), kuid seda eeldusel, et nad 
järgivad ELi aluslepingute üldeeskirju ja -põhimõtteid, ning eelkõige eeldusel, et nad ei 
põhjusta diskrimineerimist piiriülestes olukordades.

Järeldus

Selle kindlakstegemine, kas Itaalia pangad järgivad tingimusi, mis on sätestatud Itaalia Panga 
määruses intressimäärade ülempiiri kohta, mida on võimalik kohaldada lepingute suhtes, 
kuulub Itaalia kohtusüsteemi vastutusalasse. Vahendajate võimalikust sobimatust käitumisest 
võib teatada ka Itaalia Pangale, kus uuritakse kaebusi, kuid vaidluste asjaolude üle saab igal 
juhul otsustada üksnes kohus või pangandus- ja finantsvaldkonna ombudsman.

Olemasoleva teabe põhjal ei nähtu, et maksude sissenõudmise süsteem, mida Equitalia 
kohaldab Itaalias, põhjustaks diskrimineerimist piiriülestes olukordades.
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Vt seadust nr 108/1996, mida on muudetud seadusandliku dekreediga 70/2011.


