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Subiect: Petiția nr. 2380/2013, adresată de Francesco Era, de cetățenie italiană, 
privind încălcarea drepturilor consumatorilor și ale societăților comerciale 
de către unele bănci italiene și de agenția concesionară a serviciului de 
recuperare Equitalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la caracterul limitat al posibilităților de 
creditare în Italia, multe bănci din Italia solicitând o rată a dobânzii foarte ridicată (13-18%) 
pentru creditele acordate societăților comerciale, ceea ce determină frecvent închiderea sau 
falimentul societăților. Acest lucru se petrece în ciuda unui împrumut al BCE de 268 de 
miliarde EUR acordat băncilor italiene cu dobândă de 1 %.

De asemenea, petiționarul este preocupat de activitățile agenției concesionare a serviciului de 
recuperare Equitalia, deținute de stat, care impune dobânzi extrem de mari pentru plățile 
întârziate ale impozitelor, determinând sărăcirea unui număr din ce în ce mai mare de 
datornici.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Deși Comisia Europeană răspunde de monitorizarea punerii în aplicare corecte a legislației 
UE de către statele membre, este de competența principală a autorităților și instanțelor 
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naționale competente să ancheteze comportamentul băncilor. Autoritățile și instanțele 
naționale trebuie să decidă dacă intermediarii financiari respectă legislația națională, inclusiv 
în domeniul protecției consumatorilor. În cazul Italiei, în special, legislația privind protecția 
consumatorului definește, de asemenea, limită pentru rata dobânzii dincolo de care dobânzile 
bancare sunt considerate drept dobânzi cămătărești1. În plus, deciziile privind consecințele 
juridice care survin în urma încălcării normelor în cauză de bănci sau alte organisme sau 
agenții financiare sunt de competența legislației și autorităților naționale. În cele din urmă, 
Comisia Europeană nu are competența de a supraveghea respectarea diferitelor hotărârilor 
individuale luate de către instanțele naționale. 

În ceea ce privește sistemul de percepere a impozitelor în Italia, este necesar să se sublinieze 
și faptul că, în absența unor măsuri de armonizare la nivelul Uniunii Europene, statele 
membre au libertatea de a organiza sistemul lor de percepere a sumelor datorate de către 
contribuabili, inclusiv de a stabili ratele dobânzilor și sancțiunile, cu condiția ca acestea să 
respecte normele și principiile generale ale tratatelor UE și, în special, să nu discrimineze 
cazurile transfrontaliere.

Concluzie

Sistemul judiciar italian are responsabilitatea de a determina dacă băncile italiene respectă 
condițiile stabilite de regulamentul Băncii Italiei privind plafonul pentru ratele dobânzilor care 
poate fi aplicat contractelor. Eventualele comportamente nepotrivite din partea intermediarilor 
pot fi, de asemenea, semnalate Băncii Italiei, care examinează reclamațiile, însă, în orice caz, 
doar instanța sau Ombudsmanul financiar și bancar pot lua hotărâri privind litigiile.

Pe baza informațiilor disponibile, nu reiese că sistemul de percepere a impozitelor aplicat de 
către Equitalia în Italia discriminează cazurile transfrontaliere.
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Cf. Legea nr. 108/1996, astfel cum a fost modificată prin Decretul Legislativ nr. 70/2011.


