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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: petícia č. 2380/2013, ktorú predkladá Francesco Era, taliansky štátny 
príslušník, o porušení práv spotrebiteľov a podnikov zo strany talianskych 
bánk a úradu pre výber daní Equitalia

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje obavy z obmedzenia dostupnosti úverov a vysokých úrokových 
sadzieb (13 –18 %), ktoré si účtujú mnohé banky v Taliansku za úvery podnikom, v dôsledku 
čoho často dochádza k zatvoreniu podnikov alebo ich bankrotu napriek úveru ECB 
talianskym bankám vo výške 268 miliárd EUR pri 1 % úroku.

Predkladateľ petície tiež vyjadruje znepokojenie nad činnosťami štátom vlastneného úradu 
pre výber daní Equitalia, ktorý uvaľuje ochromujúce úrokové sadzby za oneskorené daňové 
platby, ktoré doháňajú čoraz väčší počet dlžníkov do chudoby.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 25. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Keďže Európska komisia je zodpovedná za kontrolu správneho vykonávania  právnych 
predpisov EÚ v oblasti finančných služieb členskými štátmi, vyšetrovanie konania 
jednotlivých bánk spadá do primárnej zodpovednosti príslušných vnútroštátnych orgánov a 
súdov. Vnútroštátne orgány a súdy musia zvážiť, či finanční sprostredkovatelia sú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane oblasti ochrany spotrebiteľa. Osobitne v prípade 
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Talianska právne predpisy o ochrane spotrebiteľa tiež určujú 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" limityna úrokové sadzby, v prípade ktorých sú úroky bánk 
považované za úžernícke sadzby.1. Okrem toho do pôsobnosti vnútroštátnych právnych 
predpisov a orgánov patrí rozhodnutie o právnych dôsledkoch nedodržania týchto pravidiel 
bankami či inými finančnými inštitúciami alebo agentúrami. Európska komisia nemá 
právomoc monitorovať výkon jednotlivých rozhodnutí prijatých vnútroštátnymi súdmi. 

Pokiaľ ide o systém výberu daní v Taliansku, je tiež potrebné zdôrazniť, že v prípade 
neexistencie harmonizačných opatrení na úrovni Európskej únie, členské štáty môžu 
organizovať svoj systém vymáhania súm, ktoré im dlžia daňoví poplatníci, vrátane úrokových 
sadzieb a sankcií za predpokladu, sú v súlade so všeobecnými pravidlami a zásadami zmlúv 
EÚ, a najmä, že neprinášajú diskrimináciu v cezhraničných situáciách.

Záver

Za stanovenie toho, či talianske banky dodržiavajú podmienky nariadenia Talianskej banky 
týkajúce sa stropu úrokových sadzieb, ktoré môžu byť použité pri zmluvách, je zodpovedné 
talianske súdnictvo. Možné nevhodné správanie sprostredkovateľov môže byť tiež oznámené 
Talianskej banke, ktorá preskúma sťažnosti, ale v každom prípade len súd alebo bankový a 
finančný ombudsman môžu rozhodnúť o merite veci.

Na základe dostupných informácií sa nezdá, že by systém vymáhania daní, ktorý uplatňuje 
Equitalia v Taliansku, bol v cezhraničných situáciách diskriminačný.
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Pozri zákon č. 108/1996 zmenený legislatívnym dekrétom 70/2011.


