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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 2380/2013, ingiven av Francesco Era, italiensk medborgare, 
om italienska bankers och skatteindrivningsbyrån Equitalias kränkningar av 
konsumenters och företags rättigheter

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är oroad över kreditåtstramningen i Italien och att många banker i Italien 
tillämpar höga räntor (13–18 procent) på företagslån, vilket ofta resulterar i nedläggning eller 
konkurs, trots att de italienska bankerna beviljats ett ECB-lån på 268 miljarder euro till en 
ränta på 1 procent.

Framställaren är också orolig över verksamheten i den statligt ägda skatteindrivningsbyrån 
Equitalia, som tillämpar förödande höga räntesatser på obetalda skatteskulder, vilket gör att 
allt fler gäldenärer hamnar i fattigdom.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionen har ansvaret för att övervaka att medlemsstaterna tillämpar EU-lagstiftningen 
på området för finansiella tjänster på ett korrekt sätt, men de nationella behöriga 
myndigheterna och domstolarna har det primära ansvaret när det gäller att utreda enskilda 
bankers beteende. De nationella myndigheterna och domstolarna ska bedöma huruvida 
finansiella intermediärer har följt nationell lagstiftning, även på konsumentskyddsområdet. 
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Särskilt i Italiens fall fastställer konsumentskyddslagstiftningen 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 "Dela via e-post" ett räntetak utöver vilket bankräntor anses vara ockerräntor1. Det 
är dessutom en uppgift för den nationella lagstiftningen och de nationella myndigheterna att 
besluta om de rättsliga konsekvenserna för banker eller andra finansiella organ eller byråer 
som överträder dessa regler. Avslutningsvis har kommissionen inte befogenhet att övervaka 
verkställigheten av enskilda beslut fattade av nationella domstolar. 

Vad gäller skatteindrivningssystemet i Italien måste det också framhållas att eftersom inga 
harmoniseringsåtgärder har vidtagits på unionsnivå är medlemsstaterna fria att organisera sina 
system för att driva in fordringar från skattebetalare, även i fråga om räntesatser och 
sanktioner, under förutsättning att de följer de allmänna reglerna och principerna i EU-
fördragen, och framför allt inte diskriminerar mot gränsöverskridande situationer.

Slutsats

Det är det italienska rättsväsendet som ska fastställa huruvida de italienska bankerna följer 
den italienska centralbankens bestämmelser om det räntetak som kan tillämpas på kontrakt. 
Eventuellt straffbara handlingar från intermediärers sida kan också rapporteras till den 
italienska centralbanken, som undersöker klagomål, men det är enbart domstolarna eller bank-
och finansombudsmannen som kan besluta om det verkliga sakförhållandet i tvister.

På grundval av tillgänglig information tycks det skatteindrivningssystem som Equitalia 
tillämpar i Italien inte diskriminera mot gränsöverskridande situationer.
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Se lag nr 108/1996, ändrad genom lagstiftningsdekret 70/2011.


