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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1321/2012, внесена от Ойсин Джонс-Дилън, с ирландско 
гражданство, относно дискриминация въз основа на националната 
принадлежност от страна на банките в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че вече е представил доказателства пред Комисията и 
малтийските органи, които показват, че банките в Малта извършват дискриминация въз 
основа на националната принадлежност, тъй като те продължават да следват практики, 
датиращи от годините преди присъединяването на Малта към ЕС. Той посочва за 
пример кредитната политика на банките, която се определя от факта дали получателят е 
малтийски гражданин. Вносителят на петицията би желал този въпрос да бъде 
разгледан от комисията по петиции.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят посочва обмен на информация във Фейсбук, при който немалтийски 
граждани описват проблемите си във връзка с получаването на заем или кредитна карта 
от малтийски банки. Вносителят критикува малтийските банки, които „не желаят да се 
изложат на риска от неизплатено салдо, в случай че немалтийски клиенти решат да 
напуснат Малта при прекратяване на трудовите си правоотношения“. Вносителят 
обвинява малтийските национални органи и финансови институции за използването на 
разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО срещу изпирането на пари като претекст да 
поискат разкриването на депозити от немалтийски клиенти,  кандидатстващи за 
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отпускането на кредит.

Вносителят посочва различни източници, като например Фейсбук, извадки от уебсайт 
на британски имигранти, малтийски вестници, както и негова предишна 
кореспонденция със службите на Европейската комисия, малтийските органи, отдела за 
жалби на потребители към малтийския орган по финансови услуги, представителството 
на Комисията в Малта и информационния център на ЕС в Малта, но тази информация е 
доста хаотична. От петицията не може да се разбере кои мерки на малтийските органи 
биха могли да представляват нарушение на правото на ЕС. 

Вносителят не предоставя информация за това кои мерки на малтийските органи биха 
могли да представляват нарушение на правото на ЕС.

Както беше посочено в отговорите на Комисията на предходни писма, получени от 
вносителя, само мерки от типа на правни разпоредби или административни практики, 
които могат да се припишат на държава членка, могат да се считат като ограничения, 
които са забранени от Договора и са оспорени от Комисията. Освен това, 
предоставянето на финансови услуги не попада в обхвата на Директива 123/2006/ЕО 
относно услугите на вътрешния пазар, която регламентира различното третиране на 
потребителите от страна на доставчиците на услуги въз основа на тяхната 
националност или местопребиваване. В резултат на това частните компании, като 
например банките, имат търговската свобода да решат на кого и при какви условия ще 
предлагат своите услуги, в съответствие с общите закони за борба с дискриминацията. 
В този контекст следва обаче да се отбележи, че през май 2013 г. Комисията предложи 
директива, която ще гарантира правото на всички граждани да разкрият основна 
банкова сметка, независимо от финансовото си състояние.  

Съгласно Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, кредитните 
институции са задължени при установяването на бизнес отношения да извършват 
„комплексна проверка на клиента“. Съгласно член 8, параграф 1 от директивата това 
предполага идентифициране и проверка на клиента и, където е приложимо, на 
действителния собственик, като се получава информация за целта, както и за 
планираното естество на бизнес отношенията, и се провежда текущ контрол. 

Институциите могат да определят степента на комплексна проверка на клиента въз 
основа на оценка на риска. Рисковете могат да са различни в зависимост от 
местопребиваването и следователно мерките за комплексна проверка на клиента могат 
да се различават в зависимост от местопребиваването.  Но Директива 2005/60/ЕО не 
позволява на финансовите институции, по принцип и без да правят оценка на 
конкретния случай, да искат разкриването на депозит от немалтийски граждани.

При разглеждането на молба за отпускане на кредит банките трябва да преценяват 
кредитоспособността на своите клиенти. Съгласно член 8 от Директивата за 
потребителските кредити (Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна 
на Директива 87/102/ЕИО на Съвета) кредиторът е длъжен да прецени 
кредитоспособността на клиента въз основа на достатъчно информация, по 
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целесъобразност, получена от потребителя и, ако е необходимо, въз основа на справка в 
съответната база данни.

Съгласно член 9, параграф 2 от Директивата за потребителските кредити, ако искането 
за кредит се отхвърля въз основа на справка в базата данни, кредиторът е длъжен да 
уведоми клиента незабавно и безплатно за резултата от тази справка и за получената 
информация от базата данни.

В предишната си кореспонденция със службите на Комисията вносителят не 
предостави подробности за своя случай и беше посъветван, че в случай на търговски 
спор с неговата банка, може да отнесе случая до отдела за жалби на потребители към 
малтийския орган по финансови услуги. Ръководителят на отдела за жалби на 
потребители към малтийския орган по финансови услуги информира службите на 
Комисията, че вносителят не е отговорил на негово питане и така е прекъснал 
възможността за диалог. 

Заключения 

Вносителят не е предоставил достатъчно информация, която да позволи на Комисията 
да прецени дали малтийските органи действат по начин, който може да представлява 
нарушение на правото на ЕС.

Тъй като се отнася за изолиран случай на отделна банка, на вносителя се препоръчва да 
се обърне към компетентните национални органи.  


