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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1321/2012 af Oisin Jones-Dillon, irsk statsborger, om
forskelsbehandling på grund af nationalitet i maltesiske banker

1. Sammendrag

Andrageren hævder allerede at have fremlagt beviser for Kommissionen og de maltesiske 
myndigheder, der viser, at maltesiske banker gør sig skyldige i forskelsbehandling på grund af 
nationalitet, da de fortsætter med at følge samme praksis som før Maltas tiltrædelse af EU.
Han anfører, at f.eks. bankernes udlånspolitik afhænger af, om modtageren er maltesisk. Han 
ønsker, at dette spørgsmål drøftes i Udvalget for Andragender.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Andrageren henviser til en udveksling på Facebook, hvor ikke-maltesiske statsborgere 
beskrev deres problemer med at opnå lån eller kreditkort fra maltesiske banker. Andrageren 
kritiserer maltesiske banker, der ikke vil risikere et ubetalt restbeløb, hvis den ikke-maltesiske 
forbruger beslutter at forlade Malta ved an ansættelseskontrakts udløb. Andrageren beskylder 
de maltesiske nationale myndigheder og finansieringsinstitutter for at anvende 
bestemmelserne i direktiv 2005/60/EF om hvidvaskning af penge som et påskud for at kræve 
indskud fra ikke-maltesiske forbrugere, der anmoder om kredit.

Andrageren henviser til forskellige kilder som f.eks. Facebook, uddrag fra et website for briter 
i udlandet, maltesiske aviser samt hans tidligere korrespondance med Kommissionens 
tjenestegrene, maltesiske myndigheder, det maltesiske finanstilsyns forbrugerklageenhed, 
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Kommissionens repræsentation i Malta og Maltas EU-informationskontor, men på en 
temmelig kaotisk måde.Det er umuligt ud fra andragendet at fastslå, hvilke af de maltesiske 
myndigheders foranstaltninger, der kan have udgjort en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Andrageren giver ingen oplysninger om, hvorvidt de maltesiske myndigheders 
foranstaltninger kan have udgjort en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Som det fremgår af Kommissionens svar på tidligere skrivelser modtaget fra andrageren, er 
det kun foranstaltninger som love eller administrative praksisser, der kan tilskrives 
medlemsstater, der kan betragtes som restriktioner, der er forbudt i henhold til traktaten, og 
anfægtes af Kommissionen. Endvidere henhører leveringen af finansielle tjenesteydelser ikke 
under anvendelsesområdet for direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, 
der omhandler forskellig behandling fra tjenesteyderes side på grundlag af forbrugerens 
nationalitet eller opholdssted. Som følge heraf har private virksomheder som f.eks. banker 
kommerciel frihed til at beslutte, hvem de vil yde deres tjenester til og under hvilke 
betingelser i overensstemmelse med generelle love mod forskelsbehandling. I denne 
forbindelse bør det dog bemærkes, at Kommissionen i maj 2013 foreslog et direktiv, der vil 
sikre, at alle borgere har ret til en basiskonto uanset deres finansielle situation.  

I henhold til direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det 
finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er virksomheder ved 
etablering af en forretningsforbindelse forpligtet til at gennemføre 
"kundelegitimationsprocedurer". Dette indebærer i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktivet 
identifikation og kontrol af kunden og eventuelt af den reelle ejer, indhentning af oplysninger 
om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede omfang og vedvarende kontrol.

Institutter kan vedtage kundelegitimationens omfang på grundlag af risikoen. Risiciene kan 
være forskellige alt efter opholdsstedet, og kundelegitimationsforanstaltningerne kan derfor 
variere afhængig af opholdsstedet.  Direktiv 2005/60/EF giver dog ikke 
finansieringsinstitutter mulighed for som en generel regel og uden at foretage en vurdering af 
den enkelte sag at kræve et indskud fra ikke-maltesiske statsborgere.

Når banker overvejer at yde kredit, skal de vurdere deres kunders kreditværdighed. I henhold 
til artikel 8 i forbrugerkreditdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 
23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF) er 
kreditgiveren forpligtet til at vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af 
fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det 
er nødvendigt, ved søgning i den relevante database.

I henhold til artikel 9, stk. 2, i forbrugerkreditdirektivet er kreditgiveren, hvis en anmodning 
om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, forpligtet til at underrette forbrugeren 
omgående og gratis om resultatet af en sådan søgning og give nærmere oplysninger om den 
pågældende database.

I den tidligere korrespondance med Kommissionens tjenestegrene gav andrageren ingen 
detaljer om sin sag, og han blev underrettet om, at han i tilfælde af en kommerciel tvist med 
en bank kunne indgive sin sag til det maltesiske finanstilsyns forbrugerklageenhed. Chefen for 
det maltesiske finanstilsyns forbrugerklageenhed underrettede Kommissionens tjenestegrene 
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om, at andrageren ikke havde besvaret chefens anmodning og dermed havde afbrudt en mulig 
dialog.

Konklusioner

Andrageren har ikke indgivet tilstrækkelige oplysninger, der ville give Kommissionen 
mulighed for at vurdere, hvorvidt de maltesiske myndigheder handler på en måde, der 
eventuelt udgør et brud på EU-lovgivningen.

For så vidt som dette handler om et isoleret tilfælde med en enkeltstående bank, tilskyndes 
andrageren til at henvende sig til de nationale kompetente myndigheder.  


