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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1321/2012, του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων λόγω εθνικότητας από τις μαλτέζικες 
τράπεζες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχει ήδη υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή και στις 
αρχές της Μάλτας που υποστηρίζουν ότι οι μαλτέζικες τράπεζες εισάγουν διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας, καθώς εξακολουθούν να εφαρμόζουν πρακτικές που ίσχυαν πριν από την 
προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ. Αναφέρει ότι η δανειστική πολιτική των τραπεζών, λόγου 
χάρη, εξαρτάται από το κατά πόσον ο παραλήπτης είναι μαλτέζος. Θα ήθελε να συζητηθεί το 
ζήτημα στην Επιτροπή Αναφορών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων αναφέρεται σε μια ανταλλαγή σημειώσεων στο Facebook όπου οι μη μαλτέζοι 
υπήκοοι περιγράφουν τα προβλήματά τους σε σχέση με τη λήψη δανείου ή πιστωτικής 
κάρτας από τράπεζες της Μάλτας. Ο αναφέρων επικρίνει τις τράπεζες της Μάλτας που «δεν 
θα ήθελαν να εκτεθούν σε ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο, εάν ο μη μαλτέζος καταναλωτής 
αποφασίσει να εγκαταλείψει τη Μάλτα στη λήξη της σύμβασης εργασίας του». Ο αναφέρων 
κατηγορεί τις αρχές της Μάλτας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρήση των
διατάξεων της οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
2005/60/ΕΚ ως πρόσχημα για να ζητούν καταθέσεις μετρητών από τους μη μαλτέζους 
καταναλωτές που υποβάλλουν αίτηση για πίστωση.
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Ο αναφέρων παραπέμπει σε διάφορες πηγές, όπως το Facebook, αποσπάσματα από μια 
βρετανική ιστοσελίδα αποδήμων, εφημερίδες της Μάλτας, καθώς και την προηγούμενη 
αλληλογραφία του με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αρχές της Μάλτας, τη 
Μονάδα Καταγγελιών Καταναλωτών της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) της 
Μάλτας, την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Μάλτα και το κέντρο πληροφοριών Μάλτας-
ΕΕ, αλλά με έναν μάλλον χαοτικό τρόπο. Είναι αδύνατο να εντοπιστούν από την αναφορά 
ποιά μέτρα των αρχών της Μάλτας μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια παράβαση του 
κοινοτικού δικαίου.

Ο αναφέρων δεν παρέχει πληροφορίες ως προς το ποια μέτρα των αρχών της Μάλτας μπορεί 
να συνιστούν παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Όπως έχει αναφερθεί στις απαντήσεις της Επιτροπής σε προηγούμενες επιστολές που έλαβε 
από τον αναφέροντα, μόνο μέτρα όπως οι νόμοι ή διοικητικές πρακτικές που μπορεί να 
αποδοθεί σε ένα κράτος μέλος μπορούν να θεωρηθούν ως περιορισμοί που απαγορεύονται 
βάσει της Συνθήκης, και να αμφισβητηθούν από την Επιτροπή. Επιπλέον, η παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 123/2006/EΚ 
για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία ασχολείται με τις διαφορές στη μεταχείριση 
που εφαρμόζονται από τους παρόχους υπηρεσιών ανάλογα με την εθνικότητα ή τον τόπο 
διαμονής του καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι τράπεζες, 
έχουν την εμπορική ελευθερία να αποφασίζουν σε ποιον θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
και υπό ποίους όρους, σύμφωνα με τους γενικούς νόμους κατά των διακρίσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάιο 2013, μια οδηγία 
που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό, 
ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Σύμφωνα με την οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά τη σύναψη 
επιχειρηματικής σχέσης να μεριμνούν για τη «δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη». Αυτό 
συνεπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας, τον εντοπισμό και τον 
έλεγχο του πελάτη και, ενδεχομένως, του δικαιούχου, τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό 
και τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης και τη συνεχή παρακολούθηση.

Τα ιδρύματα δύνανται να προσδιορίζουν την έκταση της δέουσας επιμέλειας ως προς τον 
πελάτη με βάση το βαθμό κινδύνου. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι διαφορετικοί ανάλογα με τον 
τόπο της κατοικίας του πελάτη και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως εκ τούτου, μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Ωστόσο, η οδηγία 2005/60/ΕΚ δεν επιτρέπει στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απαιτούν, κατά γενικό κανόνα και χωρίς να προβούν σε 
οποιαδήποτε εκτίμηση της συγκεκριμένης περιπτώσεως, μια κατάθεση από τους μη 
μαλτέζους πελάτες.

Κατά τον έλεγχο για χορήγηση πίστωσης, οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν την 
πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας για την 
καταναλωτική πίστη (οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου), ο πιστωτικός φορέας υποχρεούται να 
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αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή βάσει επαρκών στοιχείων που 
λαμβάνονται κατά περίπτωση από τον καταναλωτή και, όπου είναι απαραίτητο, με βάση την 
εξέταση της σχετικής βάσης δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, εφόσον η
αίτηση πίστωσης απορρίπτεται βάσει της έρευνας σε βάση δεδομένων, ο πιστωτικός φορέας 
υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή αμέσως και δωρεάν για τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας και τα σχετικά στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Στην προηγούμενη αλληλογραφία του με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ο αναφέρων δεν 
παρείχε λεπτομέρειες της υπόθεσής του, και είχε ενημερωθεί ότι στην περίπτωση μιας 
εμπορικής διαμάχης με μια τράπεζα, θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεσή του στη 
Μονάδα Καταγγελιών Καταναλωτών της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) της 
Μάλτας. Ο Διευθυντής της υπηρεσίας αυτής ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι ο 
αναφέρων δεν απάντησε στο αίτημα του, και έτσι διεκόπη ο μεταξύ τους διάλογος.

Συμπεράσματα

Ο αναφέρων δεν έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες που θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να 
εκτιμήσει κατά πόσον οι αρχές της Μάλτας ενεργούν κατά τρόπο που μπορεί να συνιστά 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Στο βαθμό που αυτό αφορά μόνο περίπτωση μεμονωμένης τράπεζας, ο αναφέρων 
παρακαλείται να απευθυνθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές..


