
CM\1013361HU.doc PE523.131v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.10.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Oisin Jones-Dillon ír állampolgár által benyújtott 1321/2012. számú petíció a 
máltai bankok által állampolgárság alapján gyakorolt hátrányos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy már nyújtott be bizonyítékokat az Európai Bizottsághoz 
és a máltai hatóságokhoz, igazolva, hogy a máltai bankok állampolgárság szerinti hátrányos 
megkülönböztetéssel vádolhatók, mivel továbbra is a Málta uniós csatlakozása előtti 
gyakorlatot folytatják. Állítása szerint például a bankok kölcsönzési politikája attól függ, hogy 
a hitelfelvevő máltai-e vagy sem. Szeretné, ha ezt a kérdést a Petíciós Bizottság megvitatná.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A petíció benyújtója egy Facebook-beszélgetésre utal, amelyben nem máltai állampolgárok 
írják le azzal kapcsolatos problémáikat, hogy máltai bankoktól hitelt vegyenek fel vagy  
hitelkártyát igényeljenek. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a máltai bankok „nem 
kívánják magukat kitenni a ki nem fizetettség kockázatának, amennyiben a nem máltai ügyfél 
úgy dönt, hogy munkaszerződése megszűnését követően elhagyja Máltát”. Kifogásolja, hogy 
a máltai nemzeti hatóságok és pénzügyi intézmények ürügyként használják fel a 2005/60/EK 
pénzmosási irányelv rendelkezéseit arra, hogy letéti kötelezettséget írjanak elő azon nem 
máltai ügyfelek számára, akik hitelt igényelnek.
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A petíció benyújtója különböző forrásokra – többek között a Facebook-ra, a brit kivándoroltak 
számára létrehozott honlapon szereplő írásokra, máltai újságokra –, valamint saját forrásaira –
az európai bizottsági szolgálatokkal, a máltai hatóságokkal, a máltai pénzügyi szolgáltatások 
hatósága fogyasztói panaszokkal foglalkozó osztályával, a Bizottság Máltán működő 
képviseletével és a máltai európai uniós információs központtal folytatott levelezésére –
hivatkozik, azonban eléggé rendszertelenül. A petíció alapján lehetetlen megállapítani, hogy a 
máltai hatóságok mely intézkedése jelentheti az európai uniós jog megsértését. 

A petíció benyújtója nem szolgáltat információt erre vonatkozóan.

Amint az a petíció benyújtójának korábbi leveleire küldött bizottsági válaszokban is szerepel, 
csak egy adott tagállamnak tulajdonítható intézkedések, mint például törvények vagy 
közigazgatási gyakorlatok tekinthetők a Szerződés által tiltott korlátozásoknak, és a Bizottság 
csak ezeket vitathatja meg. Emellett a pénzügyi szolgáltatások nyújtása nem tartozik a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelv hatálya alá, amely a szolgáltatók által az 
ügyfelek állampolgársága vagy lakóhelye alapján alkalmazott eltérő bánásmód kérdésével 
foglalkozik. Ennek következtében a magánvállalatoknak – például a bankoknak –
kereskedelmi szabadságuk van annak eldöntésére, hogy szolgáltatásaikat az általános 
megkülönböztetésellenes jogszabályoknak megfelelve kinek és milyen feltételek mellett 
kínálják. E tekintetben azonban meg kell jegyezni, hogy a Bizottság 2013 májusában 
javaslatot tett irányelv elfogadására, amely biztosítaná, hogy valamennyi állampolgár 
hozzáférhessen az alapszintű bankszámlához, pénzügyi helyzetétől függetlenül.  

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelv értelmében a hitelintézetek üzleti 
kapcsolatok létrehozásakor kötelesek „ügyfél-átvilágítási intézkedéseket” alkalmazni. Az 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdése alapján ez magában foglalja az ügyfél és az esetleges 
tényleges tulajdonos azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, 
információszerzést az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről, valamint folyamatos 
megfigyelési feladatok végzését. 

Az intézmények kockázatérzékenységi alapon meghatározhatják az ügyfél-átvilágítási 
intézkedések mértékét. Lakóhelytől függően a kockázatok eltérőek lehetnek, ennek 
függvényében pedig változhatnak az ügyfél-átvilágítási intézkedések is.  A 2005/60/EK 
irányelv azonban nem biztosít lehetőséget a pénzügyi intézményeknek arra, hogy nem máltai 
állampolgároktól általános szabályként és az egyedi eset megvizsgálása nélkül letétet 
kérjenek.

A hitelnyújtás mérlegelésekor a bankoknak fel kell mérniük az ügyfél hitelképességét. A 
fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló irányelv (a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) 8. cikke értelmében a hitelező kötelessége, hogy az 
adott esetben a fogyasztótól kapott megfelelő információ és szükség esetén a vonatkozó 
adatbázisban végzett keresés alapján értékelje a fogyasztó hitelképességét.

A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében ha 
a hiteligénylést adatbázisban való keresés alapján utasítják vissza, a hitelezőnek kötelessége a 
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fogyasztó késedelem nélküli és díjmentes tájékoztatása az adatbázisban végzett keresés 
eredményéről és a szóban forgó adatbázis jellemzőiről.

A Bizottság szolgálataival korábban folytatott levelezése során a petíció benyújtója 
elmulasztotta az ügyére vonatkozó részletesebb tájékoztatást, ugyanakkor azt tanácsolták 
neki, hogy bankkal folytatott kereskedelmi vita esetén ügyét a máltai pénzügyi szolgáltatások 
hatósága fogyasztói panaszokkal foglalkozó osztályához továbbíthatja. A máltai pénzügyi 
szolgáltatások hatósága fogyasztói panaszokkal foglalkozó osztálya arról tájékoztatta a 
Bizottság szolgálatait, hogy a petíció benyújtója nem válaszolt a kezelő kérésére, és ezáltal 
megakadályozta a lehetséges párbeszédet. 

Következtetések 

A petíció benyújtója nem szolgáltatott elegendő információt ahhoz, hogy a Bizottság számára 
lehetővé tegye annak értékelését, hogy a máltai hatóságok intézkedései az európai uniós jog 
megsértését jelenthetik-e.

Mivel egy adott bankra vonatkozó egyedi esetről van szó, a petíció benyújtójának javasolják, 
hogy forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz.


