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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jau pateikė įrodymus Komisijai ir Maltos valdžios 
institucijoms, rodančius, kad Maltos bankai kalti dėl diskriminacijos dėl pilietybės, nes jie ir 
toliau vadovaujasi praktika, galiojusia prieš Maltos įstojimą į ES. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad bankų skolinimo politika, pvz., priklauso nuo to, ar paskolos gavėjas yra Maltos pilietis. 
Jis norėtų, kad šis klausimas būtų aptartas Peticijų komitete.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo socialinio tinklo „Facebook“ diskusiją, kurioje Maltos pilietybės 
neturintys asmenys aprašė savo problemas siekiant Maltos bankuose gauti paskolą ar kredito 
kortelę. Peticijos pateikėjas kritikuoja Maltos bankus, kurie „nenorėtų, kad jiems liktų 
nesumokėtas likutis, jei Maltos pilietybės neturintis klientas nuspręstų išvykti iš Maltos 
pasibaigus darbo sutarties galiojimui“. Peticijos pateikėjas kaltina Maltos nacionalines 
valdžios institucijas ir finansų institucijas tuo, kad jos taiko Kovos su pinigų plovimu 
direktyvos 2005/60/EB nuostatas kaip pretekstą reikalauti užstato iš kredito prašančių Maltos 
pilietybės neturinčių klientų.

Peticijos pateikėjas nurodo skirtingus šaltinius, pvz., socialinį tinklą „Facebook“, ištraukas iš 
užsienyje dirbančių britų svetainės, Maltos laikraščius, taip pat savo ankstesnį susirašinėjimą 
su Europos Komisijos tarnybomis, Maltos valdžios institucijomis, Maltos finansinių paslaugų 



PE523.131v02-00 2/3 CM\1013361LT.doc

LT

institucijos vartotojų skundų skyriumi, Komisijos atstovybe maltoje ir Maltos ES informacijos 
centru, tačiau viskas pateikiama padrikai. Iš peticijos neįmanoma nustatyti, kuriomis Maltos 
valdžios institucijų priemonėmis galimai pažeisti ES teisės aktai. 

Peticijos pateikėjas nepateikia informacijos apie tai, kuriomis Maltos valdžios institucijų 
priemonėmis galimai pažeisti ES teisės aktai.

Kaip buvo nurodyta Komisijos atsakymuose į ankstesnius iš peticijos pateikėjo gautus laiškus, 
tik tokias priemones, kaip teisės aktai ar administracinių paslaugų teikimas, kurie gali būti 
priskirti valstybėms narėms, galima laikyti apribojimais, draudžiamais pagal Sutartį, ir tik 
tokias priemones gali užginčyti Komisija. Be to, finansinių paslaugų teikimas nepatenka į 
Direktyvos 123/2006/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kurioje reguliuojami paslaugų teikėjų 
elgesio skirtumai pagal kliento tautybę ar gyvenamąją vietą, taikymo sritį. Todėl privačios 
bendrovės, pvz., bankai, turi komercinę laisvę laikantis bendrųjų diskriminaciją draudžiančių 
teisės aktų nuspręsti, kam ir kokiomis sąlygomis siūlyti savo paslaugas. Tačiau reikėtų 
paminėti, kad 2013 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė direktyvą, kuria bus užtikrinama, kad 
visi piliečiai turėtų teisę į pagrindinę banko sąskaitą, neatsižvelgiantį jų finansinę padėtį.

Pagal Direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimui nustatant verslo santykius kredito institucijos yra įpareigotos 
atlikti „deramą kliento tikrinimą“. Pagal direktyvos 8 straipsnio 1 dalį šiuo patikrinimu 
įpareigojama nustatyti ir patikrinti kliento ir, tam tikrais atvejais, tikrojo savininko tapatybę, 
gauti informacijos apie verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį, taip pat vykdyti tęstinę 
stebėseną. 

Institucijos gali nustatyti deramo kliento tikrinimo mastą atsižvelgiant į grėsmės lygį. 
Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą grėsmė gali skirtis, todėl deramo kliento tikrinimo 
priemonės, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, gali būti nevienodos. Vis dėlto Direktyva 
2005/60/EB, pagal bendrą taisyklę ir nevertinant konkretaus atvejo, finansų institucijoms 
neleidžiama reikalauti užstato iš Maltos pilietybės neturinčių asmenų.

Svarstydamas galimybę suteikti kreditą bankas turi įvertinti savo kliento kreditingumą. Pagal 
Vartojimo kredito direktyvos 8 straipsnį (2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos 
direktyvą 87/102/EEB), kreditorius yra įpareigotas įvertinti klientų kreditingumą atitinkamais 
atvejais remdamasis iš kliento gauta pakankama informacija ir prireikus atlikęs patikrinimą 
atitinkamoje duomenų bazėje.

Pagal Vartojimo kredito direktyvos 9 straipsnio 2 dalį, jei paraiška gauti kreditą atmetama 
remiantis patikrinimu duomenų bazėje, kreditorius nedelsdamas nemokamai informuoja 
klientą apie tokio patikrinimo rezultatą ir pateikia duomenis apie duomenų bazę, kurioje 
atliktas patikrinimas.

Per ankstesnį susirašinėjimą su Komisijos tarnybomis peticijos pateikėjas nepateikė išsamios 
informacijos apie savo atvejį ir jam buvo patarta, kad komercinio ginčo su banku atveju jis 
galėtų apie šį atvejį pranešti Maltos finansinių paslaugų institucijos vartotojų skundų skyriui. 
Maltos finansinių paslaugų institucijos vartotojų skundų skyriaus vadovas informavo 
Komisijos tarnybas, kad peticijos pateikėjas neatsakė į vadovo prašymą ir taip nutraukė 
galimą dialogą. 
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Išvados 

Peticijos pateikėjas nepateikė pakankamai informacijos, pagal kurią Komisija galėtų įvertinti, 
ar Maltos valdžios institucijų veikla galimai pažeidžiama ES teisė.

Ši peticija susijusi su atskiru konkretaus banko atveju, todėl peticijos pateikėjui patarta 
kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas.“  


