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Temats: Lūgumraksts Nr. 1321/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Oisin Jones-
Dillon, par Maltas banku īstenoto diskrimināciju valstspiederības dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jau ir iesniedzis pierādījumus Komisijai un Maltas varas 
iestādēm, kas liecina, ka Maltas bankas ir vainojamas diskriminācijā valstspiederības dēļ, jo 
tās turpina īstenot tādu praksi, kāda pastāvēja pirms Maltas pievienošanās ES. Viņš norāda, ka 
banku kreditēšanas politika, piemēram, ir atkarīga no tā, vai saņēmējs ir maltietis. Viņš vēlas, 
lai šis jautājums tiktu apspriests Lūgumrakstu komitejā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz viedokļu apmaiņu tīmekļa vietnē „Facebook”, kurā 
personas, kas nav Maltas valstspiederīgie, aprakstījušas pieredzētos sarežģījumus aizdevuma 
vai kredītkartes saņemšanā Maltas bankās. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Maltas bankas, 
kas „nevēlas nonākt situācijā, kad patērētājs, kurš nav Maltas valstspiederīgais, izlemj pamest 
Maltu darba līguma izbeigšanas dēļ, un neatmaksā aizdevuma atlikumu.” Lūgumraksta 
iesniedzējs apsūdz Maltas valsts un finanšu iestādes Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošanas Direktīvas 2005/60/EK izmantošanā par ieganstu, lai pieprasītu personām, kas 
nav Maltas valstspiederīgie, veikt noguldījumus, piesakoties kredītam.

Lūgumraksta iesniedzējs diezgan haotiskā veidā atsaucas uz dažādiem avotiem —
„Facebook”, fragmentiem no emigrējušo britu tīmekļa vietnes, Maltas laikrakstiem, kā arī uz 
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savu iepriekšējo saraksti ar Eiropas Komisijas dienestiem, Maltas iestādēm, Maltas FSA
Patērētāju sūdzību nodaļu, Komisijas pārstāvniecību un ES informācijas centru Maltā. No 
lūgumraksta nav iespējams saprast, kuri Maltas iestāžu pasākumi varētu izpausties kā ES 
tiesību aktu pārkāpumi. 

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju par to, kuri Maltas iestāžu pasākumi varētu būt 
izpaudušies kā ES tiesību aktu pārkāpumi.

Kā ir ticis norādīts iepriekšējās Komisijas atbildēs uz vēstulēm, kas agrāk saņemtas no 
lūgumraksta iesniedzēja, tikai tādi dalībvalstu īstenoti pasākumi kā tiesību akti vai 
administratīvā prakse var tikt uzskatīti par Līgumā aizliegtajiem ierobežojumiem, un Komisija 
var tos apstrīdēt. Turklāt finanšu pakalpojumu sniegšana neietilpst Direktīvas 123/2006/EK 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū darbības jomā, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzēju 
atšķirīgu attieksmi, patērētāja valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ. Līdz ar to tādiem 
privātiem uzņēmumiem kā bankām ir komerciāla brīvība izlemt, saskaņā ar vispārējiem 
diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem, kam un ar kādiem nosacījumiem tās piedāvā savus 
pakalpojumus. Šajā kontekstā būtu jāatzīmē Komisijas 2013. gada maijā ierosinātā direktīva, 
kas katram iedzīvotājam, neskatoties uz viņa finansiālo situāciju, nodrošinās tiesības uz 
pamata bankas kontu. 

Saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, kredītiestādēm nodibinot 
komercdarbības attiecības, ir pienākums veikt „klienta uzticamības pārbaudes”. Saskaņā ar šīs 
direktīvas 8. panta 1. punktu, tas paredz klienta (atbilstīgos gadījumos — faktiskā īpašnieka) 
identifikāciju un pārbaudi, informācijas iegūšanu par komercdarbības attiecību mērķi un 
paredzamo būtību, un komercdarbības attiecību uzraudzību. 

Iestādes, pamatojoties uz riska pakāpi, var noteikt klienta uzticamības pārbaužu apjomu. Riski 
var būt dažādi atkarībā no dzīvesvietas, un tādējādi klienta uzticamības pārbaudes pasākumi 
var atšķirties atkarībā no klienta dzīvesvietas. Tomēr Direktīva 2005/60/EK neatļauj finanšu 
iestādēm kā vispārēju principu pieprasīt depozītu no personām, kas nav Maltas 
valstspiederīgie, ja nav ticis veikts individuālā gadījuma novērtējums.

Apsverot kredīta piešķiršanu, bankām ir jānovērtē klienta kredītspēja. Saskaņā ar Patēriņa 
kredītu direktīvas 8. pantu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 
2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK), kreditoram 
jānovērtē patērētāja kredītspēja, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas attiecīgā 
gadījumā iegūta no patērētāja, un, ja nepieciešams, uz ziņām, kas iegūtas no attiecīgās 
datubāzes.

Saskaņā ar Patēriņa kredītu direktīvas 9. panta 2. punktu — ja kredīta pieteikuma noraidījumu 
pamato ar datubāzē iegūtām ziņām, kreditoram ir nekavējoties un bez maksas jāinformē 
patērētājs par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, un jāsniedz ziņas par izmantoto 
datubāzi.

Agrākā sarakstē ar Komisijas dienestiem lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis sīkāku 
informāciju par savu lietu, un viņam tika sniegts padoms komerctiesiska strīda ar banku 
gadījumā vērsties pie Maltas FSA Patērētāju sūdzību nodaļas. Maltas FSA Patērētāju sūdzību 
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nodaļas vadītājs informēja Komisijas dienestus, ka lūgumraksta iesniedzējs nav atbildējis uz 
vadītāja pieprasījumu un tādējādi ir pārtraucis iespējamo dialogu. 

Secinājumi 

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekamu informāciju, kas ļautu Komisijai izvērtēt, 
vai Maltas iestāžu rīcība var tikt uzskatīta par ES tiesību aktu pārkāpumu. 

Tā kā šis ir atsevišķs gadījums, kas attiecas uz konkrētu banku, lūgumraksta iesniedzējam tiek 
ieteikts vērsties valsts kompetentajās iestādēs.  


