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Suġġett: Petizzjoni 1321/2012, imressqa minn Oisin Jones-Dillon, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità mill-banek Maltin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li diġà ssottometta evidenza lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
Maltin li turi li l-banek Maltin huma ħatja ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
minħabba li huma qed ikomplu jsegwu prattiki li huma datati qabel l-adeżjoni ta’ Malta fl-UE. 
Huwa jiddikjara li l-politika tas-self tal-banek, pereżempju, tiddependi fuq jekk min qed 
jirċievi s-self huwiex Malti jew le. Huwa jixtieq li din il-kwistjoni tiġi diskussa fil-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Ottubru 2013

Il-petizzjonant jirreferi għal skambju fuq Facebook li waqtu persuni ta’ nazzjonalità mhux 
Maltija ddeskrivew il-problemi tagħhom biex jirċievu self jew karta ta’ kreditu minn banek 
Maltin. Il-petizzjonant jikkritika l-banek Maltin li “ma jixtiequx jiġu esposti għal bilanċ mhux 
imħallas, jekk il-konsumatur ta’ nazzjonalità mhux Maltija jiddeċiedi li jitlaq minn Malta mat-
tmiem ta’ kuntratt tal-impjieg”. Il-petizzjonant jakkuża lill-awtoritajiet nazzjonali Maltin u 
lill-istituzzjonijiet finanzjarji bl-użu tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/60/KE Kontra l-
Ħasil tal-Flus bħala skuża biex jintalbu depożiti minn konsumaturi ta’ nazzjonalità mhux 
Maltija li japplikaw għall-kreditu.

Il-petizzjonant jirreferi għal sorsi differenti, bħal Facebook, siltiet minn websajt ta’ persuni 
Brittaniċi li telqu minn pajjiżhom, gazzetti Maltin kif ukoll il-korrispondenza preċedenti 
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tiegħu mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet Maltin, il-Consumer Complaints 
Unit tal-MFSA, ir-Rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni f’Malta u ċ-ċentru għall-informazzjoni 
dwar l-UE f’Malta, imma f’manjiera pjuttost kaotika. Huwa impossibbli li jiġu identifikati 
mill-petizzjoni liema miżuri tal-awtoritajiet Maltin setgħu rrappreżentaw ksur tal-liġi tal-UE. 

Il-petizzjonant ma jipprovdix informazzjoni dwar liema miżuri tal-awtoritajiet Maltin setgħu 
rrappreżentaw ksur tal-liġi tal-UE.

Bħalma diġà ġie ddikjarat fir-risposti tal-Kummissjoni għal ittri preċedenti riċevuti mingħand 
il-petizzjonant, huma biss il-miżuri bħal liġijiet jew prattiki amministrattivi li jistgħu jiġu 
attribwiti għal Stat Membru li jistgħu jitqiesu bħala restrizzjonijiet ipprojbiti taħt it-Trattat u 
kkontestati mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-provvista tas-servizzi finanzjarji ma taqax 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 123/2006/KE dwar is-Servizzi fis-Suq Intern, li 
tittratta d-differenzi fit-trattament applikat mill-fornituri tas-servizzi skont in-nazzjonalità jew 
il-post tar-residenza tal-konsumatur. B’riżultat ta’ dan, kumpaniji privati, bħal banek, 
għandhom il-libertà kummerċjali li jiddeċiedu lil min joffru s-servizzi tagħhom u taħt liema 
kundizzjonijiet, b'mod konformi mal-liġijiet ġenerali kontra d-diskriminazzjoni. F’dan il-
kuntest, madankollu, ta’ min jinnota li l-Kummissjoni pproponiet, f’Mejju 2013, Direttiva li 
se tiżgura li ċ-ċittadini kollha jkollhom id-dritt għal kont tal-bank bażiku, irrispettivament 
mis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom.

Taħt id-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu huma obbligati 
meta jistabbilixxu relazzjoni ta’ negozju li jwettqu “diliġenza dovuta mal-klijent”. Din 
tinkludi, skont l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva, l-identifikazzjoni u l-verifika tal-klijent u fejn 
ikun applikabbli tas-sid benefiċjarju, il-ksib ta’ informazzjoni dwar l-iskop u n-natura prevista 
tar-relazzjoni ta’ negozju u l-eżerċizzju ta’ sorveljanza kontinwa. 

L-istituzzjonijiet jistgħu jistabbilixxu l-firxa ta’ diliġenza dovuta mal-klijent fuq bażi tal-
konoxxenza tar-riskju. Ir-riskji jistgħu jkunu differenti skont il-post tar-residenza u l-miżuri 
ta’ diliġenza dovuta mal-klijent jistgħu għalhekk ivarjaw skont il-post tar-residenza. 
Madankollu, id-Direttiva 2005/60/KE ma tippermettix lill-istituzzjonijiet finanzjarji li jitolbu, 
bħala regola ġenerali u mingħajr ma jagħmlu valutazzjoni tal-każ individwali, depożitu 
mingħand persuni ta’ nazzjonalità mhux Maltija.

Meta jikkunsidraw l-għotja tal-kreditu, il-banek jeħtieġ li jivvalutaw l-affidabbiltà 
finanzjarja tal-klijent tagħhom. Taħt l-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-
Konsumatur (id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 
2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE), il-kreditur huwa obbligat li jivvaluta l-affidabbiltà finanzjarja tal-konsumatur 
abbażi ta’ informazzjoni suffiċjenti, fejn ikun il-każ miksuba mill-konsumatur u, fejn ikun 
meħtieġ, abbażi ta’ konsultazzjoni tad-database rilevanti.

Taħt l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur, jekk ir-rifjut ta’ 
applikazzjoni ta’ kreditu jkun ibbażat fuq il-konsultazzjoni ta’ database, il-kreditur għandu 
jinforma lill-konsumatur immedjatament u mingħajr ħlas bir-riżultat ta’ tali konsultazzjoni u 
bil-partikolaritajiet tad-database kkonsultata.

Fil-korrispondenza preċedenti mas-servizzi tal-Kummissjoni l-petizzjonant naqas milli 
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jipprovdi dettalji tal-każ tiegħu, u ngħata l-parir li fil-każ ta’ tilwim kummerċjali ma’ bank, 
jista’ jirreferi l-każ tiegħu lill-Consumer Complaints Unit tal-MFSA. Il-Consumer Complaints 
Manager tal-MFSA informa lis-servizzi tal-Kummissjoni li l-petizzjonant ma weġibx għat-
talba tal-Maniġer u għaldaqstant waqqaf id-djalogu possibbli. 

Konklużjonijiet 

Il-petizzjonant ma pprovdiex informazzjoni suffiċjenti li tippermetti lill-Kummissjoni 
tivvaluta jekk l-awtoritajiet Maltin humiex jaġixxu b’mod li jista’ jikkostitwixxi ksur tal-liġi 
tal-UE.

Sakemm dan jikkonċerna każ iżolat ta’ bank individwali, il-petizzjonant jingħata l-parir li jdur 
lejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 


