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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.10.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1321/2012, którą złożył Oisin Jones-Dillon (Irlandia) w sprawie 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo przez maltańskie banki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że przedstawiła już Komisji i władzom maltańskim dowody 
wskazujące na to, że maltańskie banki są winne dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, 
gdyż nadal stosują praktyki sprzed przystąpienia Malty do UE. Twierdzi on na przykład, że 
polityka pożyczkowa banków zależy od tego, czy wnioskujący jest Maltańczykiem. Autor 
petycji chciałaby, aby kwestia ta została przedyskutowana w Komisji Petycji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję powołuje się na dyskusję na Facebooku, w której obywatele niemaltańscy 
opisywali kłopoty z uzyskaniem pożyczki lub karty kredytowej w bankach maltańskich. 
Składający petycję zarzuca bankom maltańskim, że „nie chcą narażać się na niewypłacalność 
w razie gdyby niemaltańscy klienci postanowili opuścić Maltę wraz z wygaśnięciem umowy 
o pracę”. Składający petycję zarzuca państwowym władzom i finansowym instytucjom 
maltańskim, że wykorzystują przepisy dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
2005/60/WE jako pretekst dla żądania depozytów od klientów niemaltańskich, którzy 
ubiegają się o kredyt.

Składający petycję powołuje się na rozmaite źródła, takie jak Facebook, fragmenty portalu dla 
brytyjskich emigrantów, prasa maltańska oraz jego poprzednia korespondencja ze służbami 
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Komisji Europejskiej, władzami maltańskimi, działem skarg konsumenckich w maltańskim 
urzędzie nadzoru finansowego, Przedstawicielstwem Komisji na Malcie i centrum 
informacyjnym UE na Malcie, jednak czyni to w dość nieuporządkowany sposób. Na 
podstawie petycji nie jest możliwe do ustalenia, jakie działania władz maltańskich mogłyby 
stanowić naruszenie prawa UE. 

Składający petycję nie podał, jakie działania władz maltańskich mogłyby stanowić naruszenie 
prawa UE.

Jak Komisja stwierdziła w odpowiedziach na wcześniejsze pisma otrzymane od składającego 
petycję, tylko środki w postaci aktów prawnych lub praktyki administracyjnej, które da się 
przypisać danemu państwu członkowskiemu, można uznać za ograniczenia zakazane na 
gruncie Traktatu i stanowiące podstawę zarzutów Komisji. Ponadto świadczenie usług 
finansowych nie wchodzi w zakres dyrektywy 123/2006/WE w sprawie usług na rynku 
wewnętrznym, która reguluje różnice w traktowaniu przez usługodawców ze względu na 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania konsumenta. W konsekwencji prywatnym 
przedsiębiorstwom takim jak banki przysługuje swoboda decydowania, komu zaoferują usługi 
i na jakich warunkach, zgodnie z ogólnymi przepisami o niedyskryminacji. W związku z tym 
należy jednak zauważyć, że w maju 2013 r. Komisja zaproponowała dyrektywę, dzięki której 
wszyscy obywatele będą mieli prawo do podstawowego rachunku bankowego niezależnie od 
ich sytuacji finansowej.  

Na mocy dyrektywy 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu instytucje kredytowe 
ustanawiając stosunki gospodarcze mają obowiązek wykazać się „należytą starannością 
wobec klienta”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy oznacza to identyfikowanie 
klienta i weryfikację jego tożsamości oraz w odpowiednich przypadkach identyfikowanie 
rzeczywistego beneficjenta, uzyskiwanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru 
stosunków gospodarczych oraz prowadzenie bieżącego monitoringu. 

Instytucje mogą określić zakres należytej staranności wobec klienta na podstawie oceny 
ryzyka. Rodzaje ryzyka mogą przybierać rozmaity charakter w zależności od miejsca 
zamieszkania klienta, zatem należyta staranność wobec klienta może różnić się w zależności 
od miejsca zamieszkania.  Jednak dyrektywa 2005/60/WE nie pozwala instytucjom 
finansowym na żądanie od obywateli niemaltańskich depozytu na zasadzie ogólnej i bez 
jakiejkolwiek oceny indywidualnego przypadku.

Przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt banki muszą ocenić zdolność kredytową klienta. Na 
podstawie art. 8 dyrektywy o kredycie konsumenckim (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG) kredytodawca ma obowiązek oceny zdolności 
kredytowej konsumenta na podstawie wystarczających informacji przekazanych mu, w 
stosownych przypadkach, przez konsumenta oraz, w razie konieczności, na postawie 
informacji uzyskanych z odpowiedniej bazy danych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy o kredycie konsumenckim jeżeli odmowa udzielenia 
kredytu nastąpiła na podstawie informacji pochodzących z bazy danych, kredytodawca 
natychmiast i bez pobierania żadnych opłat informuje konsumenta o wynikach weryfikacji 
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oraz podaje mu informacje dotyczące bazy danych, w której dokonano weryfikacji.

We wcześniejszej korespondencji ze służbami Komisji składający petycję nie przedstawił 
szczegółowych okoliczności swojej sprawy; doradzono mu, by w razie sporu z bankiem 
skierował skargę do działu skarg konsumenckich w maltańskim urzędzie nadzoru 
finansowego. Administrator skarg konsumenckich w maltańskim urzędzie nadzoru 
finansowego powiadomił służby Komisji, że składający petycję nie odpowiedział na wnioski 
administratora i w ten sposób przerwał ewentualny dialog. 

Wnioski 

Składający petycję nie udzielił wystarczających informacji, dzięki którym Komisja mogłaby 
ocenić, czy władze maltańskie działały w sposób naruszający prawo Unii.

Jako że sprawa ma charakter jednostkowy i dotyczy konkretnego banku, doradzono 
składającemu petycję, by zwrócił się do właściwych organów krajowych.


