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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1321/2012, adresată de Oisin Jones-Dillon, de cetățenie irlandeză, 
privind discriminarea pe criterii de cetățenie practicată de băncile malteze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că a prezentat deja dovezi Comisiei și autorităților malteze care atestă că 
băncile malteze se fac vinovate de discriminare pe criterii de cetățenie din moment ce 
continuă să aplice practici anterioare aderării Maltei la UE. El afirmă că politica de creditare a 
băncilor, de exemplu, depinde de cetățenia malteză a beneficiarului și ar dori ca această 
chestiune să fie discutată în Comisia pentru petiții.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul se referă la un schimb de replici de pe Facebook în care resortisanții de altă 
cetățenie decât malteză descriau problemele pe care le-au întâmpinat la primirea unui 
împrumut sau a unei cărți de credit din partea băncilor malteze. Petiționarul critică băncile 
malteze, care „nu ar dori să fie expuse la un sold neplătit în cazul în care consumatorii de altă 
cetățenie decât malteză decid să părăsească Malta la încheierea unui contract de muncă”. 
Petiționarul acuză autoritățile naționale malteze și instituțiile financiare de utilizarea 
dispozițiilor Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, drept pretext pentru a solicita depozite 
consumatorilor de altă cetățenie decât malteză care aplică pentru un credit bancar.

Petiționarul invocă diferite surse, cum ar fi Facebook, extrase din site-ul internet al 
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britanicilor expatriați, presa malteză precum și corespondență anterioară cu serviciile 
Comisiei Europene, Unitatea pentru reclamațiile clienților din cadrul Autorității Serviciilor 
Financiare malteze, Reprezentanța Comisiei în Malta și Biroul de informare al UE din Malta, 
însă într-un mod destul de haotic. Este imposibil să se identifice din petiție ce măsuri luate de 
autoritățile malteze ar putea reprezenta o încălcare a legislației UE. 

Petiționarul nu furnizează informații cu privire la măsurile luate de autoritățile malteze care ar 
putea reprezenta o încălcare a legislației UE.

Astfel cum s-a precizat în răspunsurile Comisiei la scrisorile anterioare primite de la 
petiționar, numai măsuri precum legi sau practici administrative care pot fi atribuite unui stat 
membru pot fi considerate drept restricții interzise, conform tratatului, și pot fi contestate de 
către Comisie. În plus, furnizarea de servicii financiare nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care se referă la diferențele 
de tratament aplicat de prestatorii de servicii în funcție de naționalitate sau de locul de 
reședință al consumatorului. În consecință, societățile private, cum ar fi băncile, au libertatea 
comercială de a decide cui își oferă serviciile și în ce condiții, în conformitate cu legile 
generale împotriva discriminării. În acest context, ar trebui remarcat totuși faptul că Comisia a 
prezentat, în mai 2013, o propunere de directivă care se va asigura că toți cetățenii au dreptul 
la un cont bancar de bază, indiferent de situația lor financiară. 

În temeiul Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, instituțiile de credit sunt obligate să ia „măsuri de 
precauție privind clientela” la stabilirea unei relații de afaceri. În conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) din directivă, acest fapt implică identificarea și verificarea clientului și, după caz, 
a beneficiarului efectiv, cu scopul obținerii de informații privind scopul și natura dorită a 
relației de afaceri și realizarea unei monitorizări continue. 

Instituțiile pot stabili gradul de precauție privind clientela pe baza unei evaluări a riscului. 
Riscurile pot fi diferite în funcție de locul de reședință, iar măsurile de precauție privind 
clientela, prin urmare, pot varia în funcție de locul de reședință. Cu toate acestea, Directiva 
2005/60/CE nu permite instituțiilor financiare să perceapă un depozit resortisanților de altă 
cetățenie decât malteză, ca o regulă generală și fără a face o evaluare a fiecărui caz.

Atunci când se ia în considerare acordarea unui credit, băncile trebuie să evalueze bonitatea 
financiară a clientului. În conformitate cu articolul 8 din Directiva privind creditul de consum 
(Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind 
contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a 
Consiliului), creditorul are obligația de a evalua bonitatea consumatorului pe baza unui volum 
suficient de informații obținute de la consumator și, dacă este necesar, pe baza consultării 
bazei de date relevante.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva privind creditul de consum, în cazul 
în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, creditorul 
îl informează imediat pe consumator și fără costuri suplimentare în legătură cu rezultatul 
acestei consultări și cu caracteristicile bazei de date consultate.

În corespondența anterioară cu serviciile Comisiei, petiționarul nu a furnizat detalii cu privire 
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la cazul său și a fost informat că, în caz de litigiu comercial cu o bancă, ar putea înainta cazul 
Unității de reclamații a clienților din cadrul Autorității Serviciilor Financiare malteze. 
Unitatea de reclamații a clienților din cadrul Autorității Serviciilor Financiare malteze a 
informat serviciile Comisiei cu privire la faptul că petiționarul nu au răspuns la cererea 
administratorului și, prin urmare, a întrerupt un posibil dialog. 

Concluzii 

Petiționarul nu a furnizat suficiente informații pentru a permite Comisiei să evalueze în ce 
măsură autoritățile malteze acționează într-un mod care poate constitui o încălcare a legislației 
UE.

În măsura în care este vorba despre cazul izolat al unei anumite bănci, i se recomandă 
petiționarului să se adreseze autorităților naționale competente. 


