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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1321/2012, ktorú predkladá Oisin Jones-Dillon, írsky štátny občan, 
o diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zo strany maltských bánk

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že už v minulosti predložil Komisii a maltským orgánom dôkazy, 
z ktorých vyplýva, že maltské banky sa dopúšťajú diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti, keďže pokračujú v uplatňovaní postupov z obdobia pred pristúpením Malty 
k EÚ. Tvrdí napríklad, že úverová politika bánk závisí od toho, či je príjemca Malťanom. 
Predkladateľ petície by bol rád, keby sa táto otázka prediskutovala vo Výbore pre petície.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. októbra 2013)

Predkladateľ petície sa odvoláva na diskusiu na stránke Facebook, v ktorej cudzí štátni 
príslušníci opisovali svoje ťažkosti so získaním úveru alebo kreditnej karty od bánk na Malte. 
Predkladateľ petície kritizuje maltské banky za to, že sa „nechcú zaoberať nesplateným 
zostatkom, ak by sa spotrebiteľ, ktorý nie je maltským štátnym príslušníkom, rozhodol po 
ukončení pracovného pomeru opustiť Maltu“. Predkladateľ petície obviňuje maltské 
vnútroštátne orgány a finančné inštitúcie, že používajú ustanovenia smernice 2005/60/ES 
o boji proti praniu špinavých peňazí ako zámienku na požadovanie zálohy od spotrebiteľov, 
ktorí žiadajú o úver a nie sú maltskými štátnymi príslušníkmi.

Predkladateľ petície uvádza, hoci pomerne chaoticky, rôzne zdroje, akými sú Facebook, 
výňatky z webovej stránky britského občana pôsobiaceho v zahraničí, maltská tlač, ako aj 
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svoju predchádzajúcu korešpondenciu s útvarmi Európskej komisie, maltskými orgánmi, 
oddelením pre sťažnosti spotrebiteľov maltského Úradu pre dohľad nad finančnými službami, 
zastúpením Komisie na Malte a maltským informačným strediskom o EÚ. Z petície nie je 
možné zistiť, ktoré opatrenia maltských orgánov mali predstavovať porušenie právnych 
predpisov EÚ. 

Predkladateľ petície neposkytuje informácie o tom, ktoré opatrenia maltských orgánov mali 
predstavovať porušenie právnych predpisov EÚ.

V odpovediach Komisie na predchádzajúce listy predkladateľa petície už bolo uvedené, že len 
opatrenia, ako sú zákony či administratívne postupy, ktoré možno pripísať členskému štátu, 
možno považovať za obmedzenia zakázané zmluvou, proti ktorým Komisia namieta. 
Poskytovanie finančných služieb navyše nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 
č. 123/2006/ES o službách na vnútornom trhu, ktorá sa zaoberá rozdielmi v zaobchádzaní, 
ktoré uplatňujú poskytovatelia služieb podľa štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska 
spotrebiteľa. Súkromné spoločnosti, ako sú banky, majú preto obchodnú slobodu rozhodnúť, 
komu a za akých podmienok poskytujú svoje služby, a to v súlade so všeobecnými 
antidiskriminačnými právnymi predpismi. V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že 
Komisia v máji 2013 predložila návrh smernice, ktorý zabezpečí, aby všetci občania mali 
právo na základný bankový účet bez ohľadu na svoju finančnú situáciu. 

Podľa smernice 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu majú úverové inštitúcie povinnosť pri uzatváraní 
obchodného vzťahu vykonávať „povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi“. Podľa 
článku 8 ods. 1 smernice to znamená identifikáciu a overenie klienta a v príslušných 
prípadoch aj konečného vlastníka, získanie informácií o účele a plánovanom charaktere 
obchodného vzťahu a vykonávanie priebežného monitorovania. 

Inštitúcie môžu určiť rozsah povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s prihliadnutím na 
mieru rizika. Riziká sa môžu líšiť podľa miesta bydliska, opatrenia povinnej starostlivosti vo 
vzťahu ku klientovi preto môžu byť rôzne v závislosti od miesta bydliska. Smernica 
2005/60/ES však finančným inštitúciám neumožňuje, aby vo všeobecnosti a bez 
posudzovania jednotlivých prípadov požadovali zálohu od občanov, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi Malty.

Pri úvahách o poskytnutí úveru musia banky posudzovať úverovú bonitu svojho klienta. 
Podľa článku 8 smernice o spotrebiteľskom úvere (smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 
87/102/EHS) je veriteľ povinný posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na základe dostatočných 
informácií, v príslušných prípadoch získaných od spotrebiteľa, a v prípade potreby na základe 
nahliadnutia do príslušnej databázy.

Podľa článku 9 ods. 2 smernice o spotrebiteľskom úvere, ak je žiadosť o úver zamietnutá na 
základe výsledku nahliadnutia do databázy, veriteľ je povinný bezodkladne a bezplatne 
informovať spotrebiteľa o výsledku tohto nahliadnutia a o bližších údajoch o databáze, do 
ktorej bolo nahliadnuté.

V predchádzajúcej korešpondencii s útvarmi Komisie predkladateľ petície neposkytol údaje 



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

SK

o svojom prípade. Bolo mu odporučené, aby sa v prípade obchodného sporu s bankou obrátil 
na oddelenie pre sťažnosti spotrebiteľov maltského Úradu pre dohľad nad finančnými 
službami. Vedúci oddelenia pre sťažnosti spotrebiteľov maltského Úradu pre dohľad nad 
finančnými službami útvary Komisie informoval, že predkladateľ petície na žiadosť vedúceho 
neodpovedal, čím prerušil možný dialóg. 

Závery 

Predkladateľ petície neposkytol dostatočné informácie, ktoré by Komisii umožnili posúdiť, či 
maltské orgány konajú spôsobom, ktorý môže predstavovať porušenie práva EÚ.

Pokiaľ ide o ojedinelý prípad jednotlivej banky, predkladateľovi petície sa odporúča, aby sa 
obrátil na príslušné vnútroštátne orgány. 


