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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0104/2013, внесена от Герт Клас, с белгийско гражданство, относно 
дискриминацията на граждани на ЕС в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва проблемите, с които се е сблъскал в малтийска банка, 
за която той твърди, че отношението към него се различава от отношението спрямо 
малтийските граждани. Не само процедурата по откриване на банкова сметка е тромава, 
но и при кандидатстване за малък краткосрочен потребителски кредит той попада в 
графа „отвъдморски“ клиенти независимо от това, че семейството му живее там от 
2009 г. насам. Той настоява малтийските банки да актуализират своите правила и 
правилата, приложими към малтийските граждани, да са приложими и към другите 
граждани на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията, който е белгийски гражданин, постоянно пребиваващ в 
Малта, посочва проблемите, които е срещнал при откриването на банкова сметка и 
получаването на кредит в Малта. Според него достъпът му до банкова сметка е бил 
затруднен, тъй като от него са изискали да предостави банково свидетелство за тази цел 
(вносителят на посочва какво точно представлява банковото свидетелство). Той 
посочва, че неговата карта за самоличност не е сметната за достатъчен документ от 
банката. 
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Вносителят на петицията също така изразява недоволството си факта, че неговото 
семейство е класифицирано като „отвъдморски“ клиент от банката и поради това е 
трябвало да изпълни допълнителни изисквания за получаване на кредит, въпреки че 
съпругата му има малтийски паспорт. Те са били принудени да внесат „гаранционен“ 
депозит по сметката си, за да имат правото да получат заем.

Вносителят на петицията смята, че малтийските банки следва да прилагат същите 
правила независимо дали клиентът е с малтийско гражданство или от друга държава –
членка на ЕС. Вносителят не предоставя достатъчно информация за това кои практики 
на малтийската банка представляват нарушение на правото на ЕС.

Комисията не е оправомощена да се намесва в частните спорове между потребители и 
доставчици на финансови услуги. 

Предоставянето на финансови услуги не попада в обхвата на Директива 123/2006/ЕО 
относно услугите на вътрешния пазар, с която се регламентира различното третиране от 
страна на доставчиците на услуги въз основа на гражданството или 
местопребиваването на потребителя. В резултат на това частните дружества, например 
банките, имат търговската свобода да решат на кого и при какви условия ще предлагат 
своите услуги, в съответствие с общите закони за борба с дискриминацията. В този 
контекст обаче следва да се отбележи, че през май 2013 г. Комисията предложи 
директива, с която ще се гарантира, че всички граждани на ЕС имат правото да открият 
основна платежна сметка във всяка от държавите – членки на ЕС независимо от своето 
гражданство, местопребиваване или финансово положение.    

Съгласно Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм кредитните 
институции са задължени при установяването на бизнес отношения да извършват 
„комплексна проверка на клиента“. Тази проверка включва, съгласно член 8, параграф 
1, от посочената директива, идентифициране и проверка на клиента, получаване на 
информация относно целта и планираното естество на бизнес отношенията и 
провеждането на текущ контрол.  Институциите могат да определят степента на 
комплексна проверка на клиента въз основа на оценка на риска. Рисковете могат да са 
различни в зависимост от местопребиваването и следователно мерките за комплексна 
проверка на клиента могат да се различават в зависимост от местопребиваването.  
Съгласно Директива 2005/60/ЕО обаче не се разрешава на финансовите институции да 
изискват по принцип и без да правят оценка на конкретния случай внасянето на депозит 
от немалтийски граждани.

Освен това съгласно член 8 от Директивата за потребителските кредити (Директива 
2008/48/ЕО) кредиторът е задължен да извърши оценка на платежоспособността на 
потребителя въз основа на достатъчно информация, получена от потребителя, и, ако е 
необходимо, въз основа на справка в съответната база данни за кредитите. Съгласно 
член 9, параграф 2, от посочената директива ако искането за кредит е получило отказ 
въз основа на справка в база данни, кредиторът е задължен да уведоми потребителя 
незабавно и безвъзмездно за резултата от тази справка.

Тъй като проблемът, за който съобщава вносителят на петицията, изглежда е изолиран 
случай, бихме му препоръчали да отнесе жалбата си до ръководителя на отдела за 
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жалби на потребители към малтийския орган по финансови услуги. 

Заключения 

Вносителят не е предоставил достатъчно информация, която би позволила на 
Комисията да прецени дали малтийската банка е нарушила правото на ЕС. Комисията 
обаче на разполага с правомощията да разследва частни жалби относно отказ на достъп 
до банкова сметка или за предоставяне на заем. Поради това вносителят на петицията 
следва да отнесе жалбата си до съответните национални органи или до орган за 
извънсъдебно решаване на спорове.


