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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0104/2013 af Geert Claes, belgisk statsborger, om forskelsbehandling 
af EU-statsborgere på Malta

1. Sammendrag

Andrageren beskriver sine problemer med en maltesisk bank, som ifølge ham behandler ham 
anderledes end maltesiske statsborgere. Oprettelsen af en bankkonto er ikke alene en 
besværlig proces, men i forbindelse med ansøgningen om et lille kortsigtet personligt lån blev 
han stadig anset for at være fra et "oversøisk land", selv om hans familie har været etableret 
på Malta siden 2009. Han anmoder om, at de maltesiske banker ajourfører deres bestemmelser 
og sørger for, at de bestemmelser, som finder anvendelse på maltesiske borgere, også kommer 
til at gælde for andre EU-borgere. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Andrageren, der er belgisk statsborger og bosiddende på Malta, beskriver de problemer, som 
han har haft med at åbne en bankkonto og opnå et lån på Malta. Han oplevede, at det var 
omstændeligt at få adgang til en bankkonto, eftersom han blev anmodet om at forelægge en 
bankreference i denne forbindelse (andrageren forklarer ikke, hvad en bankreference er). Han 
henviser til, at banken ikke anså hans ID-kort for fyldestgørende. 

Andrageren klager desuden over, at hans familie blev klassificeret som "oversøiske" kunder af 
banken og derfor måtte opfylde supplerende krav for at få et lån, selv om hans ægtefælle har 
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maltesisk pas. Det ville have været nødvendigt for dem at deponere et beløb som "sikkerhed" 
på deres konto for at få adgang til et lån.

Det er andragerens opfattelse, at de maltesiske banker bør anvende de samme regler, uanset 
om en kunde er maltesisk statsborger eller kommer fra en anden EU-medlemsstat. Andrageren 
giver ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger om, hvilke former for praksis i den maltesiske 
bank der udgør en overtrædelse af EU-retten.

Kommissionen har ikke beføjelser til at intervenere i konkrete tvister mellem forbrugere og 
leverandører af finansielle tjenesteydelser. 

Levering af finansielle tjenesteydelser falder ikke ind under anvendelsesområdet for direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, der omhandler forskelsbehandling fra 
tjenesteyderes side på grundlag af forbrugerens nationalitet eller opholdssted. Som følge heraf 
har private virksomheder som f.eks. banker kommerciel frihed til at beslutte, hvem de vil yde 
deres tjenester til og på hvilke betingelser, i overensstemmelse med de generelle love mod 
forskelsbehandling. I denne forbindelse bemærkes det dog, at Kommissionen i maj 2013 
forelagde et direktivforslag, som skal sikre, at alle EU-borgere får ret til at åbne en 
grundlæggende betalingskonto i enhver EU-medlemsstat uanset nationalitet, opholdssted eller 
økonomisk situation.    

I henhold til direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det 
finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er kreditinstitutter 
ved etablering af en forretningsforbindelse forpligtet til at gennemføre 
"kundelegitimationsprocedurer". Dette betyder ifølge direktivets artikel 8, stk. 1, at der 
foretages identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet samt indhentning af 
oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede omfang samt vedvarende 
kontrol. Institutter kan træffe afgørelse om kundelegitimationens omfang på grundlag af 
risikoen. Risiciene kan være forskellige alt efter opholdsstedet, og 
kundelegitimationsforanstaltningerne kan derfor variere afhængig af opholdsstedet. Direktiv 
2005/60/EF giver dog ikke finansieringsinstitutter mulighed for som en generel regel og uden 
at foretage en vurdering af den konkrete sag at kræve et indskud fra ikke-maltesiske 
statsborgere.

Ifølge artikel 8 i direktivet om forbrugerkreditaftaler (direktiv 2008/48/EF) er kreditgiveren 
forpligtet til at vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende 
oplysninger, der indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i den 
relevante kreditdatabase. Ifølge direktivets artikel 9, stk. 2, skal kreditgiveren, hvis en 
anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, omgående og gratis 
underrette forbrugeren om resultatet af en sådan søgning.

Siden det problem, som forbrugeren klager over, tilsyneladende er et isoleret tilfælde 
vedrørende en enkelt bank, vil det være hensigtsmæssigt, at andrageren sender sin klage til 
den ansvarlige for kundeklager ved den maltesiske Financial Services Authority 

Konklusion 

Andrageren har ikke givet tilstrækkeligt præcise oplysninger til, at Kommissionen kan 
vurdere, om den maltesiske bank har overtrådt EU-retten. Kommissionen har imidlertid heller 
ikke beføjelse til at undersøge konkrete klager om afslag på åbning af en bankkonto eller om 
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afslag på en ansøgning om et lån. Andrageren bør derfor sende sin klage til de relevante 
nationale myndigheder eller til et udenretsligt tvistbilæggelsesorgan."


