
CM\1022366EL.doc PE529.944v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0104/2013 του Geert Claes, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με την
εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος υπηκόων της ΕΕ στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τράπεζα της Μάλτας, η οποία, 
κατά τα λεγόμενά του, τον μεταχειρίζεται διαφορετικά από τους υπηκόους της Μάλτας. 
Πέραν του ότι η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού είναι επαχθής, ακόμη και 
όταν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση προσωπικού βραχυπρόθεσμου μικροδανείου, η τράπεζα 
θεώρησε ότι προερχόταν από υπερπόντια χώρα, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του έχει
εγκατασταθεί στη Μάλτα από το 2009. Ζητεί οι τράπεζες της Μάλτας να επικαιροποιήσουν 
τους κανόνες τους και να αρχίσουν να εφαρμόζουν για τους υπηκόους της ΕΕ τους ίδιους 
κανόνες που εφαρμόζουν για τους υπηκόους της Μάλτας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι βέλγος πολίτης που κατοικεί στην Μάλτα, αναφέρεται στα 
προβλήματα τα οποία συνάντησε για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και την χορήγηση 
πίστωσης στην Μάλτα. Θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτη η πρόσβαση σε τραπεζικό 
λογαριασμό, εφόσον του ζητήθηκε να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό τραπεζική σύσταση 
(ο αναφέρων δεν διευκρινίζει τι ακριβώς εννοεί με τραπεζική σύσταση). Επισημαίνει ότι η 
ταυτότητά του δεν θεωρήθηκε επαρκής από την τράπεζα. 
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Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι η οικογένειά του έχει χαρακτηριστεί ως 
"υπερπόντιος πελάτης" από την τράπεζα και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφωθεί με 
πρόσθετες απαιτήσεις για να λάβει πίστωση, παρά το γεγονός ότι η σύζυγός του διαθέτει 
διαβατήριο από την Μάλτα. Θα χρειαζόταν να προβούν σε μία "κατάθεση ασφάλειας" στον 
λογαριασμό τους προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το δάνειο.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι τράπεζες της Μάλτας θα πρέπει να εφαρμόσουν τους ίδιους 
κανόνες ανεξάρτητα από το εάν ο πελάτης είναι Μαλτέζος ή προέρχεται από ένα άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ. Ο αναφέρων δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ποιες πρακτικές 
των μαλτέζικων τραπεζών θεωρεί ότι αποτελούν παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει σε επί μέρους διαφορές μεταξύ καταναλωτών και 
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
123/2006/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία ρυθμίζει τις διαφορές 
στην αντιμετώπιση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών καταναλωτών με βάση την 
εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως οι τράπεζες, 
έχουν την εμπορική ελευθερία να αποφασίσουν σε ποιόν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
με ποιους όρους, σύμφωνα βέβαια με ισχύοντες γενικούς κανόνες κατά των διακρίσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάιο του 2013, 
οδηγία η οποία θα εξασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ανοίξουν ένα βασικό 
λογαριασμό πληρωμών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους, τον τόπο διαμονής ή την οικονομική τους κατάσταση.    

Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/60/EΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα πιστωτικά ιδρύματα 
υποχρεώνονται, όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις, να προβαίνουν στη "δέουσα 
επιμέλεια ως προς τον πελάτη".  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 1 της Οδηγίας, την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη, τη 
συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και το σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής 
σχέσης καθώς και την άσκηση τρέχουσας εποπτείας. Τα ιδρύματα δύνανται να καθορίζουν 
την έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον  πελάτη, ανάλογα με τον βαθμό 
κινδύνου. Οι κίνδυνοι μπορούν να διαφοροποιούνται σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας, και ως 
εκ τούτου τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη μπορούν να εξαρτώνται από τον 
τόπο κατοικίας.  Όμως, η Οδηγία 2005/60/EΚ δεν επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
να ζητούν, ως γενικό κανόνα και χωρίς να προβαίνουν σε αξιολόγηση της εκάστοτε 
περίπτωσης, κατάθεση από υπήκοους που δεν είναι Μαλτέζοι.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας σχετικά με την καταναλωτική πίστη (Οδηγία 
2008/48/EΚ), ο πιστωτής είναι υποχρεωμένος να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα 
του καταναλωτή βάσει επαρκών στοιχείων που λαμβάνονται από τον καταναλωτή και, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παράγραφος 2 της Οδηγίας, εάν η αίτηση για πίστωση απορριφθεί για λόγους που 
προκύπτουν από τη διαβούλευση της βάσης δεδομένων, ο πιστωτής είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώσει τον καταναλωτή άμεσα και δωρεάν για το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. 

Επειδή το πρόβλημα που αναφέρεται από τον καταναλωτή εμφανίζεται ως μία μάλλον 



CM\1022366EL.doc 3/3 PE529.944v01-00

EL

μεμονωμένη περίπτωση σε μία συγκεκριμένη Τράπεζα, θα ήταν επιθυμητό ο καταναλωτής να 
παραπέμψει την καταγγελία του στον διαχειριστή καταγγελιών των καταναλωτών στην 
Μαλτέζικη Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.   

Συμπεράσματα 

Ο αναφέρων δεν έχει διαβιβάσει επαρκείς πληροφορίες οι οποίες θα επέτρεπαν στην 
Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η εν λόγω Μαλτέζικη τράπεζα παραβίασε τη νομοθεσία 
της ΕΕ.  Όμως, η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να ερευνήσει μεμονωμένες καταγγελίες 
σχετικά με άρνηση πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό ή χορήγηση δανείου. Ως εκ τούτου, 
ο αναφέρων θα πρέπει να απευθύνει την καταγγελία του στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε 
σώμα αρμόδιο για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.


