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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint egy máltai bank a máltai állampolgároktól eltérő bánásmódban 
részesíti. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy nemcsak a bankszámlanyitás nehézkes 
folyamat, hanem a bank rövid lejáratú személyi kölcsön igénylésekor annak ellenére is 
külföldiként kezelte, hogy családjával már 2009 óta Máltán él. A petíció benyújtója azt 
szeretné, hogy a máltai bankok módosítsák szabályaikat, valamint hogy ugyanazok a 
szabályok legyenek érvényesek a máltai állampolgárokra és más uniós tagállamok 
állampolgáraira is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtója, aki Máltán lakóhellyel rendelkező belga állampolgár, a máltai 
bankszámla nyitása, illetve kölcsön igénylése során tapasztalt problémákról számol be. A 
bankszámlához való hozzáférést nehézkesnek találta, mivel ehhez banki referencia 
bemutatását kérték tőle (a petíció benyújtója nem jelöli meg konkrétan, hogy a banki 
referencia mit takar). Rámutat arra, hogy személyi igazolványát a bank nem tekintette 
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elegendőnek.

A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy családját a bank „külföldi” ügyfélnek 
minősítette, ezért további feltételeknek kellett megfelelniük azért, hogy hitelhez jussanak 
annak ellenére, hogy házastársa máltai útlevéllel rendelkezik. Annak érdekében, hogy 
kölcsönre jogosulttá váljanak, a bankszámlájukon biztosítékot kellett volna letétbe 
helyezniük.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a máltai bankoknak azonos szabályokat kellene 
alkalmazniuk függetlenül attól, hogy az ügyfél máltai-e, vagy valamely más uniós tagállamból 
származik. A petíció benyújtója nem szolgáltat elegendő információt arról, hogy a máltai 
bankok mely gyakorlatai minősülnek az uniós jog megsértésének.

A Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy beavatkozzon a fogyasztók és a pénzügyi 
szolgáltatók egyedi jogvitáiba.

A szolgáltatók által az ügyfelek állampolgársága vagy lakóhelye alapján alkalmazott eltérő 
bánásmód kérdésével foglalkozó belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelv 
hatálya a pénzügyi szolgáltatások nyújtására nem terjed ki. Ennek következtében a 
magánvállalatok – például a bankok – kereskedelmi szempontból szabadon dönthetnek arról, 
hogy szolgáltatásaikat az általános megkülönböztetésmentességi jogszabályoknak megfelelve 
kinek és milyen feltételek mellett kínálják. Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni azonban, 
hogy a Bizottság 2013 májusában javaslatot tett egy irányelvre, amely biztosítani fogja az 
uniós állampolgárok számára azt a jogot, hogy állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 
pénzügyi helyzetüktől függetlenül bármely uniós tagállamban alapszintű fizetési számlát 
nyithassanak.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelv értelmében a hitelintézetek üzleti 
kapcsolatok létrehozásakor kötelesek „ügyfél-átvilágítási intézkedéseket” alkalmazni. Ez az 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében magában foglalja az ügyfél azonosítását és 
igazoló ellenőrzését, az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről való információk 
szerzését, valamint a folyamatos figyelemmel kísérést. Az intézmények kockázatérzékenységi 
alapon határozhatják meg az ügyfél-átvilágítási intézkedések terjedelmét. A kockázatok 
lakóhelytől függően eltérőek lehetnek, ennek függvényében pedig változhatnak az ügyfél-
átvilágítási intézkedések is. A 2005/60/EK irányelv azonban nem biztosít lehetőséget a 
pénzügyi intézményeknek arra, hogy nem máltai állampolgároktól általános szabályként és az 
egyedi eset megvizsgálása nélkül letétet kérjenek.

Ezenfelül a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló (2008/48/EK) irányelv 8. cikke 
értelmében a hitelező a fogyasztótól kapott megfelelő információk, és szükség esetén a 
megfelelő hitel-adatbázisban végzett keresés alapján köteles értékelni a fogyasztó 
hitelképességét. Az irányelv 9. cikkének (2) bekezdése szerint amennyiben a hitelkérelmet az 
adatbázisban történt keresést követően utasítják el, a hitelező a keresés eredményéről köteles a 
fogyasztót haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatni.

Mivel a fogyasztó által jelzett probléma egy bizonyos bankban történt elszigetelt esetnek 
tűnik, ezért a petíció benyújtójának tanácsos lenne a Máltai Pénzügyi Szolgáltatások 
Felügyeletének fogyasztói panaszokkal foglalkozó osztályához fordulnia.



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

HU

Következtetések 

A petíció benyújtója nem szolgáltatott elegendő információt ahhoz, hogy a Bizottság az uniós 
jog egy máltai bank általi esetleges megsértését értékelje. A Bizottság ugyanakkor nem 
rendelkezik hatáskörrel a bankszámlanyitás vagy a kölcsönnyújtás megtagadásával 
kapcsolatos egyedi panaszok kivizsgálására. A petíció benyújtójának ezért panaszával az 
érintett nemzeti hatóságokhoz, vagy egy peren kívüli vitarendezési testülethez kellene 
fordulnia.


