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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo savo problemas, su kuriomis susidūrė Maltos banke, kuriame, 
pasak jo, su juo elgtasi kitaip nei su Maltos piliečiais. Sudėtinga buvo ne tik atsidaryti banko 
sąskaitą. Pateikęs paraišką dėl nedidelės trumpalaikės asmeninės paskolos, jis vis dar buvo 
laikomas „užsieniečiu“, nepaisant to, kad jo šeima čia įsikūrusi jau nuo 2009 m. Jis prašo 
Maltos bankų atnaujinti savo taisykles ir kitiems ES piliečiams taikyti tokias pačias taisykles 
kaip ir Maltos piliečiams. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas, Maltoje gyvenantis Belgijos pilietis, aprašo problemas, su kuriomis 
susidūrė norėdamas atsidaryti banko sąskaitą ir gauti kreditą Maltoje. Jam pasirodė sudėtinga 
gauti banko sąskaitą, nes jo buvo prašoma pateikti banko rekomendaciją (peticijos pateikėjas 
nenurodo, kas yra banko rekomendacija). Jis pažymi, kad bankui neužteko jo tapatybės 
kortelės. 

Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi, kad, nors jo sutuoktinė turi Maltos pilietės pasą, jo 
šeimą bankas klasifikavo kaip „užsienio“ klientus, todėl reikėjo įvykdyti papildomus 
reikalavimus kreditui gauti. Kad turėtų teisę į paskolą, jie turėjo įnešti į savo sąskaitą 
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„saugumo“ indėlį.

Peticijos pateikėjo manymu, Maltos bankai turėtų taikyti vienodas taisykles, neatsižvelgdami į 
tai, ar klientas yra Maltos pilietis, ar yra atvykęs iš kitos ES valstybės narės. Peticijos 
pateikėjas nepateikia pakankamai informacijos apie tai, kokiais Maltos banko veiksmais 
galimai pažeisti ES teisės aktai.

Komisija neturi kompetencijos kištis į atskirus vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus. 

Finansinių paslaugų teikimas nepatenka į Direktyvos 123/2006/EB dėl paslaugų vidaus 
rinkoje, kuria sprendžiami su paslaugų teikėjų elgesio skirtumais pagal kliento tautybę ar 
gyvenamąją vietą susiję klausimai, taikymo sritį. Todėl privačios bendrovės, pvz., bankai, turi 
komercinę laisvę laikydamiesi bendrųjų diskriminaciją draudžiančių teisės aktų nuspręsti, 
kam ir kokiomis sąlygomis siūlyti savo paslaugas. Vis dėlto šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, 
kad 2013 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė direktyvą, kuri užtikrintų, jog visi ES piliečiai 
turėtų teisę atsidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą bet kurioje ES valstybėje narėje, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę, gyvenamąją vietą ar finansinę padėtį.

Pagal Direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimui nustatant verslo santykius kredito institucijos yra įpareigotos 
atlikti „deramą kliento tikrinimą“. Pagal šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalį, tai apima kliento 
tapatybės nustatymą ir patikrinimą, informacijos apie verslo santykių tikslą ir numatomą 
pobūdį gavimą ir tęstinę stebėseną. Institucijos gali nustatyti deramo kliento tikrinimo mastą 
atsižvelgiant į grėsmės lygį. Atsižvelgiant į gyvenamąją vietą grėsmė gali skirtis, todėl 
deramo kliento tikrinimo priemonės, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, gali būti nevienodos. 
Vis dėlto Direktyva 2005/60/EB, pagal bendrą taisyklę ir nevertinant konkretaus atvejo, 
finansų institucijoms neleidžiama reikalauti užstato iš Maltos pilietybės neturinčių asmenų.

Be to, pagal Vartojimo kredito sutarčių direktyvos (Direktyva 2008/48/EB) 8 straipsnį 
kreditorius privalo įvertinti vartotojo kreditingumą remdamasis iš vartotojo gauta pakankama 
informacija ir prireikus atlikęs patikrinimą atitinkamoje duomenų bazėje. Vadovaujantis šios 
direktyvos 9 straipsnio 2 dalimi, jei paraiška gauti kreditą atmetama remiantis patikrinimu 
duomenų bazėje, kreditorius privalo nedelsdamas nemokamai informuoti vartotoją apie tokio 
patikrinimo rezultatą.

Kadangi problema, apie kurią praneša vartotojas, atrodo, yra susijusi tik su atskiru banku, 
peticijos pateikėjui būtų patartina kreiptis su savo skundu į Maltos finansinių paslaugų 
institucijos vartotojų skundų administratorių. 

Išvados 

Peticijos pateikėjas nepateikė pakankamai informacijos, iš kurios Komisija galėtų įvertinti, ar 
Maltos bankas pažeidė ES teisę. Tačiau Komisija neturi kompetencijos tirti individualius 
skundus, susijusius su atsisakymu suteikti banko sąskaitą arba paskolą. Todėl peticijos 
pateikėjas turėtų su savo skundu kreiptis į susijusias nacionalines institucijas arba į neteisminę 
ginčų sprendimo instituciją.“


