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Temats: Lūgumraksts Nr. 0104/2013, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Geert 
Claes, par ES valstspiederīgo diskrimināciju Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta problēmas, kas viņam radušās saistībā ar kādu Maltas 
banku, kura, kā viņš apgalvo, pret viņu izturas savādāk nekā pret Maltas valstspiederīgajiem. 
Bankas konta atvēršana ir apgrūtinošs process, turklāt tad, kad lūgumraksta iesniedzējs 
pieteicās neliela privāta īstermiņa aizdevuma saņemšanai, viņš tomēr tika uzskatīts par 
„ārvalstnieku”, lai gan viņa ģimene dzīvo Maltā jau kopš 2009. gada. Viņš prasa, lai Maltas 
bankas atjauninātu savus noteikumus un citu ES dalībvalstu pilsoņiem piemērotu tādus pašus 
noteikumus, kādus tās piemēro Maltas pilsoņiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs — Maltā dzīvojošs Beļģijas pilsonis — izklāsta problēmas, kas 
viņam radušās saistībā ar bankas konta atvēršanu un aizdevuma saņemšanu Maltā. Viņš 
uzskata, ka ir grūti atvērt bankas kontu, jo viņam šajā nolūkā ir pieprasīts iesniegt bankas 
izziņu (lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, kas tā ir par bankas izziņu). Viņš norāda, ka viņa 
personas apliecību banka nav uzskatījusi par pietiekamu apliecinājumu. 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka viņa ģimeni banka klasificējusi kā „ārvalstu” 
klientu un tādēļ viņam nācies izpildīt papildu prasības, lai saņemtu aizdevumu, kaut gan viņa 
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dzīvesbiedre ir Maltas pilsone. Viņiem savā kontā būtu vajadzējis iemaksāt zināmu „drošības” 
naudu, lai viņi būtu tiesīgi saņemt aizdevumu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka neatkarīgi no tā, vai klients ir Maltas vai citas ES 
dalībvalsts pilsonis, Maltas bankām būtu jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi. Viņš nesniedz 
pietiekami konkrētu informāciju par to, tieši kuras darbības, ko veic Maltas banka, būtu 
uzskatāmas par ES tiesību aktu pārkāpumu.

Komisijai nav tiesību iejaukties individuālos strīdos, kas radušies starp patērētājiem un 
finanšu pakalpojumu sniedzējiem. 

Finanšu pakalpojumu sniegšanai netiek piemērota Direktīva 123/2006/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū, kura attiecas uz atšķirīgu attieksmi, ko pakalpojumu sniedzēji īsteno atkarībā no 
patērētāja valstspiederības vai dzīvesvietas. Līdz ar to privāti uzņēmumi (tādi kā bankas), 
veicot savu uzņēmējdarbību, atbilstoši vispārējiem diskriminācijas aizlieguma tiesību aktiem 
var brīvi izlemt, kam un ar kādiem nosacījumiem tās piedāvā savus pakalpojumus. Šajā 
kontekstā tomēr būtu jāņem vērā, ka Komisija 2013. gada maijā ir iesniegusi priekšlikumu 
direktīvai, kas nodrošinās, ka ikvienam ES valstspiederīgajam neatkarīgi no pilsonības, 
dzīvesvietas vai finansiālā stāvokļa ir tiesības atvērt pamatmaksājumu kontu jebkurā ES 
dalībvalstī.

Saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, kredītiestādēm, veidojot 
darījumu attiecības, ir jāveic „klienta uzticamības pārbaude”. Saskaņā ar direktīvas 8. panta 
1. punktu tas nozīmē klienta identificēšanu un klienta identitātes pārbaudi, informācijas 
iegūšanu par darījumu attiecību mērķi un paredzamo būtību, kā arī šo attiecību pastāvīgu 
uzraudzību. Atkarībā no iespējamā riska pakāpes kredītiestādes var noteikt, cik pamatīga 
klienta uzticamības pārbaude ir veicama. Riskam noteicošs var būt dzīvesvietas faktors, tādēļ 
atkarībā no dzīvesvietas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi var būt atšķirīgi. Tomēr 
saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK, ja nav izvērtēts konkrētais gadījums, finanšu iestādēm nav 
ļauts pieprasīt drošības naudu no ikviena, kas nav Maltas valstspiederīgais.

Turklāt Patēriņa kredītlīgumu direktīvas (Direktīva 2008/48/EK) 8. pantā ir noteikts, ka 
kreditoram ir jānovērtē patērētāja kredītspēja, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas 
iegūta no patērētāja, un, ja nepieciešams, pamatojoties uz datiem, kuri iegūti no attiecīgās 
kredītu datubāzes. Saskaņā ar direktīvas 9. panta 2. punktu, ja kredīta pieprasījums tiek 
noraidīts, pamatojoties uz datubāzē iegūto informāciju, kreditoram nekavējoties un bez 
maksas tas ir jādara zināms patērētājam.

Lūgumraksta iesniedzēja izklāstītā problēma, šķiet, attiecas uz vienu konkrētu banku, tādēļ 
viņam būtu vēlams iesniegt sūdzību Maltas Finanšu pakalpojumu pārvaldes Patērētāju 
sūdzību nodaļas vadītājam. 

Secinājumi 

No lūgumraksta iesniedzēja saņemtā informācija nav pietiekama, lai Komisija varētu izvērtēt, 
vai attiecīgā Maltas banka ir pārkāpusi ES tiesību aktus. Tomēr Komisija nav tiesīga izskatīt 
privātas sūdzības par noraidītu bankas konta atvēršanas vai aizdevuma saņemšanas 
pieprasījumu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam savu sūdzību vajadzētu iesniegt attiecīgajām 
valsts iestādēm vai ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūrai.


