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Suġġett: Petizzjoni 0104/2013, imressqa minn Geert Claes, ta’ ċittadinanza Belġjana, 
dwar id-diskriminazzjoni ta’ ċittadini tal-UE f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi l-problemi tiegħu li ltaqa’ magħhom f'bank Malti li, hu jgħid, qed 
jittrattah differenti minn ċittadini Maltin. Mhux biss il-proċess tal-ftuħ ta’ kont bankarju huwa 
proċess ikkumplikat iżda, meta applika għal self personali żgħir għal żmien qasir, xorta ġie 
kkunsidrat bħala persuna li tgħix “barra” minkejja l-fatt li l-familja tiegħu ilha stabbilita 
hemm mill-2009. Huwa qed jitlob lill-banek Maltin jaġġornaw ir-regoli tagħhom u japplikaw 
l-istess regoli li japplikaw għaċ-ċittadini Maltin, għaċ-ċittadini l-oħra tal-UE ukoll. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Belġjan li joqgħod Malta, jirreferi għall-problemi li huwa 
ltaqa’ magħhom biex jiftaħ kont bankarju u jikseb kreditu f’Malta. Huwa jqisha ta’ piż li biex 
jaċċessa kont bankarju huwa ntalab jippreżenta referenza bankarja għal dan il-għan (il-
petizzjonant ma jispeċifikax x’tip ta’ referenza bankarja). Huwa jsostni li l-karta tal-ID tiegħu 
ma kinitx ikkunsidrata suffiċjenti mill-bank. 

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li l-familja tiegħu kienet ikklassifikata bħala klijent “barra mill-
pajjiż” mill-bank, u għalhekk ried jikkonforma ma’ rekwiżiti addizzjonali biex jikseb kreditu, 
anke jekk martu kellha passaport Malti. Huma ntalbu jagħmlu depożitu ta’ “garanzija” fuq il-
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kont tagħhom sabiex ikunu eliġibbli għas-self.

Il-petizzjonant jilmenta li l-banek Maltin għandhom japplikaw l-istess regoli irrispettivament 
minn jekk il-klijent huwiex Malti jew ġej minn xi Stat Membru ieħor tal-UE Il-petizzjonant 
ma jipprovdix informazzjoni suffiċjenti dwar liema prattiki tal-bank Malti kienu 
jirrappreżentaw ksur tal-liġi tal-UE.

Il-Kummissjoni mhix kompetenti li tintervjeni fit-tilwim individwali bejn il-konsumaturi u l-
fornituri tas-servizzi finanzjarji. 

Il-provvista tas-servizzi finanzjarji ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
123/2006/KE dwar is-Servizzi fis-Suq Intern, li tittratta d-differenzi fit-trattament applikat 
mill-fornituri tas-servizzi skont in-nazzjonalità jew il-post tar-residenza tal-konsumatur. 
B’riżultat ta’ dan, kumpaniji privati, bħal banek, għandhom il-libertà kummerċjali li 
jiddeċiedu lil min joffru s-servizzi tagħhom u taħt liema kundizzjonijiet, b’mod konformi mal-
liġijiet ġenerali kontra d-diskriminazzjoni. F’dan il-kuntest, għandu jiġi għaldaqstant innotat li 
l-Kummissjoni pproponiet, f’Mejju 2013, direttiva li tassigura li ċ-ċittadini kollha tal-UE 
jkollhom id-dritt li jiftħu kont bażiku ta’ ħlas fi kwalunkwe Stat Membru tal-UE, 
irrispettivament minn nazzjonalità tagħhom, post ta’ residenza jew sitwazzjoni finanzjarja.

Skont id-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu huma obbligati 
meta jistabbilixxu relazzjoni ta’ negozju li jwettqu “diliġenza dovuta mal-klijent”. Dan 
jinvolvi, skont l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva, li jidentifikaw u jivverifikaw il-klijent, jiksbu 
informazzjoni dwar l-iskop u n-natura prevista tar-relazzjoni ta’ negozju maħsub u jwettqu 
sorveljanza kontinwa. L-istituzzjonijiet jistgħu jistabbilixxu l-firxa ta’ diliġenza dovuta mal-
klijent abbażi ta’ konoxxenza tar-riskji. Ir-riskji jistgħu jkunu differenti skont il-post tar-
residenza u għaldaqstant il-miżuri ta’ diliġenza dovuta mal-klijent jistgħu jvarjaw skont il-
post tar-residenza. Madankollu, id-Direttiva 2005/60/KE ma tippermettix lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji li jitolbu, bħala regola ġenerali u mingħajr ma jagħmlu valutazzjoni tal-każ 
individwali, depożitu mingħand persuni ta’ nazzjonalità mhux Maltija.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar il-Kreditu lill-Konsumatur (id-
Direttiva 2008/48/KE), il-kreditur huwa obbligat jivvaluta l-affidabbiltà finanzjarja tal-
konsumatur abbażi ta’ informazzjoni suffiċjenti miksuba mill-konsumatur u, fejn ikun 
meħtieġ, abbażi ta’ konsultazzjoni tad-database ta’ kreditu rilevanti. Skont l-Artiklu 9(2) tad-
Direttiva, jekk ir-rifjut ta’ applikazzjoni ta’ kreditu jkun ibbażat fuq il-konsultazzjoni ta’ 
database, il-kreditur għandu jinforma lill-konsumatur immedjatament u mingħajr ħlas bir-
riżultat ta’ tali konsultazzjoni.

Peress li l-problema rrappurtata mill-konsumatur tidher li hi każ iżolat ta’ bank individwali, 
jiġi rakkomandat lill-petizzjonant li jindirizza l-ilment tiegħu lid-Direttur għall-Ilmenti tal-
Konsumatur fl-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta. 

Konklużjonijiet 

Il-petizzjonant ma pprovdiex informazzjoni suffiċjenti li tippermetti lill-Kummissjoni biex 
tivvaluta jekk il-bank Malti kisirx il-liġi tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni m’għandhiex il-
kompetenza biex tinvestiga lmenti individwali li jikkonċernaw ir-rifjut ta’ aċċess għal kont 
bankarju jew biex jagħtu self. Għalhekk, il-petizzjonant għandu jirreferi l-ilment tiegħu lill-
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awtoritajiet nazzjonali rilevanti jew lill-korp ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti.


