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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0104/2013, którą złożył Geert Claes (Belgia), w sprawie 
dyskryminacji obywateli UE na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje problemy, jakich doświadczył w kontaktach z maltańskim 
bankiem; twierdzi, że potraktowano go inaczej niż obywateli Malty. Już samo otwarcie 
rachunku bankowego okazało się skomplikowanym procesem, a zwracając się o udzielenie 
niewielkiej, krótkoterminowej pożyczki osobistej, składający petycję nadal był traktowany jak 
osoba „z zagranicy”, mimo że jego rodzina mieszka na Malcie od 2009 r. Składający petycję 
zwraca się do maltańskich banków o wprowadzenie zmian do stosowanych przepisów 
i traktowanie innych obywateli UE w taki sam sposób, jak obywateli Malty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Belgii mieszkającym na Malcie, odnosi się do 
problemów, jakie napotkał, otwierając rachunek bankowy i ubiegając się o pożyczkę na 
Malcie. Składający petycję uznał, że dostęp do rachunku bankowego jest utrudniony, 
ponieważ zwrócono się do niego o przedstawienie na tę okoliczność opinii z banku 
(składający petycję nie wyjaśnia dokładnie, o jakiej opinii z banku mowa). Zwraca uwagę, że 
jego dowód tożsamości nie był dla banku wystarczający.

Składający petycję skarży się również na to, iż jego rodzina została zaklasyfikowana przez 
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bank jako klient „zagraniczny”, co oznacza, że aby uzyskać pożyczkę, musi spełnić 
dodatkowe wymagania, mimo iż jego współmałżonka posiada maltański paszport. Aby móc 
ubiegać się o pożyczkę, małżeństwo musiałoby wpłacić na rachunek depozyt 
„zabezpieczający”.

Składający petycję uważa, że maltańskie banki powinny stosować jednakowe zasady 
niezależnie od tego, czy klient pochodzi z Malty, czy innego państwa członkowskiego UE. 
Składający petycję nie przekazał wystarczających informacji na temat tego, jakie działania 
maltańskich banków stanowiły naruszenie prawa UE.

Komisja nie jest instytucją właściwą do interweniowania w indywidualnych sporach między 
konsumentami a dostawcami usług finansowych.

Świadczenie usług finansowych nie wchodzi w zakres dyrektywy nr 123/2006/WE dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym, która reguluje kwestię różnic w traktowaniu przez
usługodawców ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania konsumenta. 
W konsekwencji prywatnym przedsiębiorstwom, takim jak banki, przysługuje swoboda 
decydowania, komu zaoferują usługi i na jakich warunkach, zgodnie z ogólnymi przepisami 
o niedyskryminacji. W tym kontekście należy jednak zauważyć, że Komisja w maju 2013 r. 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy, która zagwarantowałaby wszystkim obywatelom 
UE prawo do otwarcia zwykłego rachunku płatniczego w dowolnym państwie UE, 
niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub sytuacji finansowej.

Na mocy dyrektywy 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu instytucje kredytowe, 
nawiązując stosunki gospodarcze, mają obowiązek wykazać się „należytą starannością wobec 
klienta”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej dyrektywy oznacza to również identyfikację klienta i 
weryfikację jego tożsamości, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru 
stosunków gospodarczych oraz prowadzenie bieżącego monitoringu. Instytucje mogą określić 
zakres należytej staranności wobec klienta na podstawie oceny ryzyka. Rodzaje ryzyka mogą 
przybierać rozmaity charakter w zależności od miejsca zamieszkania klienta, zatem środki 
należytej staranności wobec klienta mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. W 
dyrektywie 2005/60/WE nie zezwala się jednak instytucjom finansowym na żądanie od 
obywateli niemaltańskich depozytu na zasadzie ogólnej i bez jakiejkolwiek oceny 
indywidualnego przypadku.

Ponadto zgodnie z art. 8 dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki (dyrektywa 
2008/48/WE) kredytodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny zdolności 
kredytowej konsumenta na podstawie wystarczających informacji przekazanych mu przez 
konsumenta, a w razie konieczności na podstawie informacji uzyskanych z odpowiedniej 
bazy danych. Art. 9 ust. 2 tej samej dyrektywy stanowi, że jeżeli odmowa udzielenia kredytu 
nastąpiła na podstawie informacji pochodzących z bazy danych, kredytodawca jest 
zobowiązany do poinformowania konsumenta o wynikach weryfikacji natychmiast i bez 
pobierania żadnych opłat.

Ponieważ wydaje się, że problem zgłoszony przez konsumenta jest pojedynczym 
przypadkiem, jaki ma miejsce w konkretnym banku, składającemu petycję zaleca się 
skierowanie skargi do kierownika wydziału skarg konsumenckich (ang. Consumer
Complaints Manager) w maltańskim Urzędzie Regulacji Rynków Finansowych.
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Wnioski

Składający petycję nie przekazał wystarczających informacji, które pozwoliłyby Komisji 
ocenić, czy maltański bank naruszył prawo UE. Niemniej jednak Komisja nie jest instytucją 
właściwą do rozpatrywania indywidualnych skarg dotyczących odmowy dostępu do rachunku 
bankowego lub przyznania pożyczki. Z tego względu składający petycję powinien skierować 
skargę do właściwych organów krajowych lub do organu pozasądowego rozstrzygania 
sporów.


