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Ref.: Petiția nr. 0104/2013, adresată de Geert Claes, de cetățenie belgiană, privind 
discriminarea cetățenilor UE în Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie problemele întâmpinate cu o bancă malteză și susține că aceasta îl tratează 
altfel decât pe cetățenii maltezi. Nu numai că deschiderea unui cont bancar este un proces 
dificil, ci, la solicitarea unui credit de nevoi personale de mică valoare pe termen scurt, a fost 
considerat cetățean străin, deși familia sa este stabilită acolo din anul 2009. Petiționarul 
solicită ca băncile malteze să își actualizeze reglementările și să aplice și altor cetățeni ai UE 
normele pe care le aplică cetățenilor maltezi. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul, un cetățean belgian cu reședința în Malta, face referire la problemele pe care le-a 
întâmpinat la deschiderea unui cont bancar și la obținerea unui credit în Malta. El a găsit 
anevoios accesul la un cont bancar, dat fiind că i s-a cerut să prezinte o referință bancară în 
acest scop (petiționarul nu specifică ce reprezintă o referință bancară). Acesta arată că actul 
său de identitate nu a fost considerat suficient de către bancă. 

Petiționarul se mai plânge de faptul că banca a clasat familia sa ca fiind un client „din 
străinătateˮ și că, prin urmare, a trebuit să îndeplinească cerințe suplimentare pentru a obține 
un credit, chiar dacă soția sa avea pașaport maltez. Ar fi trebuit ca ei să depună o sumă drept 
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„garanțieˮ în contul lor pentru a putea fi admisibil la împrumut.

Petiționarul consideră că băncile malteze ar trebui să aplice aceleași norme indiferent dacă un 
client este maltez sau provine din alt stat membru al UE. Petiționarul nu furnizează suficiente 
informații cu privire la practicile băncii malteze care reprezintă o încălcare a legislației UE.

Comisia nu are competența de a interveni în litigiile individuale dintre consumatori și 
furnizorii de servicii financiare. 

Furnizarea de servicii financiare nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 123/2006/CE 
privind serviciile în cadrul pieței interne, care se referă la diferențele de tratament aplicat de 
prestatorii de servicii în funcție de naționalitate sau de locul de reședință al consumatorului. În 
consecință, societățile private, cum ar fi băncile, au libertatea comercială de a decide cui își 
oferă serviciile și în ce condiții, în conformitate cu legislația generală împotriva discriminării. 
În acest context, ar trebui, totuși, remarcat faptul că, în mai 2013, Comisia a propus o 
directivă care va asigura că toți cetățenii UE au dreptul de a deschide un cont de plăți de bază 
în orice stat membru al UE, indiferent de naționalitatea lor, de locul de reședință sau de 
situația financiară. 

În temeiul Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, instituțiile de credit sunt obligate să ia „măsuri de 
precauție privind clientela” la stabilirea unei relații de afaceri. Aceasta presupune, conform 
articolului 8 alineatul (1) din directivă, identificarea și verificarea clientului, obținerea de 
informații privind scopul și natura dorită a relației de afaceri și efectuarea unei monitorizări 
permanente. Instituțiile pot stabili gradul de precauție privind clientela pe baza unei evaluări a 
riscului. Riscurile pot fi diferite în funcție de locul de reședință și, prin urmare, măsurile de 
precauție privind clientela pot diferi în funcție de locul de reședință. Cu toate acestea, ca o 
regulă generală, Directiva 2005/60/CE nu permite instituțiilor financiare să solicite depunerea 
unei sume drept garanție resortisanților de altă cetățenie decât malteză, fără a face o evaluare 
a fiecărui caz.

De asemenea, în conformitate cu articolul 8 din Directiva privind creditul de consum 
(Directiva 2008/48/CE), creditorul este obligat să evalueze bonitatea consumatorului pe baza 
unui volum suficient de informații obținute de la consumator și, dacă este necesar, pe baza 
consultării bazei de date pertinente. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din directivă , 
în cazul în care cererea de acordare a creditului este respinsă în urma consultării bazei de date, 
creditorul este obligat să informeze consumatorul imediat și în mod gratuit cu privire la 
rezultatele unei astfel de consultări.

Ținând seama de faptul că problema relatată de către consumator pare a fi un caz izolat al unei 
singure bănci, ar fi recomandabil ca petiționarul să adreseze plângerea sa gestionarului ce 
răspunde de reclamațiile consumatorilor din cadrul Autorității malteze de reglementare a 
serviciilor financiare. 

Concluzii 

Petiționarul nu a prezentat suficiente informații care să permită Comisiei să stabilească dacă 
banca malteză a încălcat legislația UE. Totuși, Comisia nu are competența de a investiga 
reclamațiile individuale referitoare la refuzul unei bănci de a acorda acces la un cont bancar 
sau de a acorda un împrumut. Prin urmare, petiționarul ar trebui să transmită reclamația sa 
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autorităților naționale pertinente sau unui organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor.


