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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0104/2013, ktorú predkladá Geert Claes, belgický štátny občan, 
o diskriminácii občanov EÚ na Malte

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície opisuje problémy s maltskou bankou a tvrdí, že v banke s ním 
zaobchádzali inak ako s maltskými štátnymi príslušníkmi. Nejde len o zdĺhavé otvorenie 
bankového účtu, ale aj o to, že pri žiadosti o poskytnutie krátkodobého osobného úveru bol 
považovaný za „cudzinca“, a to napriek tomu, že jeho rodina je na Malte usadená od roku 
2009. Požaduje, aby maltské banky aktualizovali svoje predpisy a uplatňovali rovnaké 
pravidlá, aké platia pre maltských občanov, aj na ostatných občanov EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Predkladateľ petície – belgický štátny občan s pobytom na Malte, sa odvoláva na problém, 
ktorému bol vystavený pri otváraní bankového účtu a žiadaní o úver na Malte. Podľa 
predkladateľa petície bol prístup k bankovému účtu komplikovaný, pretože bol požiadaný, 
aby na tieto účely banke predložil bankovú referenciu (predkladateľ petície bližšie neuvádza, 
čo zahŕňa banková referencia). Poukazuje na to, že banka nepovažovala jeho preukaz 
totožnosti za postačujúci. 

Predkladateľ petície sa zároveň sťažuje, že hoci jeho manželka vlastní maltský cestovný pas, 
banka zaradila jeho rodinu do kategórie „zahraničných“ zákazníkov a v dôsledku toho musela 
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jeho rodina splniť dodatočné požiadavky na získanie úveru. Rodina musela na svojom účte 
zložiť zábezpeku, aby mohla byť oprávnená na získanie úveru.

Predkladateľ petície sa domnieva, že maltské banky by mali uplatňovať rovnaké pravidlá bez 
ohľadu na to, či ide o maltského zákazníka alebo o zákazníka z iného členského štátu EÚ. 
Predkladateľ petície neposkytuje dostatočné informácie o tom, ktoré postupy maltskej banky 
predstavovali porušenie právnych predpisov EÚ.

Komisia nemá právomoc zasahovať do individuálnych sporov medzi spotrebiteľmi 
a poskytovateľmi finančných služieb. 

Poskytovanie finančných služieb nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice č. 123/2006/ES 
o službách na vnútornom trhu, ktorá sa zaoberá rozdielmi v zaobchádzaní poskytovateľov 
služieb so spotrebiteľmi v závislosti od štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska spotrebiteľa. 
Súkromné spoločnosti, ako sú banky, majú preto obchodnú slobodu rozhodovať o tom, komu 
a za akých podmienok budú poskytovať svoje služby, a to v súlade so všeobecnými 
antidiskriminačnými právnymi predpismi. V tejto súvislosti však treba poukázať na to, že 
v máji 2013 Komisia predložila návrh smernice, ktorou sa zabezpečí, aby všetci občania EÚ 
mali právo zriadiť si základný platobný účet v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska či finančnú situáciu. 

Podľa smernice 2005/60/ES o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí a financovania terorizmu majú úverové inštitúcie povinnosť pri uzatváraní 
obchodného vzťahu uplatňovať „povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi“. Podľa článku 
8 ods. 1 tejto smernice to zahŕňa identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti, získanie 
informácií o účele a plánovanom charaktere obchodného vzťahu a vykonávanie priebežného 
monitorovania. Inštitúcie môžu určiť rozsah povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 
s prihliadnutím na mieru rizika. Riziká sa môžu líšiť v závislosti od miesta bydliska, a tak sa 
môžu v závislosti od miesta bydliska líšiť opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 
klientovi. Smernica 2005/60/ES však finančným inštitúciám neumožňuje, aby vo 
všeobecnosti a bez posudzovania jednotlivých prípadov požadovali zálohu od občanov, ktorí 
nie sú štátnymi príslušníkmi Malty.

Okrem toho je podľa článku 8 smernice o spotrebiteľskom úvere (smernica 2008/48/ES) 
veriteľ povinný posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa na základe dostatočných informácií 
získaných od spotrebiteľa a v prípade potreby na základe nahliadnutia do príslušnej úverovej 
databázy. V článku 9 ods. 2 tejto smernice sa uvádza, že ak je žiadosť o úver zamietnutá na 
základe výsledku nahliadnutia do databázy, veriteľ bezodkladne a bezplatne informuje 
spotrebiteľa o výsledku tohto nahliadnutia.

Keďže problém ohlásený spotrebiteľom je zrejme ojedinelým prípadom konkrétnej banky, 
bolo by vhodné, aby predkladateľ petície svoju sťažnosť predložil vedúcemu oddelenia pre 
sťažnosti spotrebiteľov maltského orgánu pre finančné služby. 

Závery 

Predkladateľ petície neposkytol dostatočné informácie, ktoré by Komisii umožnili posúdiť, či 
maltská banka porušila právne predpisy EÚ. Komisia však nemá právomoc vyšetrovať 
individuálne sťažnosti týkajúce sa odmietnutia prístupu k bankovému účtu alebo 
poskytovania úverov. Preto by mal predkladateľ petície svoju sťažnosť predložiť príslušným 
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vnútroštátnym orgánom alebo orgánu mimosúdneho riešenia sporov.


