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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Kompetizzjoni: Indaġni settorjali rigward l-operazzjonijiet bankarji ġenerali
(2007/2201(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Indaġni Settorjali skond l-
Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar l-attivitajiet bankarji għall-
konsumatur (COM(2007)0033),

 wara li kkunsidra r-rapport Proviżorju 1 tat-12 ta’ April 2006 dwar il-karti ta’ pagament 
u r-rapport Proviżorju 2 tas-17 ta’ Lulju 2006 dwar il-kontijiet kurrenti u servizzi 
relatati,

 wara li kkunsidra l-Green Paper dwar is-servizzi finanzjarji ġenerali fis-Suq Waħdieni 
(COM(2007)0226),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu ‘Suq Waħdieni għall-
Ewropa tas-Seklu 21’ (COM(2007)0724), 

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni riċenti dwar it-tariffi ta’ interskambju multilaterali intra-
EEA tal-Mastercard, 

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 
ta’ Ġunju 2006 rigward il-ftuħ u l-eżeċitar tan-negozju  ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu 
(riformulazzjoni)1 u 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Ġunju 
2006 dwar is-suffiċjenza tal-kapital tad-ditti ta' investiment u ta' l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu (riformulazzjoni)2,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern3, 

 wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ftehimiet ta’ 
kreditu għall-konsumaturi li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KE,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-White Paper fuq il-
politika tas-servizzi finanzjarji 2005 - 20104, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’l-4 ta’ Lulju 2006 dwar il-konsolidazzjoni fl-
industrija Ewrpea tas-servizzi finanzjarji5,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
                                               
1 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.
2  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.
3  ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.
4 Testi Adottati, P6_TA(2007)0338.
5 Testi Adottati, P6_TA(2006)0294.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
(A6-0000/2008),

A. billi suq finanzjarju integrat li jiffunzjona tajjeb huwa prekundizzjoni meħtieġa biex tiġi 
rrealizzata l-aġenda ta’ Liżbona sabiex l-UE tkun ipprovduta bl-l-aktar ekonomija 
kompetittiva u dinamika bbażata fuq l-għarfien li hawn fid-dinja, li jkollha l-kapaċità ta' 
tkabbir ekonomiku sostenibbli b'impjiegi aktar u aħjar,

B. billi sabiex twettaq sa l-aħħar il-pjan ta’ azzjoni għas-servizzi finanzjarji (PASF) u 
twassal il-benefiċċji kollha tiegħu lill-konsumaturi u lill-bejjiegħa bl-imnut, jeħtieġ li 
jkun hemm servizzi finanzjarji ġenerali mtejba,

C. billi l-importanza tas-settur ta’ l-operazzjonijiet bankarji ġenerali għall-ekonomija ta’ l-
UE f’dak li jirrigwarda t-tkabbir u l-impjiegi u l-importanza tiegħu għall-konsumaturi u 
l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs),

D. billi n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-politika tal-konsumatur fl-UE u kumplessità 
inerenti tal-prodotti finanzjarji,

E. billi l-importanza tal-politika ta’ l-UE tal-kompetizzjoni biex jitlesta għal kollox is-suq 
intern u l-funzjonament tajjeb ta’ kundizzjonijiet ġenwinament ugwali għall-atturi 
kollha,

F. billi l-ħtieġa li jiġi bbilanċjat grad għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur mal-funzjonament 
xieraq tas-suq waħdieni,

Ġenerali

1. Jappoġġja l-approċċ integrat tal-Kummissjoni li jikkonsisti fl-appoġġ ta’ politiki tas-suq 
intern b’indaġnijiet settorjali mmirati tajjeb; jiddispjaċih, madanakollu, għall-għażla taż-
żmien għal din l-indaġni settorjali u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tibqa’ ssegwi 
x-xogħol tagħha ladarba d-Direttiva dwar is-Suffiċjenza tal-Kapital, iz-Zona Waħdanija 
ta’ Pagament Ewropea (Single European Payment Area (SEPA)), id-Direttivi dwar is-
Servizzi ta’ Pagament u d-Direttiva dwar il-Kreditu tal-Konsumatur ikunu wrew l-effetti 
tagħhom fil-prattika;  

2. Jiddispjaċih li l-indaġni tal-Kummissjoni ma tqisx biżżejjed l-ispeċifiċitajiet tas-settur 
bankarju li hu strettament irregolat u l-importanza tal-kultura, id-drawwiet u l-lingwi fl-
għażliet tal-konsumatur għall-prodotti finanzjarji;

3. Ifakkar li l-politika tal-kompetizzjoni hija għodda qawwija biex jitlesta għal kollox is-
suq intern imma li l-fatt li wieħed jimmira lejn aktar kompetizzjoni m’għandux iwassal 
biex il-mod li bih wieħed jilqa’ għar-riskju jiġi mdgħajjef fis-settur bankarju u jqiegħed 
fil-periklu l-istabilità ta’ settur partikularment kruċjali u strateġiku ta’ l-ekonomija 
dinjija; jenfasizza li l-fiduċja tal-konsumatur hija essenzjali għall-iżvilupp ulterjuri tas-
servizzi finanzjarji;

Il-mobilità tal-klijenti
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4. Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem fuq l-iffaċilitar tal-mobilità tal-klijenti sabiex il-
konsumaturi jkollhom l-għażla li jibdlu l-operatur u b’hekk tkun qed tiġi msaħħa l-
kompetizzjoni sana bejn l-operaturi; irid li jara li l-kontinwità tas-servizz tkun żgurata 
anke meta jiġi li jingħalaq kont kurrenti jew jiġu mibdula l-fornituri u li jiġi evitat kull 
irduppjar ta’ servizzi;

5. Jirrakkomanda li jkun hemm spejjeż ta’ l-għeluq baxxi jew ineżistenti sabiex ikunu 
inkuraġġiti l-mobilità u l-kompetizzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi l-aħjar 
prattika dwar proċeduri ħfief u effiċjenti biex kont jinqaleb f’kont ieħor, filwaqt li 
jitqiesu kemm id-dewma tal-proċedura u kemm il-kosti marbuta ma din il-prattika; 
huwa tal-fehma li l-fatt li kont kurrenti jinqaleb f’kont kurrenti ieħor m’għandux 
jikkawża xi ħsara lill-klijent; huwa kontra kull rabta kuntrattwali bla bżonn li timpedixxi 
l-mobilità tal-konsumatur;

Tagħrif u trasparenza 

6. Hu tal-fehma li t-tagħrif lill-konsumaturi huwa essenzjali iżda mhux, per se, biżżejjed 
biex jiżgura l-kompetizzjoni bejn il-banek; jitlob li t-tagħrif ikun ta’ kwalità aħjar u li 
jkun jista’ jinqara aħjar; huwa tal-fehma li għal issa, huwa diffiċli u jiswa ħafna għall-
konsumaturi biex jakkwistaw it-tagħrif; 

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem fuq l-infurzar ta’ l-obbligi biex il-banek lill-
konsumaturi, qabel ma jiftħu xi kont, jipprovdulhom dokument waħdieni li jkun jiġbor 
fil-qosor dettalji tal-kosti kollha, inklużi l-kosti ta’ l-għeluq; 

8. Jirrakkomanda li jinħoloq prospektus Ewropew waħdieni għall-fornituri biex jiddeskrivi 
l-prodotti bażiċi tagħhom, il-kosti u l-kundizzjonijiet relatati sabiex jippermetti li jsir 
paragun faċli u trasparenti, ħaġa li fil-preżent il-prodotti marbuta ma jippermettux; 
jirrakkomanda li jiġi stabbilit kontrollur Ewropew indipendenti biex tkun iggarantita l-
kwalità tat-tagħrif ipprovdut kif ukoll li jinħoloq mutur ta’ riċerka mifrux ma’ l-Ewropa 
kollha li jkun jippermetti li jsir paragun transkonfinali faċli u mingħajr ħlas;

Krediti - reġistri u intermedjarji

9. Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm dejta ta’ min jorbot fuqha biex il-banek 
jikkonċedu l-krediti, liema dejta tkun aċċessibbli fuq bażi ġusta u trasparenti; jinsisti 
madanakollu fuq il-ħtieġa li tiġi mħarsa d-dejta personali tal-konsumaturi; jitlob lill-
Kummissjoni biex tagħmel proposti għall-interoperabilità tar-reġistri tad-dejta filwaqt li 
tiġi rrispettata l-ħajja privata tal-konsumaturi u d-drittijiet tagħhom ta’ aċċess u ta’
rettifika;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika x-xogħol tagħha fuq l-intermedjarji tal-
kreditu sabiex ikun żgurat il-ħarsien tal-konsumatur u jkunu evitati l-prattiki ta’ bejgħ 
ħażin li huma partikularment ta’ ħsara għall-popolazzjonijiet li huma aktar vulnerabbli; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkjarifika u tarmonizza d-drittijiet u r-responsabilitajiet 
ta’ l-intermedjarji, peress li sikwit jitfaċċaw il-problemi fil-bejgħ, l-amministrazzjoni u 
l-infurzar tal-ftehimiet tas-servizzi finanzjarji; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel 
distinzjoni ċara bejn tagħrif li jrid ikun ċar, konċiż, li jista' jinqara u mingħajr spejjeż u 
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l-forniment ta' servizzi konsultattivi;

Kooperazzjon bejn il-banek

12. Huwa tal-fehma li netwerks bankarji deċentralizzati bħal m’huma l-banek tat-tfaddil u l-
banek kooperattivi jiggarantixxu l-kontinwità tas-swieq finanzjarji anke fi swieq li huma 
iżgħar u remoti; jisħaq li s-swieq bankarji pluralistiċi u d-diversità tal-fornituri iseddqu 
l-kompetizzjoni fis-suq bankarju kollu ta’ l-UE filwaqt li jkun assigurat il-finanzjament 
ta’l-ekonomija globali u jkun iffaċilitat l-aċċess għas-servizzi finanzjarji għall-klijenti 
kollha;

Sistemi ta’ pagament

13. Jinsab fiduċjuż li s-SEPA u d-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Pagament għandhom 
jipprovdu soluzzjonijiet għall-frammentazzjoni u n-nuqqas ta’ kompetizzjoni 
identifikati mill-indaġni settorjali rigward l-infrastrutturi ta’ pagament; ifakkar li l-
ewwel fażi tas-SEPA daħlet fis-seħħ fit-28 ta’ Jannar 2008 u tirrekjiedi pjattaformi 
integrati ta’ approvazzjoni u ħlas, li jkunu joperaw fuq il-bażi ta’ l-istess regoli u 
standards tekniċi; jenfasizza li l-kriterji ta’ aċċess għas-SEPA huma ġusti u miftuħa;  
ifakkar ukoll li d-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Pagament tgħid li m’għandu jkun hemm 
l-ebda diskriminazzjoni oħra dwar l-aċċess għas-sistemi ta’ pagament ħlief dawk 
meħtieġa biex ikun issir salvagwardja kontra r-riskju u biex tkun imħarsa l-istabilità 
finanzjarja u operazzjonali;

14. Jinnota li l-Kummissjoni ripetutament ikkwalifikat lit-tariffi ta’ interskambju 
multilaterali bħala antikompetittivi u konsegwentement talbet lill-industrija biex 
tabolixxihom; huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-partijiet 
interessati indikazzjonijiet ċari, linji gwida u rekwiżiti għat-trasparenza li jkunu jistgħu 
jħallu lill-industrija kapaċi li tiżgura metodu ta’ kalkolu ġust u trasparenti, li jkun 
kompatibbli mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE; 

15. Jemmen fi ħtieġa qawwija għal kjarifika aħjar rigward il-metodoloġija u r-regoli għall-
ġestjoni tat-tariffi ta’ l-interskambju li jkunu ġew miftiehma b’mod unilaterali għall-
ATMs u għall-pagamenti li ma jsirux b’karta; ifakkar li l-iskema ta’ debitu dirett tas-
SEPA u l-iskema ta’ trasferiment ta’ kreditu tas-SEPA huma netwerks b’żewġ naħat li 
joħolqu benefiċċji ekonomiċi grazzi għall-effetti tan-netwerks; jitlob lill-Kummissjoni 
biex tipprovdi mekkaniżmu ta' bbilanċjar sabiex tqassam b'mod aktar ugwali l-kosti u l-
benefiċċji tas-sħubija fin-netwerks; jissuġġerixxi lill-Kummissjoni li tiddefinixxi u 
tikkomunika lill-partijiet interessati kollha l-metodoloġija li għandha tintuża biex jiġu 
kkalkulati t-tariffi ta’ interskambju miftiehma b’mod multilaterali kollha sabiex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ġenwinament indaqs għal kulħadd u jiġi żgurat ukoll l-infurzar 
tar-regoli kollha tal-kompetizzjoni;

*

*   *

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Konsiderazzjonijiet ġenerali

Għandu jkun milqugħ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kommissjoni, fl-indaġni settorjali tagħha, 
iffokat l-attenzjoni tagħha fuq il-livell ta’ effiċjenza u funzjonament ta’ settur bħal m'hu dak 
ta’ l-operazzjonijiet bankarji ġenerali, li huwa wieħed partikularment sensittiv peress li huwa 
mmirat lejn il-familji u lejn l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, u minħabba li f’dan iż-żmien 
għadu l-aktar sottosettur bankarju importanti, jifforma 'l fuq minn 50% ta' l-attività totali ta' l-
UE f'dak li hu dħul gross.

L-indaġni tal-Kummissjoni tista’ tkun waħda dubjuża f’dawk li huma xi wħud mill-għażliet 
ta’ metodoloġija li hija tadotta meta tkun qed tqabbel diversi realtajiet tas-suq u sistemi 
nazzjonali, iżda tpinġi stampa tassew eżatta u realistika, fejn tikkjarifika kif jaħdem is-suq, 
tinnota d-difetti prinċipali tiegħu u tikkunsidra kif tista’ tirrimedjahom permezz tar-regoli tal-
kompetizzjoni.

L-indaġni settorjali innotat xi preokkupazzjonijiet, kondiviżi għal kollox mir-rapporteur 
tagħkom, fir-rigward tal-kompetizzjoni fl-industrija tas-sistemi ta’ pagament, b'mod speċjali 
s-sistemi ta’ pagament bil-karti, fir-rigward tar-reġistri tal-kreditu u, fuq kollox, fir-rigward 
ta’ l-istipular tal-prezzijiet u tal-politiki mill-operaturi tal-banek. Fir-rigward ta’ l-attivitajiet 
tal-banek kooperattivi u tat-tfaddil, il-Kummissjoni tissottovaluta xi wħud mill-karatteristiċi 
tipiċi ta’ banek bħal dawn, karatteristiċi bħal m’huma l-preżenza tagħhom f’zoni meqjusa li 
huma ’l bogħod miċ-ċentri, kemm ikollhom għeruq fondi fit-territorju u r-rwol soċjali 
tagħhom. Ta’ min jgħid li dawn il-karatteristiċi huma partikolarment importanti wkoll f'dik li 
hija effiċjenza tas-servizzi.

Il-konklużjonijiet ta’ l-indaġni settorjali juru biċ-ċar il-ħtieġa li jinħoloq ambjent aktar 
kompetittiv fost il-fornituri tas-servizzi, b’mod speċjali dawk li joperaw fis-swieq ġenerali, u 
huwa billi jintlaħqu dawn l-objettivi li l-konsumaturi Ewropej se jkunu jistgħu jibbenefikaw 
bis-sħiħ mis-suq intern.

Ir-rapporteur tagħkom jemmen li sempliċi miżuri awtoregolatorji għall-industrija bankarja 
huma għodda li m’hijiex adegwata biex tittejjeb l-effiċjenza tas-servizzi ġenerali. Huwa 
għalhekk li inizjattiva leġiżlattiva Ewropea tkun mixtieqa, biex tiżgura l-effiċjenza tas-suq u 
tagħti lill-konsumaturi possibilitajiet aħjar ta’ prezzijiet tajbin.  Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk tadotta l-miżuri xierqa, kemm billi tinforza l-liġi tal-kompetizzjoni kif ukoll billi 
tieħu inizjattivi ta’ politika.

1. - Servizzi bankarji

Is-servizzi bankarji huma każ speċjali għall-fatt li r-relazzjoni ta' fiduċja bejn il-banek u l-
klijenti tagħhom tista' ddgħajjef il-ħeġġa tal-konsumatur li jqabbad lill-mekkaniżmi tal-
kompetizzjoni jimxu. hija żżid ukoll il-poter tas-suq tal-kumpaniji, li f’ċerti każijiet, 
jiddetermina prezzijiet ogħla. Il-problema hi li, meta jkunu qed jesplojtjaw din il-pożizzjoni, 
il-banek jistgħu jieħdu miżuri kummerċjali li jagħmluha għalja għall-klijenti li jtemmu r-
relazzjoni tagħhom mal-bank jew li jimpedixxu l-abilità tal-klijent li jifhem u jqabbel il-
karatteristiċi u l-prezzijiet tas-servizzi offruti fis-suq.
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Il-fatt li f’dan l-istess suq hemm għadd kbir ta' detenturi ta' kont kurrenti li bil-kemm 
għandhom xi tagħrif, jew m’għandhom tagħrif ta’ xejn,  jidher li ppermetta lill-industrija 
bankarja, f’xi pajjiżi, li tieħu vantaġġ ta’ din l-asimmetrija ta’ tagħrif.
Huwa għalhekk li huwa importanti b’mod ċar li ssir ħidma fuq livell Ewropew bit-tama li 
jiżdiedu l-inizjattivi fil-litteriżmu finanzjarju. Huwa wkoll permezz ta’ skemi ta’ litteriżmu 
finanzjarju u permezz ta’ trasparenza akbar li d-domanda tista’ ssir aktar mobbli, u b’hekk 
tibdel il-bilanċ kurrenti li hemm bejn id-domanda u l-provvista, ħaġa li hija karatteristika 
tipika tas-suq tas-servizzi bankarji. F’dan ir-rigward ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-
azzjoni li qiegħda tittieħed mill-Kummissjoni dwar l-edukazzjoni finanzjarja, permezz tal-
pubblikazzjoni tagħha tal-Komunikazzjoni COM(2007)0808 tat-18 ta’ Diċembru 2007.

Huwa importanti li l-konsumaturi li jkunu jixtiequ jibdlu l-fornitur ma jkunu skuraġġiti jew 
imtellfa bl-ebda mod milli jagħmlu dan. Suq li fih il-konsumaturi jkunu mgħarrfa u mobbli 
jfisser li l-istabbilimenti finanzjarji jeħtieġ li jikkompetu biex jiġbduhom lejhom u 
jżommuhom.

1(a) - Politiki ta' rbit

L-użu ta’ kontijiet kurrenti minn banek bħala għodda strateġika biex jibnu relazzjoni mad-
detentur tal-kont, ibbażata fuq għadd kbir ta’ servizzi oħra, spiss joħroġ li huwa prattika li ma 
twassalx għall-mobilità.
Meta ħafna servizzi oħra jkunu marbuta ma’ kont kurrenti, huwa biss fit-teorija li kont bħal 
dan jista’ jingħalaq immedjatament jew fi żmien ftit jiem, peress li fil-verità ħaġa bħal din 
tinvolvi proċedura li xi drabi hija waħda kumplessa u li tieħu fit-tul. F’xi pajjiżi ta’ l-UE, meta 
client jagħlaq kont kurrenti, il-banek jirrekjiedu li pagamenti ta’ debitu diretti għal kontijiet 
ta’ servizzi pubbliċi jiġu kkanċellati u li l-karti ta’ l-ATM u l-karti ta’ kreditu jitreġġgħu lura. 
Din is-sitwazzjoni tista’ tikkawża ħafna diffikultajiet għad-detenturi tal-kontijiet u 
tiskuraġġihom milli jibdlu għal bank ieħor. Ikun ta’ għajnuna għalhekk, meta wieħed ikun qed 
jaqleb minn bank għal ieħor, jekk ikun jista’ jsir provvediment għall-anqas għal fażi 
tranżizzjonali li ma tkunx tinvolvi xi rduppjar ta’ spejjeż, jew perjodi li fihom detentur ta’
kont jibqa’ mingħajr servizz bankarju, għal perjodu twil kemm ikun hemm bżonn biex isir 
għal kollox it-trasferiment. 
Għandna, għalhekk, niżguraw li l-ispejjeż (ekonomiċi, temporali u amministrattivi) biex 
wieħed jaqleb minn kont kurrenti għal ieħor minn bank għal ieħor jiġu eliminati, jew għall-
anqas imnaqqsa għal livelli minimi, billi titneħħa kull rabta kuntrattwali jew de facto bla 
bżonn li jkun hemm bejn il-kontijiet kurrenti u servizzi oħra, bħal m'huma s-selfiet, il-
kontijiet ta' tfaddil, titoli ta’ sigurtà u poloz ta’ assigurazzjoni.

Fi kliem ieħor, għandna bżonn niżviluppaw mekkaniżmi biex il-kontijiet kurrenti jkunu 
jistgħu jinġarru.

1(b) - Tagħrif għall-konsumaturi

Biex tittejjeb l-effiċjenza ta’ l-industrija tas-servizzi bankarji ġenerali, ir-rapporteur tagħkom 
jinsab konvint mill-ħtieġa li tiġi miżjuda l-kapaċità tal-konsumaturi li jieħdu deċiżjonijiet li 
jkunu jixirqu liċ-ċirkustanzi finanzjarji tagħhom. Dan il-pass jitlob azzjoni fuq diversi livelli:

– provvista f’waqtha ta’ tagħrif ċar u adegwat;



PR\705621MT.doc 9/10 PE400.585v01-00

MT

– parir ta’ kwalità għolja;

u, fuq kollox,

– kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni indaqs bejn prodotti b’karatteristiċi li jkunu 
jixtiebhu.

Jekk il-konsumaturi jkunu mgħarrfa, huma jkunu f’qagħda aħjar biex jagħżlu dak li 
jaqblilhom l-aħjar għall-ħtiġijiet tagħhom, ikun min ikun il-fornitur tas-servizzi finanzjarji.

Filwaqt li l-fatt li wieħed sempliċement ixerred it-tagħrif jista’ jkun prekundizzjoni, dan 
m’huwiex biżżejjed biex jintlaħqu bilanċi kompetittivi; il-ħaġa li hija essenzjali hija l-kwalità 
ta’ dak it-tagħrif u jekk jistax jintuża mill-konsumaturi b’mod prattiku. Jekk it-tagħrif lill-
konsumatur ma jkunx sodisfaċenti u l-ispejjeż biex wieħed ifittex it-tagħrif ikunu tant għoljin 
li jkunu akbar mill-benefiċċji mistennija minn dak it-tagħrif, il-konsumaturi m’humiex se 
jkunu inkuraġġiti li jagħmlu xi riċerka.  Mill-istudji mwettqa mill-Kummissjoni u minn għadd 
ta’ awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, ħareġ li ħafna fuljetti ta’ tagħrif ma jispjegawx il-
kundizzjonijiet li jirregolaw it-trasferimenti bankarji, l-użu ta’ l-ATMs, it-tariffi biex wieħed 
jiġbed flus kontanti minn banek li ma jkunux il-bank tal-klijent, eċċ. Għalhekk, m’hemm l-
ebda dokument komprensiv li jispjega l-elementi regolari ta’ nfiq għas-servizzi li huma 
tipikament użati fit-trattament ta’ kont kurrenti. Huwa għalhekk li jeħtieġ li jingħata tagħrif 
konċiż fuq bażi annwali lid-detenturi ta’ kontijiet kurrenti dwar l-ispiża li tassew ikunu 
għamlu waqt li kien għaddej il-kont u kif din l-ispiża tkun inbidlet mis-sena ta’ qabel.
Din il-ħaġa tista’ possibilment issir b’mod standardizzat fuq livell Ewropew, sabiex il-
kundizzjonijiet ekonomiċi applikati mill-banek ikunu jistgħu jiġu pparagunati b’mod effettiv 
fl-UE kollha, b’benefiċċju konsegwenti għall-konsumaturi f’dak li jirrigwarda l-għażla.
Ta' min jixtieq ukoll li tiġi żviluppata għajn ta’ tagħrif –  muturi tat-tiftix ġenwini –  li jkunu 
indipendenti mis-sistema bankarja u li jkunu jagħmluha aktar faċli li wieħed iqabbel il-kosti 
ta’ servizzi offruti minn diversi banek fl-Ewropa.

2 - Sistemi ta’ pagament

L-indaġni settorjali tal-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni fuq għadd ta' problemi serji li 
jirrigwardaw il-kompetizzjoni fis-suq Ewropew tal-karti ta’ pagament.
Ir-rapporteur tagħkom hu tal-fehma li ħafna mid-diffikultajiet identifikati mill-indaġni se jiġu 
rrimedjati bl-introduzzjoni taz-Zona Waħdanija ta’ Pagament Ewropea (SEPA) u bl-
applikazzjoni tad-direttiva fuq is-servizzi ta’ pagament. Dan huwa settur importanti b’mod 
konsiderevoli. Fl-2005 biss, il-valur totali tax-xirjiet li saru fl-UE bil-karti ta’ pagament kien 
’il fuq minn 
EUR 1 350 biljun.
Fir-rigward tan-netwerks tal-karti ta’ pagament, is-SEPA toffri l-potenzjal li jiġu eliminati 
ħafna mill-ineffiċjenzi enfasizzati mill-indaġni, bħal m’huma l-ispejjeż tat-trasferimenti 
bankarji jew il-limitu taż-żmien għat-trasferiment ta’ flejjes. Fir-rigward tal-karti ta’ 
pagament, is-SEPA għandha toffri lill-konsumaturi għażla usgħa bejn il-fornituri tas-servizzi, 
u b’hekk tkun qed issaħħaħ il-kompetizzjoni f’dan is-suq fl-Ewropa li hu tant ikkonċentrat.

2(a) - Tariffi ta’ Interskambju Multilaterali 
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It-Tariffi ta’ Interskambju Multilaterali (MIFs) huma kwisjoni oħra għal kollox.
Ir-rapporteur tagħkom jittama li l-Kummissjoni toħroġ xi tip ta’ linji gwida li s-suq ikun jista' 
jadotta meta jkun qed ifassal ftehimiet bħal dawn, sabiex ikunu jistgħu jitqiesu li huma non-
restrittivi. Tkun ħaġa mixtieqa wkoll li l-awtoritajiet responsabbli għall-kompetizzjoni ġusta 
bejn l-intrapriżi (antitrust) jibdew proċess ta’ konsultazzjoni, li tkun tixbah lil dik li issa saret 
użanza fil-proċeduri regolatorji Ewropej kollha, sabiex il-metodoloġija tal-kalkolu ta’ l-MIF, 
li s’issa ġiet applikata f’diversi ċirkustanzi b’modi li xi drabi kienu differenti ħafna, tkun tista 
tiġi ddefinita mill-Unjoni u fl-aħħar issir waħda uniformi f'livell Ewropew. Ladarba din il-
metodoloġija ta’ kalkolu tkun ġiet iddefinita, għandha tiġi applikata b’mod uniformi liċ-
ċirkwiti ta’ pagament kollha, kemm jekk ikunu domestiċi, pan-Ewropej jew ukoll 
internazzjonali. Soluzzjoni simili, bħala strument ugwali, tkun li kull ċirkwit ikollu l-MIF 
tiegħu stess, li l-livell tagħha jkun iddeterminat skond l-effiċjenza taċ-ċirkwit. Din is-
soluzzjoni tkun toħloq il-kompetizzjoni bejn iċ-ċirkwiti nfushom u tkun twitti t-triq għas-
suċċess ta’ l-aktar ċirkwit effiċjenti.

3 - Reġistri ta’ kreditu

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur tagħkom jaqsam bis-sħiħ mal-Kummissjoni l-preoccupazzjonijiet 
tagħha dwar l-aċċess għar-reġistri ta’ kreditu li fihom il-ġestjoni ta' dawk ir-reġistri tkun tmur
kontra r-regoli ta’ proċedura. Il-prinċipju ta’ l-aċċess reċiproku non-diskriminatorju għar-
reġistri ta’ kreditu huwa prinċipju li għandu jiġi rrispettat fl-Ewropa kollha.
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