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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Aċċess għas-Servizzi Bankarji Bażiċi
(2012/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 intitolata 
'Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2011' (COM(2010)0623), u partikolarment ir-
referenza għal-"leġiżlazzjoni dwar l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi" ppjanata,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 bit-titolu 'L-
Att dwar is-Suq Uniku: Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja” (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern1, u partikolarment it-twaqqif taż-
Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-money 
laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu2,

– wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-Inklużjoni finanzjara: l-
iżgurar ta' aċċess għal kont bankarju bażiku mill-2009 u għal aċċess għal kont bażiku tal-
ħlas mill-2010,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 2011/442/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Lulju 
2011 dwar l-aċċess għal kont bażiku tal-ħlas3 u l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanjah 
(SEC(2011)0906), 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni bit-titolu '' 
(SEC(2011)1003), u partikolarment il-preokkupazzjoni 7, li tirrigwarda d-diffikultajiet li 
jsibu ċ-ċittadini meta jiftħu kont bankarju fi Stati Membri li mhumiex il-pajjiż ta' 
residenza tagħhom,  

– wara li kkunsidra l-Artikoli 42 u 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2012),

A. billi l-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-iżvilupp ta' ekonomija moderna u soċjalment 
inklużiva jiddependi mill-provvista universali ta' servizzi bankarji bażiċi u minn settur 
bankarju soċjalment responsabbli; 

                                               
1 ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.
2 ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7.
3 ĠU L 190, 21.7.2011, p. 87.
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B. billi l-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi huwa prekondizzjoni sabiex il-konsumaturi 
jibbenefikaw mis-suq intern, l-aktar mill-migrazzjoni transkonfinali, it-trasferiment tal-
flus u x-xiri ta' prodotti u servizzi bi prezz mhux diskriminatorju; billi l-prezz 
opportunistiku annwali tan-nuqqas ta' aċċess għal kont tal-ħlas huwa stmat bejn EUR 185 
u EUR 365 għal kull konsumatur; 

C. billi fil-preżent 7% tal-konsumaturi kollha tal-Unjoni, jiġifieri 30 miljun ruħ, huma esklużi 
mill-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi, filwaqt li huwa stmat li 7 miljuni ġew rifjutati 
mill-operaturi tas-servizz tal-ħlas;  billi l-esklużjoni finanzjarja hija problema terġa' akbar 
fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE-12; 

D. billi l-problema tal-kwalità diverġenti tal-prodott u l-kompetizzjoni baxxa fl-
operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur għandha tiġi indirizzata;  billi l-integrazzjoni 
tas-servizzi bankarji għall-konsumaturi ma tistax titlesta mingħajr ma jkun hemm aktar 
konverġenza u armonizzazzjoni lejn standards ta' kwalità għolja;  

E. billi l-flus kontanti, maħruġa mill-banek ċentrali, huma mezz pubbliku filwaqt li l-mezzi 
elettroniċi tal-ħlas huma provduti minn operaturi privati u qed isiru aktar importanti, u 
jnaqqas l-infiq pubbliku meħtieġ għall-provvista lill-pubbliku tal-flus kontanti filwaqt li 
joħloq monopolju fl-industrija finanzjarja fir-rigward tas-servizzi ta' pagamenti tal-
konsumaturi; billi, f'dawn iċ-ċirkostanzi, l-utenti qed jintalbu dejjem aktar iħallsu sabiex 
ikollhom aċċess għad-depożiti u biex jagħmlu ħlasijiet;

F. billi l-iżvilupp ekonomiku ġenerali u l-koeżjoni soċjali jikkontribwixxu għal penetrazzjoni 
għolja tal-kontijiet bankarji; billi fost l-Istati Membri, 33% tal-varjazzjoni fil-persentaġġ 
tal-popolazzjoni li jagħmlu użu minn kont bankarju kurrenti tista' tiġi spjegata bil-livell ta' 
żvilupp ekonomiku u, għalhekk, 67% tiddependi minn fatturi oħra, bħar-regolazzjoni; 

G. billi l-operaturi tas-servizz tal-ħlas, li jaġixxu skont il-loġika tas-suq, għandhom tendenza 
li jiffukaw fuq il-konsumaturi kummerċjalment attraenti, li jħalli lill-konsumaturi 
vulnerabbli mingħajr l-istess għażla ta' prodotti; billi l-kodiċijiet industrijali introdotti fil-
Ġermanja, fir-Renju Unit, l-Italja, l-Irlanda, is-Slovenja u l-Lussemburgu kienu 
prinċipalment riżultat ta' pressjoni pubblika u ta' talbiet għal inizjattivi leġiżlattivi; billi l-
istrumenti ta' awtoregolazzjoni kellhom riżultati pożittivi, iżda, fl-istess ħin, naqsu milli 
jiggarantixxu b'mod effikaċi l-aċċess universali għal kont bankarju bażiku; 

H. billi l-approċċi leġiżlattivi li jiżguraw l-aċċess universali għal servizzi bankarji bażiċi 
kellhom riżultati sodisfaċenti fil-Belġju u fi Franza fejn in-numru ta' ċittadini mingħajr 
servizzi bankarji naqas b'75% u 30% rispettivament, kif ukoll fil-Finlandja u d-Danimarka 
fejn 100% tan-nuklei familjari huma koperti minn servizzi bankarji;   

I. billi l-Istati Membri ma rreaġixxewx b'mod adegwat għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija hawn fuq u fi 15-il Stat Membru għad m'hemmx rekwiżit legali 
jew volontarju għall-banek biex jipprovdu servizzi bankarji bażiċi; 

J. billi sabiex ikun effikaċi, kont bankarju bażiku jeħtieġ li jkun jista' jinfetaħ faċilment, anki 
għal persuni bi prova ta' identità mhux standard, u jipprovdi varjetà speċifika ta' servizzi 
bażiċi, u jeħtieġ li jkun hemm miżuri fis-seħħ għal sorveljanza effikaċi u għas-soluzzjoni 
tal-kunflitti;
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K. billi bħala parti mill-istrateġiji tar-responsabilità soċjali korporattiva tagħhom, il-banek 
għandhom jaqsmu r-responsabbiltà mal-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili għall-
provvista tal-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi mingħajr ħlas; 

L. billi kull inizjattiva biex tiżgura l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi għandha tinkludi 
protezzjoni kontra s-sekwestru, biex tikseb il-fiduċja tal-konsumaturi u tipprevjeni spejjeż 
li jirriżultaw minn kontijiet mhux użati; 

M. billi t-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni għandu jiġi evitat u għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet tal-
konsumaturi f'reġjuni b'nuqqas ta' banek u għalhekk l-ambitu tal-iniżjattiva għandu jkun 
kemm jista' jkun wiesa'; billi, minbarra l-istituzzjonijiet tal-kreditu, l-aċċess għal servizzi 
bankarji bażiċi jista' jiġi provdut minn operaturi oħra ta' servizz tal-ħlas, skont id-Direttiva 
2007/64/KE; 

N. billi kwalunkwe inizjattiva għal aċċess universali għal servizzi bankarji bażiċi għandha 
tiġi akkumpanjata minn kampanji ta' komunikazzjoni mfasslin tajjeb biex iqajmu kuxjenza 
dwar id-drittijiet tal-konsumaturi u l-obbligi tal-operaturi.

1. Jitlob lill-Kummissjoni tissottometti, sa tmiem l-2012, fuq il-bażi tal-Artikolu 114 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, proposta jew proposti leġiżlattivi li 
jiżguraw l-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi għall-konsumaturi kollha li jgħixu fl-
Unjoni, skont ir-rakkomandazzjonijiet dettaljati stipulati fl-Anness għalih; 

2. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

3. Jikkunsidra li l-proposta mitluba m'għandhiex implikazzjonijiet finanzjarji;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet dettaljati fl-anness, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, kif ukoll lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-

PROPOSTA MITLUBA

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-leġiżlazzjoni li għandha tiġi adottata għandu jkollha l-
għan li tirregola dan li ġej:

Ir-Rakkomandazzjoni 1 dwar l-Ambitu 

1. Il-leġiżlazzjoni għandha tobbliga kemm jista' jkun operaturi tas-servizz tal-ħlas, kif definit 
fl-Artikolu 4(9) tad-Direttiva 2007/64/KE, biex jipprovdu servizzi bankarji bażiċi. 

2. Madankollu, sabiex jiġu evitati piżijiet żejda fuq l-operaturi tas-servizz tal-ħlas li joffru 
servizzi li mhumiex marbuta ma' dawk li huma meħtieġa għal kont bankarju bażiku, dawn 
li ġejjin għandhom jiġu eżentati mill-obbligu li jipprovdu t-tali kont:

a. l-operaturi ta' servizzi tal-ħlas stipulati fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 1(1) tad-
Direttiva 2007/64/KE; 

b. l-istituzzjonijiet tal-ħlas li huma awtorizzati jipprovdu wieħed jew aktar mis-
servizzi tal-ħlas mniżżla fil-punti 4 sa 7 tal-Anness għad-Direttiva 2007/64/KE;

3. L-Istati Membri għandhom jingħataw il-permess li jeżentaw mill-obbligu li jipprovdu 
kont bankarju bażiku: 

a. Lill-operaturi tas-servizzi tal-ħlas li joperaw skont mudell kummerċjali 
kooperattiv, mingħajr skop ta' profitt jew li jeħtieġu s-sħubija abbażi ta' kriterji 
definiti, bħall-professjoni. 

b. Lill-operaturi tas-servizz tal-ħlas li jkunu għamlu tranżazzjonijiet li jammontaw 
għal anqas minn €3miljun fis-sena preċedenti. 

4. Kwalunkwe operatur ta' servizz tal-ħlas li jkun eżentat skont il-punt (a) tal-punt 3 għandu 
jikkontribwixxi għal fond kompensatorju sakemm l-operatur ma jkunx qed jopera 
mingħajr skop ta' profitt. 

Ir-Rakkomandazzjoni 2 dwar ir-Rekwiżiti tal-Aċċess u tal-Identifikazzjoni

5. Il-leġiżlazzjoni għandha tiżgura li l-konsumaturi kollha, jiġifieri l-persuni naturali li 
jaġixxu bi skop li mhuwiex tan-negozju, il-kummerċ, l-artiġjanat jew il-professjoni 
tagħhom, li huma legalment residenti fl-Unjoni għandhom id-dritt li jiftħu u jużaw kont 
bankarju bażiku ma' operatur ta' servizz tal-ħlas li jopera fi Stat Membru sakemm il-
konsumaturi ma jkollhomx diġà kont bankarju bażiku li jissodisfa r-rekwiżi tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif speċifikati f'dawn ir-Rakkomandazzjonijiet fit-territorju ta' dak 
l-Istat Membru.

6. Il-leġiżlazzjoni għandha tiżgura li ma jkunx ta' piż żejjed għall-konsumaturi li juru li huma 
mhux diġà għandhom kont bankarju bażiku, u jipprovdu dikjarazzjoni mill-konsumatur 
għal dan il-għan waqt il-proċess ta' applikazzjoni. 
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7. Id-dritt għal aċċess għal kont bankarju bażiku għandu japplika irrispettivament min-
nazzjonalità tal-konsumatur jew il-post ta' residenza fl-Unjoni. Il-kriterji bħal-livell jew ir-
regolarità tad-dħul, l-impjiegi, l-istorja tal-kreditu, il-livell ta' dejn, is-sitwazzjoni 
individwali rigward il-falliment jew l-attività futura tal-kont m'għandhomx jitqiesu għall-
ftuħ ta' kont bankarju bażiku. L-aċċess għal kont bankarju bażiku m'għandu skont l-ebda 
ċirkostanza jiddependi mix-xiri ta' prodotti jew servizzi oħrajn, pereżempju 
assigurazzjoni.

8. Il-leġiżlazzjoni għandha tiġi applikata mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Unjoni, 
partikolarment l-obbligu tal-operaturi li jtemmu l-kuntratt tal-kont bankarju bażiku 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali skont il-leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni jew nazzjonali, bħal-
leġiżlazzjoni dwar il-ħasil tal-flus.   Il-kont jista' jingħalaq ukoll f'każ ta' impustura, abbuż 
ta' fiduċja jew falsifikazzjoni ta' dokumenti.  

9. L-Istati Membri għandhom jiġu obbligati jiżguraw li l-proċeduri marbuta mal-obbligi tad-
diliġenza ma jwasslux għal prattiki diskriminatorji, pereżempju kontra l-gruppi 
marġinalizzati, il-migranti, il-minoranzi etniċi jew reliġjużi jew nies bla indirizz fiss. 
Għalhekk, għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-mezz li bih il-persuni bla indirizz 
fiss jistgħu jissodisfaw l-obbligi tad-diliġenza u għandhom jitqiesu l-aħjar prattiki 
nazzjonali sabiex jiggarantixxu b'mod effikaċi l-aċċess għal sensiela fundamentali ta' 
servizzi essenzjali tal-ħlas.

10. Biex dan jiġi faċilitat, il-kontijiet bankarji bażiċi għandhom jiġu klassifikati bħala prodotti 
b'riskju baxx skont l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE li 
timplimenta d-Direttiva 2005/60; l-operaturi għandhom jiġu obbligati japplikaw l-obbligi 
tad-diliġenza simplifikati tal-konsumaturi u l-Kummissjoni għandha timmira li tkompli 
tarmonizza l-interpretazzjonijiet nazzjonali tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus biex tiżgura li 
ma jibqgħux jintużaw biex jipprojbixxu l-aċċess għal kont bankarju bażiku. 

11. Il-leġiżlazzjoni għandha tobbliga lill-operaturi tas-servizz tal-ħlas jaġixxu b'mod 
trasparenti fir-rigward tad-deċiżjoni li jirrifjutaw il-ftuħ jew l-għeluq ta' kont bankarju 
bażiku. Sabiex jippermettu lill-konsumatur jikkontesta d-deċiżjoni tal-operatur tas-servizz 
tal-ħlas, l-operatur tas-servizz tal-ħlas għandu jinforma lill-konsumatur bil-miktub dwar 
ir-raġuni għar-rifjut li jinfetah jew id-deċiżjoni li jingħalaq kont bankarju bażiku; L-
operatur għandu jiġi obbligat ukoll jinforma lill-konsumatur dwar il-possibilitajiet għal 
mekkaniżmi alternattivi ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti.

12. Il-leġiżlazzzjoni għandha teżiġi li l-operatur jaġixxi malajr meta jkun qed jiivverifika jekk 
il-konsumatur għandux id-dritt għal aċċess għal kont bankarju bażiku, filwaqt li l-operatur 
għandu jinforma l-konsumatur dwar ir-raġunijiet għal kwalunkwe dewmien ta' aktar minn 
ġimagħtejn. L-operatur jista' jitlob li l-konsumaturi jkunu fiżikament preżenti fil-fergħa l-
aktar qrib biex jiftħu l-kont.

Ir-Rakkomandazzjoni 3 dwar il-Funzjonalitajiet u l-Ispiża

13. Il-leġiżlazzjoni għandha tippermetti li l-utent ta' kont bankarju bażiku jwettaq kwalunkwe 
tranżazzjonijiet tal-ħlas essenzjali bħal li jirċievi dħul jew benefiċċji, iħallas kontijiet jew 
taxxi u jixtri prodotti u servizzi, permezz ta' kanali kemm fiżiċi kif ukoll rimoti, bl-użu ta' 
sistemi nazzjonali prinċipali. 
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14. L-operatur tas-servizzi tal-ħlas m'għandux joffri, b'mod espliċitu jew taċitu xi faċilitajiet 
ta' overdraft jew overrunning marbuta ma' kont bankarju bażiku. Ordni tal-ħlas lill-
operatur tas-servizzi tal-ħlas tal-konsumatur m'għandhiex tiġi esegwita meta t-tali 
eżekuzzjoni tkun tirriżulta f'bilanċ negattiv tal-kont bankarju bażiku tal-konsumatur. L-
aċċess għall-kreditu m'għandux jiġi kkunsidrat bħala komponent ta' kont bankarju bażiku, 
u lanqas bħala dritt relatat miegħu, irrispettivament mill-għan jew il-forma tal-kreditu. 

15. L-aċċess għal kont bankarju bażiku għandu jkun bla ħlas. 

16. Kwalunkwe penalitajiet għal nuqqas ta' ħlas għandhom ikunu bi prezz raġonevoli u tal-
anqas favorevoli daqs il-prezzijiet soltu mħaddma mill-operatur. Il-leġiżlazzjoni għandha 
tiżgura li l-konsumatur ma jħallasx flus jew multi li jirriżultaw minn ċirkostanzi 
indipendenti mir-rieda tiegħu/tagħha, bħal fondi insuffiċjenti fil-kont tiegħu minħabba 
pagament tard ta' salarji jew ta' benefiċċji soċjali.

17. L-operaturi għandhom ikunu obbligati biss jinkludu l-funzjonalitajiet li huma parti mill-
offertà regolari tagħhom. Meta dan ikun il-każ, il-kont bankarju bażiku għandu jinkludi s-
servizzi li ġejjin:

A. Servizzi tal-ġestjoni ta' kont bażiku

(a) servizzi li jippermettu li flus kontanti jitpoġġew f'kont tal-ħlas u li tranżazzjonijiet 
jiġu rċevuti fih;

(b) servizzi li jippermettu l-ġbid ta' flus kontanti minn kont tal-ħlas; 

(c) il-provvista ta' rendikonti tal-kontijiet bankarji.

Il-konsumatur għandu jkun provdut b'aċċess mhux diskriminatorju għal servizzi personali, 
bħas-servizz over-the-counter fil-fergħat u l-użu ta' "automatic teller machines" (ATMs), 
inklużi l-ATMs ta' banek oħra fejn dan ikun teknikament possibbli. L-operatur m'għandux 
jitlob ħlasijiet fir-rigward tal-eżekuzzjoni tas-servizzi tal-ġestjoni tal-kont bażiku.

B. Servizzi tal-ħlas standard

(a) it-trasferimenti ta' fondi permezz tal-eżekuzzjoni ta' trasferimenti tal-kreditu, 
inklużi l-eżekuzzjonijiet interbankarji;

(b) it-trasferimenti ta' fondi permezz tal-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet tal-ħlas 
permezz ta' kard tal-ħlas li ma tippermettix l-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet tal-
ħlas li jaqbżu l-bilanċ attwali tal-kont tal-ħlas; 

(c) l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet permanenti (standing orders), inklużi l-eżekuzzjonijiet 
interbankarji, fi Stati Membri fejn l-użu tagħhom huwa meħtieġ għall-eżekuzzjoni 
ta' tranżazzjonijiet essenzjali; 

(d) l-eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inklużi l-eżekuzzjonijiet interbankarji, fi Stati 
Membri fejn l-użu tagħhom huwa meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet 
essenzjali;
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Għall-eżekuzzjoni ta' dawn is-servizzi, il-konsumatur għandu jiġi intitolat għal aċċess 
mhux diskriminatorju għall-kanali differenti offruti mill-operatur, bħat-tranżazzjonijiet 
manwali, it-tranżazzjonijiet permezz tal-ATM, is-servizzi bankarji online u bit-telefown. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu ammont suffiċjenti ta' tranżazzjonijiet tal-ħlas 
standard li l-operatur għandu, jekk jiġi mitlub, jistabbilixxi u jesegwixxi kull xahar 
mingħajr ma jimponi ebda ħlas, indipendentement mill-kanal użat mill-konsumatur.  Jekk 
il-konsumatur ikun qed jirriskja li jaqbeż in-numru massimu ta' tranżazzjonijiet bla ħlas, l-
operatur għandu jkun meħtieġ jinforma l-konsumatur b'dan. L-operatur għandu jiġi 
permess li jew jitlob ħlas għal tranżazzjonijiet addizzjonali b'mod li jibbaża fuq l-ispejjeż 
reali u li jkun allinjat mal-politika tal-prezzijiet tas-soltu, jew li jirrifjuta l-eżekuzzjoni tat-
tranżazzjonijiet. L-operatur għandu jiġi permess jitlob ħlas wieħed abbażi ta' spejjeż għall-
provvista ta' kard tal-ħlas.

C. Servizzi speċjali: 

Il-protezzjoni minima tal-ħlasijiet li jidħlu kontra s-sekwestru għandha tiġi inkluża, bi qbil 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali;

D. Servizzi addizzjonali 

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li jiġu inklużi aktar funzjonalitajiet fil-kont bankarju 
bażiku. L-operaturi tas-servizz tal-ħlas għandhom jingħataw permess li, fuq inizjattiva 
tagħhom, iżidu l-firxa ta' funzjonalitajiet, bħal faċilità għat-tfaddil jew il-faċilità biex 
jintbagħtu flus internazzjonalment. L-aċċess għal kont bankarju bażiku m'għandux ikunu 
jiddependi fuq ix-xiri ta' tali servizzi addizzjonali.

Ir-Rakkomandazzjoni 4 dwar l-Informazzjoni u l-Istatistiki

18. Il-leġiżlazzjoni għandu jkollha l-għan li ġġib il-konsumaturi konxji dwar il-possibiltà tal-
ftuħ ta' kont bankarju bażiku.  Bl-istess mod, hija għandha tiġi akkumpanjata minn 
strateġija ambizzjuża ta' komunikazzjoni, kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll dak tal-Istati 
Membri, u tinkludi obbligi għall-operaturi tas-servizz tal-ħlas sabiex dawn jipprovdu 
informazzjoni ċara lill-konsumaturi.

Il-kampanji tal-komunikazzjoni

19. Il-kampanji tal-komunikazzjoni għandhom jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jew l-entitajiet konsultattivi soċjali. Fil-livell tal-
Unjoni, huma għandhom, b'mod partikolari, iqajmu l-għarfien dwar id-disponibbiltà fl-
Unjoni kollha tas-servizzi bankarji bażiċi u d-drittijiet transkonfinali ta' aċċess. Fuq il-
livell tal-Istat Membru, il-komunikazzjoni għandu jkollha l-għan li tagħti l-informazzjoni 
meħtieġa u li tiftiehem dwar il-karatteristiċi tal-kontijiet bankarji bażiċi, il-kundizzjonijiet 
u l-passi prattiċi, filwaqt li tindirizza t-tħassib speċifiku, inkluż dak taċ-ċittadini mingħajr 
servizzi bankarji u l-ħaddiema migranti. Il-kampanji ta' komunikazzjoni fuq il-livell tal-
Istat Membru għandhom ikunu multilingwali, filwaqt li jqisu l-lingwi materni l-aktar 
relevanti mitkellma minn popolazzjonijiet f'minoranza jew migranti.

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni
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20. L-operaturi fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni għandhom jiġu meħtieġa jqajmu kuxjenza dwar id-
disponibbiltà tal-kontijiet bankarji bażiċi.  Huma għandhom ikunu meħtieġa jirreklamaw 
kontijiet bankarji bażiċi billi joffru informazzjoni ċara u komprensiva permezz ta' kanali 
differenti disponibbli, jiġifieri l-websajt tal-operaturi u l-fergħat, fejn il-midja 
standardizzata u durabbli għandha tkun viżibbli għall-konsumaturi.

21. L-operaturi għandhom, wara li jidentifikaw il-ħtiġijiet tal-konsumatur, jirrakkomandaw li 
jinfetaħ kont bankarju bażiku jekk dan ikun jaqbel mal-ħtiġijiet tal-konsumatur. Il-
konsumaturi interessati li jiftħu kont bankarju bażiku għandhom jirċievu l-informazzjoni 
fuq mezz durabbli li jindika s-servizzi inklużi, il-fatt li m'humiex marbuta max-xiri ta' 
prodotti jew servizzi oħra, u l-ispiża, jekk din teżisti. L-informazzjoni għandha tkun 
tiftiehem, standardizzata u kemm jista' jkun sempliċi u distribwita fi kwalunkwe lingwa 
tal-Unjoni mitluba mill-konsumatur. Il-persunal għandu jiżgura li l-konsumatur ikun 
fehem liema huma d-drittijiet u l-obbligi tiegħu meta jiftaħ tali kont.

22. Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżiti stipulati mid-Direttiva 2007/64/KE li tirrigwarda d-
dispożizzjoni tal-informazzjoni lill-konsumaturi.

Ir-rekwiżiti statistiċi

23. L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jiżguraw li l-operaturi jipprovdu l-awtoritajiet 
nazzjonali b'informazzjoni affidabbli għallanqas dwar in-numru ta' kontijiet bankarji 
bażiċi miftuħa, in-numru ta' applikazzjonijiet għal kontijiet bankarji bażiċi rifjutati u r-
raġunijiet għat-tali rifjuti u n-numru ta' terminazzjonijiet ta' tali kontijiet.  Tali 
informazzjoni għandha tingħata f'forma aggregata.

24. Kull sena, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu informazzjoni 
aggregata lill-Kummissjoni, l-Awtorità Bankarja Ewropea u l-Parlament Ewropew, u d-
dejta għandha tiġi pubblikata f'forma aggregata u li tiftiehem.  

Ir-Rakkomandazzjoni 5 dwar is-Sorveljanza, is-Soluzzjoni ta' Kunflitti u l-Kumpens

25. Il-leġiżlazzjoni għandha tobbliga l-Istati Membri jaħtru awtoritajiet kompetenti biex 
jiżguraw u jissorveljaw il-konformità effikaċi mar-rekwiżiti tagħha. L-awtoritajiet 
kompetenti magħżula għandhom ikunu indipendenti mill-operaturi tas-servizz tal-ħlas.  

26. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jispeċifikaw il-prinċipji sabiex jiġu imposti s-
sanzjonijiet fuq l-opertauri għal nuqqas ta' konformità mal-qafas bankarju bażiku li 
jiżguraw li s-sanzjonijiet jikkostitwixxu deterrent, u l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa u mogħtija s-setgħa li jimponi tali sanzjonijiet. Il-fondi miġbura permezz 
tas-sanzjonijiet għandhom jintużaw bl-għan li l-leġiżlazzjoni tiġi adottata, pereżempju 
għall-edukazzjoni finanzjarja jew il-ħlas kumpensatorju. 

27. L-Istati Membri għandhom jissorveljaw mill-qrib kwalunkwe distorsjoni fil-kompetizzjoni 
bejn l-operaturi tal-kontijiet bankarji bażiċi.  Billi hemm numru ta' operaturi li 
sproporzjonatament jerfgħu l-ispiża tal-provvista tal-kontijiet bankarji bażiċi, għandu jiġi 
previst kumpens finanzjarju. Filwaqt li fi Stati Membri b'nuqqas ta' banek, għandu jitqies 
l-appoġġ addizzjonali għall-iżvilupp ta' infrastruttura adegwata, il-mekkaniżmi ta' 
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ridistribuzzjoni intersettorjali għandhom ikunu biżżejjed fl-Istati Membri b'penetrazzjoni 
għolja ta' kontijiet tal-bank. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiffaċilitaw il-ħolqien ta' 
fond ta' kumpens li jiġi finanzjat mill-operaturi tas-servizzi tal-ħlas fl-ambitu tal-
leġiżlazzjoni. Jekk in-numru  ta' kontijiet bankarji bażiċi jkun sproporzjonat mal-
importanza ekonomika tal-operatur individwali, l-operatur għandu jkun intitolat li 
jibbenefika minn ħlasijiet kumpensatorji. 

28. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jiżguraw li jiġu stabbiliti proċeduri ta' lmenti 
u rimedju adegwati u effikaċi għas-soluzzjoni barra mill-qorti għat-tilwimiet rigward id-
drittijiet u l-obbligi stabbiliti skont il-prinċipji stipulati fil-leġiżlazzjoni bejn l-operaturi 
tas-servizz tal-ħlas u l-konsumaturi, bl-użu tal-entitajiet eżistenti fejn dan ikun adegwat. 
L-entitajiet tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR) għandhom ikunu indipendenti,
faċilment aċċessibbli u s-servizzi tagħhom bla ħlas. Id-deċiżjonijiet tagħhom għandhom 
ikunu legalment vinkolanti. Sabiex tiġi żgurata l-imparzjalità tagħhom, ir-rappreżentanza 
ugwali tal-operaturi, il-konsumaturi u l-utenti oħra għandha tiġi żgurata. L-Istati Membri 
għandhom jiġu meħtieġa jiżguraw li l-operaturi kollha tal-kont bankarju bażiku jaderixxu 
ma' entità waħda jew aktar minn waħda li timplimenta dawn il-proċeduri ta' lment u 
rimedju.

29. L-Istati Membri għandhom jiġu mitluba jiżguraw li l-entitajiet ADR jikkooperaw 
attivament fis-soluzzjoni ta' tilwimiet transkonfiinali. Meta t-tilwimiet jinvolvu partijiet fi 
Stati Membri differenti, in-netwerk FIN NET għandu iintuża biex isolvi l-ilmenti tal-
konsumaturi.

Ir-Rakkomandazzjoni 6 dwar l-Implimentazzjoni u r-Rieżami

30. Il-leġiżlazzjoni għandha tiġi implimentata mill-Istati Membri fi żmien 12-il xahar wara d-
data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

31. F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-partijiet interessati, il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni u, sussegwentement, 
kull ħames snin, tippubblika rapport dwar l-applikazzjoni tagħha. Dak ir-rapport għandu 
jivvaluta:

(a) jekk l-Istati Membri jkunux implimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni;  

(b) il-progress fl-iżgurar tal-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi għaċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni Ewropea, inklużi kemm l-effetti diretti u dawk indiretti tal-
leġiżlazzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-esklużjoni finanzjarja u dwar l-
armonizzazzjoni u l-integrazzjoni tas-settur bankarju għall-konsumatur fl-Unjoni 
Ewropea kollha. 

(c) il-kuxjenza u l-fiduċja fost il-pubbliku rigward id-disponibbiltà u l-karatteristiċi 
tal-kontijiet bankarji bażiċi u d-drittijiet tal-konsumaturi relatati ma' dawn il-
kontijiet bankarji; 

Meta jkun xieraq, dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat bi proposta għal emendi għal 
din il-leġiżlazzjoni. Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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32. Il-Kummissjoni għandha tikkumplimenta l-leġiżlazzjoni bażika bankarja permezz ta' aktar 
iniżjattivi bl-għan tal-integrazzjoni u l-armonizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi bankarji tal-
konsumatur u l-prevenzjoni tal-esklużjoni finanzjarja. Dan il-pakkett għandu: 

(a) itejjeb il-kompetizzjoni rigward is-servizzi bankarji: (i) jiżgura li l-prezzijiet tal-
ħlasijiet relatati ma' kontijiet bankarji jkunu trasparenti u komparabbli sabiex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu t-tariffi ta' banek differenti u jfittxu offerti 
aħjar; (ii) biex jiġu eliminati l-ostakli tekniċi u amministrattivi biex wieħed jaqleb 
minn kont bankarju għal ieħor, sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu iċaqalqu 
faċilment il-kont bankarju tagħhom minn bank għal ieħor;

(b) itejjeb l-aċċettazzjoni tal-bejjiegħa ta' tipi differenti ta' metodi ta' pagament sabiex 
jippermettu li l-konsumaturi japprofittaw mill-benefiċċji offruti mill-kummerċ 
elettroniku; f'dan il-kuntest, il-bejjiegħa għandhom universalment joffru l-
possibiltà tal-ħlas permezz ta' kard bankarja bażika mingħajr ħlas addizzjonali; 

(c) ikompli jarmonizza l-interpretazzjonijiet nazzjonali tar-regoli kontra l-ħasil tal-
flus sabiex jiżguraw li tali regoli ma jistgħux jibqgħu jintużaw bħala argument 
biex jiġi pprojbit l-aċċess għal kont bankarju bażiku;

(d) jiffaċilita l-aċċess għal kreditu ġust u biex jiġġieled id-dejn żejjed, ir-"riskju 
soċjali ġdid" l-aktar importanti fl-Unjoni kollha, peress li l-inklużjoni finanzjarja 
sħiħa teħtieġ l-aċċess għal servizzi bankarji essenzjali, bħall-kreditu b'interess 
baxx u l-kopertura assigurattiva b'kundizzjonijiet deċenti u ġusti jew l-aċċess 
għas-servizzi finanzjarji u ta' konsulenza.


