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Sfond dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u l-objettivi tagħha

L-Artikolu 169(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 169(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) jipprevedu li l-Unjoni tikkontribwixxi biex jintlaħaq livell għoli ta’ ħarsien 

tal-konsumatur bil-miżuri adottati skont l-Artikolu 114 tat-TFUE. Abbażi ta’ dan, il-

Parlament Ewropew, b’mod konsistenti, qed jistinka biex jilħaq livell għoli ta’ ħarsien tal-

konsumatur permezz ta’ miżuri intiżi biex jissaħħaħ u jitjieb is-suq intern. Strumenti bħad-

Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur1, adottata reċentement, u d-Direttiva dwar il-

Kreditu għall-Konsumatur (Direttiva 2008/48/KE)2 ukoll għandhom dan l-għan, u jfasslu 

sistema ambizzjuża għall-ħarsien tal-konsumatur fi ħdan il-qafas tal-bejgħ transkonfinali u 

tas-servizzi finanzjarji rispettivament. 

B’mod simili, ir-Rapport Monti, lura fl-2010, iddikjara li “il-Kummissjoni għandha 

tikkunsidra li tipproponi, possibilment abbażi tal-Artikolu 14 tat-TFUE dwar [servizzi ta’ 

interess ekonomiku ġenerali], regolament li jiżgura li ċ-ċittadini kollha huma intitolati għal 

numru ta’ servizzi bankarji bażiċi. Illum il-ġurnata, il-fatt li persuna jkollha kont sar 

prekundizzjoni biex hija jkollha aċċess għal numru ta’ servizzi, u biex tibbenifika bis-sħiħ 

mis-suq uniku.3” Barra minn hekk, ir-Rapport jagħti l-istess importanza lis-servizzi bankarji 

bażiċi u lis-servizzi universali l-oħra u jistabbilixxi li “importanza ikbar mogħtija lill-

konsumatur tkun tfisser li tingħata attenzjoni mill-ġdid lill-integrazzjoni u l-kompetizzjoni 

tas-suq, ġabra mtejba ta’ drittijiet, protezzjoni u mezzi ta’ rimedju u aċċess iktar miftuħ għas-

servizzi bażiċi1.” Fl-2007, l-anness għar-Reviżjoni tas-Suq Uniku (SEC(2007)1520) kien diġà 

stabbilixxa li “... ir-riflessjoni għandha tiżvolġi b’tali mod li bih jiġi żgurat li, sa ċerta data 

ħadd ma jinċaħadlu d-dritt ta’ aċċess għal kont bankarju bażiku.” Madankollu, minkejja li l-

Pjan ta’ Ħidma tagħha għall-2011 semma wkoll “strument leġiżlattiv” dwar l-aċċess għas-

                                               

1 Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-konsumatur, 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill
u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għadha mhix ippubblikata. 
2 ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.
3 Monti, M. Strateġija Ġdida għas-Suq Uniku. Għas-Servizz tal-Ekonomija u s-Soċjetà 
Ewropea. 9 ta’ Mejju 2010, p. 74
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servizzi bankarji bażiċi, il-Kummissjoni ressqet Rakkomandazzjoni dwar l-aċċess għal kont 

bażiku ta’ ħlas f’Lulju 2011 (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 u 907). 

Minkejja li l-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi jikkawża tħassib kbir għall-Unjoni Ewropea, 

kemm bħala kwistjoni ta’ ħarsien tal-konsumatur kif ukoll bħala kwistjoni li tirrigwarda s-Suq 

Intern, ta’ min wieħed jinnota li atturi oħra lil hinn mill-fruntieri Ewropej irrikonoxxew ukoll 

l-importanza tal-ħarsien tal-konsumatur fis-servizzi finanzjarji u kklassifikawha bħala waħda 

mill-ogħla prijoritajiet fil-programmi tagħhom. Pereżempju, wara l-konklużjonijiet tas-

Summit tal-G20 li sar f’Seoul f’Novembru 2010, l-OECD dan l-aħħar ippubblikat il-“G20 

High-Level Principles on Financial Consumer Protection2”, li jispjegaw l-opinjoni ġenerali li 

tgħid li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar il-ħarsien tal-konsumatur qed ikollu rwol dejjem iktar 

importanti għall-istabilità finanzjarja.  Għaldaqstant, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u 

r-rapport leġiżlattiv fuq inizjattiva proprja li ġie abbozzat mill-Parlament Ewropew għandhom 

jinqraw fid-dawl tat-tendenza globali lejn il-ħarsien tal-konsumatur fir-rigward tal-prodotti 

bankarji.  

Wara li wieħed jaqra l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-Rakkomandazzjoni, isir 

evidenti li l-għan huwa li d-“dritt li [wieħed] jiftaħ u juża kont bażiku ta’ ħlas” jiġi stabbilit 

għal kull konsumatur legalment residenti fl-UE biex b’hekk jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet 

bankarji ma jċaħħdux l-aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas lil dawk il-konsumaturi li ma 

jipprovdux provi tar-residenza tagħhom fil-pajjiż jew lil dawk li huma “ekonomikament 

żvantaġġati”. L-objettivi tar-Rakkomandazzjoni huma li tinħoloq sistema speċifika ta’ 

servizzi bankarji bażiċi li tippermetti li l-konsumaturi kollha jibbenenfikaw bis-sħiħ mill-

vantaġġi tas-Suq Intern u l-kummerċ elettroniku u biex jiġu integrati dawk il-persuni li llum 

il-ġurnata m’għandhomx aċċess għas-servizzi bankarji u b’hekk huma soċjalment esklużi. Ir-

rabtiet evidenti bejn in-nuqqas ta’ kont bankarju u l-fatt li persuna tkun soċjalment eskluża 

u/jew vulnerabbli huma mniżżla fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (ara hawn taħt) u 

fi studji simili li twettqu mill-Istati Membri. Barra minn hekk, ħafna ċittadini Ewropej 

għandhom problemi biex jiftħu kontijiet bankarji fi Stat li ma jkunx l-Istat ta’ residenza 

                                                                                                                                                  

1 idem, p. 41
2 Il-Prinċipji ta’ Livell Għoli tal-G20 dwar il-Ħarsien tal-Konsumatur Finanzjarju, Ottubru 
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tagħhom, l-iktar minħabba li ma jkunux jistgħu jipprovdu indirizz validu, fatt li jista’ jwassal 

fi tfixkil serju tal-moviment liberu tal-persuni u l-ħaddiema. L-ispjegazzjoni wara l-proposta 

tal-Kummissjoni hija li benefiċċji reċiproċi importanti jistgħu jinkisbu miċ-ċittadini inġenerali 

- konsumaturi, ħaddiema li jiċċaqilqu minn post għall-ieħor, ħaddiema temporanji u 

staġjonali, studenti, riċerkaturi u professjonisti - u min-negozji wkoll - ladarba  jista’ jiġi 

ġġenerat profitt addizzjonali billi fil-mira jkun hemm numru vast ta’ detenturi potenzjali ta’ 

kontijiet bankarji.

Xogħol preparatorju tal-Kumitat

Wara t-talba tiegħu biex jitfassal Rapport leġiżlattiv fuq inizjattiva proprja (l-Artikolu 42 tar-

Regoli ta’ Proċedura) dwar l-aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas, liema talba saret permezz ta’ 

ittra li ntbagħtet fit-2 ta’ Settembru 2011, il-Kumitat IMCO mexxa l-preżentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt dwar l-aċċess għas-servizzi bankarji bażiċi fil-5 

ta’ Ottubru 2011. Barra minn hekk, il-Kumitat approva wkoll tt-talba għal seduta ta’ smigħ 

dwar is-suġġett, skedata għall-ewwel tliet xhur tal-2012. 

Matul il-preżentazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt mid-DĠ MARKT, il-Membri tal-Kumitat 

IMCO kellhom l-opportunità jiskambjaw l-opinjonijiet tagħhom dwar ir-Rakkomandazzjoni. 

Il-maġġoranza tal-membri tal-Kumitat jaqblu mal-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE, 

jiddispjaċihom li l-istrument magħżul ma joħloq l-ebda obbligu legali għall-Istati Membri u 

jħeġġu lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-azzjonijiet tal-Istat Membru f’dan il-qasam bl-għan 

li eventwalment tiġi proposta Direttiva dwar is-suġġett. 

Riflessjonijiet dwar ir-Rakkomandazzjoni

L-ewwel Taqsima fiha d-definizzjonijiet tal-kliem “konsumatur”, “fornitur ta’ servizz ta’ 

ħlas”, “kont ta’ ħlas”, “tranżazzjoni ta’ ħlas”, “fondi” u “kuntratt”.  Madankollu, l-għan tar-

Rakkomandazzjoni mhuwiex li tiġi trattata s-sorveljanza finanzjarja, iżda li l-Istati Membri 

jiġu mħeġġa jadottaw miżuri li jagħtu lit-30 miljun ċittadin Ewropew, li m’għandhomx aċċess 

                                                                                                                                                  

2011. Ara http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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għas-servizzi bankarji, l-aċċess għal sett bażiku ta’ servizzi bankarji. Ladarba d-Direttiva 

dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur għadha kif ġiet approvata u se tiġi ppubblikata dalwaqt, 

huwa konvenjenti li wħud mid-definizzjonijiet (kemm dawk li diġà ssemmew kif ukoll oħrajn 

ġodda) jiġu allinjati ma’ dawk tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur. Jeħtieġ li 

niżguraw ukoll li d-definizzjonijiet kollha (kif ukoll dispożizzjonijiet oħra) ikunu koerenti ma’ 

dawk fil-kumplament tal-acquis tal-konsumatur, bħal pereżempju d-Direttiva dwar it-

Timeshare (id-Direttiva 94/47/KE)1 u d-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur.

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.

Ladarba l-Kumitat IMCO biħsiebu jabbozza rapport leġiżlattiv fuq inizjattiva proprja, huwa 

konvenjenti li jiġi indirizzat it-tħassib dwar l-armonizzazzjoni, u l-possibilità ta’ 

armonizzazzjoni kompluta tad-definizzjonijiet għandha tiġi kkunsidrata. Fir-rigward tad-

Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur, ir-regoli rispettivi dwar il-ħarsien tal-konsumatur 

għandhom ukoll jiġu soġġetti għal armonizzazzjoni kompluta, biex b’hekk ikun possibbli 

għad-definizzjonijiet armonizzati li jkollhom impatt reali fis-suq intern. 

It-tieni Taqsima (paragrafi minn 2 sa 5) tibda billi tistabbilixxi l-prinċipju li “l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li kwalunkwe konsumatur legalment residenti fl-Unjoni jkollu d-dritt li 

jiftaħ u juża kont bażiku ta’ ħlas ma’ fornitur tas-servizzi ta’ ħlas”, dritt li “għandu japplika 

irrispettivament miċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-konsumatur”. Wara li wieħed jaqra din it-

taqsima u l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni flimkien, isir evidenti li l-għan ta’ dan il-

prinċipju għalhekk huwa li jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet bankarji ma jċaħħdux l-aċċess għall-

kont bażiku ta’ ħlas lil dawk il-konsumaturi li ma jipprovdux provi tar-residenza tagħhom fil-

pajjiż jew lil dawk li huma “ekonomikament żvantaġġati”. 

Matul l-ewwel skambju ta’ opinjonijiet tagħhom, xi Membri tal-Kumitat IMCO enfasizzaw li 

r-Rakkomandazzjoni tistabbilixxi dritt ta’ aċċess li m’għandux jitħallat mal-obbligu li persuna 

jkollha kont bankarju. Minkejja li l-għan huwa li jonqsu n-nies li m’għandhomx aċċess għas-

servizzi bankarji biex b’hekk jissaħħaħ is-Suq Intern, il-konsumaturi dejjem jistgħu jagħżlu li 

                                               

1 ĠU L 280, 29.10.94, p. 283.
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jibqgħu mingħajr aċċess għas-servizzi bankarji jekk ikunu jixtiequ dan. Barra minn hekk, ir-

riċerka turi li l-għażla li persuna tibqa’ barra miċ-ċirku tas-servizzi ta’ ħlas għandha żvantaġġi 

(bħal pereżempju iktar inċertezza fl-immaniġġjar tal-flus kontanti, jew diffikultajiet biex 

persuna ssib xogħol jew tirċievi benefiċċji) li jżidu l-hekk imsejjaħ “primjum tal-faqar” u l-

vulnerabilità tan-nies li m’għandhomx aċċess għas-servizzi bankarji. 

B’rabta ma’ dan, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet tal-konsumaturi vulnerabbli, 

li ta’ spiss ikunu dawk soċjalment żvantaġġati u dawk li ma jkollhomx aċċess għas-servizzi 

bankarji, iżda mhux biss. Kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u promozzjoni u edukazzjoni 

finanzjarja, minkejja li ta’ livell bażiku, huma punti strateġiċi f’dan ir-rigward. Barra minn 

hekk, illum il-ġurnata ħafna mill-aktar kontijiet bankarji bażiċi huma bbażati b’mod esklussiv 

fuq l-użu tal-Internet, fatt li jrendihom ideali għall-kummerċ elettroniku iżda fl-istess ħin 

mhux aċċessibbli għal parti mill-popolazzjoni - jiġifieri dawk li m’għandhomx aċċess għall-

internet jew, pereżempju, l-anzjani. Dan jista’ jpoġġi lil dawn il-konsumaturi f’sitwazzjoni 

detrimentali, għalhekk għandu jiġi żgurat li l-kont bażiku ta’ ħlas previst ikun faċli għall-

utent, komprensibbli, sempliċi u sikur, u li jkun jista’ jiġi amministrat kemm permezz tal-

Internet kif ukoll billi persuna tmur fil-fergħat tal-bank normali.

Ir-Rakkomandazzjoni tinkludi wkoll xi limitazzjonijiet għal dan id-dritt, bażikament li 

ċittadini b’residenza fl-Unjoni li jkollhom aċċess għas-servizzi meqjusa bħala “bażiċi” fit-

territorju ta’ Stat Membru ma jistgħux jitolbu kont bażiku ta’ ħlas f’dak l-Istat Membru. 

Għalhekk il-paragrafi 4 u 5 fit-tieni Taqsima jintroduċu l-ħtieġa li fornituri ta’ servizzi ta’ 

ħlas jaġixxu b’mod trasparenti meta jivverifikaw jekk il-konsumatur għandux kont ta’ ħlas 

diġà jew le, kif ukoll meta jiddeċiedu li jċaħħdu kont bankarju bażiku lil konsumatur 

partikolari. Skont ir-Rakkomandazzjoni, it-trasparenza tista’ tiġi limitata biss abbażi ta’ 

sigurtà nazzjonali jew politika pubblika. Fi kliem ieħor, il-konsumatur għandu d-dritt li jkun 

informat sew dwar ir-raġunijiet għalfejn inċaħadlu d-dritt għal kont bankarju u, kif jidher 

hawn taħt, dwar id-dritt konsegwenti li jkollu aċċess għal skemi alternattivi ta’ riżoluzzjoni 

tat-tilwim u għal mekkaniżmi ta’ rimedju f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil minħabba r-rifjut jew jekk 

jinqala’ xi tilwim ieħor. 

Madankollu, it-trasparenza, ir-rekwiżiti għall-informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni għandhom 
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ikunu ħafna iktar effettivi milli huma l-kondizzjonijiet tal-prodott, l-ADR u l-għażliet ta’ 

rimedju.  Skema ta’ informazzjoni komprensiva għall-ħarsien tal-konsumatur fil-qasam tas-

servizzi finanzjarji u bankarji tal-bejgħ bl-imnut għandha tinkludi wkoll sistema ta’ 

sorveljanza tal-prodott u sistema ta’ avviż kontra prodotti li jagħmlu l-ħsara, u l-awtoritajiet 

superviżorji (imsemmijin fis-sitt Taqsima hawn taħt) għandu jkollhom rwol attiv biex 

jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess kostanti għal informazzjoni aġġornata u kompluta 

dwar il-kontijiet li għandhom jew li jista’ jkollhom. 

It-tielet Taqsima fiha tliet paragrafi (6, 7 u 8). L-ewwel wieħed fosthom (paragrafu 6) 

jinkludi lista ta’ servizzi ta’ ħlas li għandhom jiġu offerti bħala parti mill-kont bażiku ta’ ħlas: 

servizzi li jippermettu li jsiru l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-ftuħ, tħaddim u għeluq 

ta’ kont ta’ ħlas; servizzi li jippermettu li jitqiegħdu u jinġibdu flus f’kont ta’ ħlas; u l-

eżekuzzjoni ta’ debitu dirett, trasferimenti ta’ kreditu u tranżazzjonijiet ta’ ħlas permezz ta’ 

kard ta’ ħlas. Ir-Rakkomandazzjoni ma ssemmix, pereżempju, il-possibilità ta’ kards tal-

kreditu mħallsin minn qabel, ħaġa li teżisti diġà f’xi Stati Membri. Din hija possibilità li ta’ 

min wieħed jikkunsidra u jkompli jiżviluppa bħala punt addizzjonali mal-kwistjoni tal-kont 

bażiku ta’ ħlas. Bl-istess mod, ma tindikax b’mod espliċitu jekk il-ġbid ta’ flus minn ATM 

(Automated Teller Machine - kaxxiera awtomatiċi), irrispettivament ta’ liema bank, huwiex 

meqjus bħala servizz bażiku.  

Il-paragrafi 7 u 8 jinkludu prinċipju bażiku: il-konsumaturi, b’mod partikolari dawk li huma 

l-aktar vulnerabbli (li ta’ spiss huma soċjlament esklużi), m’għandhomx jiġu sfurzati, 

direttament jew indirettament, jakkwistaw prodotti bankarji addizzjonali biex jiksbu kont 

bażiku. Bl-istess mod, faċilitajiet ta’ self kurrenti m’għandhomx jitqiesu bħala servizzi bażiċi, 

u m’għandhiex tiġi eżegwita ordni ta’ ħlas jekk din tirriżulta f’bilanċ negattiv tal-kont bażiku 

tal-konsumatur.  

Ir-raba’ Taqsima (paragrafi minn 9 sa 12) tirrigwarda imposti assoċjati, fejn l-Istati 

Membri jiġu mħeġġa jiżguraw li kont bażiku ta’ ħlas “huwa pprovdut jew mingħajr ħlas jew 

inkella b’imposta raġonevoli”. Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kontijiet bankarji jibqgħu jiġu 

pprovduti mingħajr ħlas f’dawk l-Istati Membri li diġà jagħmlu dan, u li fl-ebda ħin ma 

jinqabeż il-limitu minimu ta’ raġonevolezza, anki f’każ li l-istituzzjonijiet bankarji jkunu 
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f’pożizzjoni li jkopru l-ispejjeż tal-offerta tal-kontijiet bankarji bażiċi wkoll.  Kwalunkwe 

imposta assoċjata ma’ kont bażiku ta’ ħlas għandha tkun trasparenti u żvelata lill-konsumatur. 

Abbażi ta’ dan, id-definizzjoni ta’ “imposta raġonevoli” għandha tkun ibbażata fuq kriterji ta’ 

trasparenza.

Il-ħames Taqsima (paragrafi 13 u 14) tħeġġeġ lill-Istati Membri biex lill-konsumaturi 

jagħtuhom informazzjoni dwar id-disponibilità ta’ kontijiet bażiċi ta’ ħlas u biex jimponu fuq 

il-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas l-obbligu li jqiegħdu informazzjoni speċifika għad-

dispożizzjoni tal-konsumaturi. F’konformità mar-rekwiżiti ta’ informazzjoni prekuntrattwali u 

kuntrattwali stabbiliti fi strumenti oħra, bħal pereżempju d-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-

Konsumatur u d-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur, l-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta b’mod ċar u li jinftiehem u b’mezz durabbli, biex b’hekk jiġi żgurat li l-konsumatur 

ikun fehem x’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħu meta jiftaħ tali kont. 

Fis-sitt Taqsima, paragrafu 15 jirrigwarda l-awtoritajiet superviżorji u l-irwol tagħhom li 

“jiżguraw u jissorveljaw il-konformità effettiva” mal-prinċipji tar-Rakkomandazzjoni. L-

awtoritajiet superviżorji għandu jkollhom rwol attiv fil-ħarsien tal-konsumaturi permezz ta’ 

sorveljanza tal-prodott u ta’ interventi f’każ li ma jkunx hemm biżżejjed sigurtà, billi jimponu 

penali jew saħansitra billi jikkoperaw mal-Prosekuturi Pubbliċi f’każ ta’ ksur tal-liġi. Barra 

minn hekk, koperazzjoni mill-qrib fost l-awtoritajiet magħżula tal-Istat Membri kollha hija 

mixtieqa biex jiġu żgurati l-effettività tas-superviżjoni u t-tixrid tal-aħjar prattiki. 

Fl-istess Taqsima, paragrafi 16 u 17 jirrigwardaw proċeduri alternattivi ta’ riżoluzzjoni tat-

tilwim u ta’ rimedju għall-konsumaturi. Kif intqal hawn fuq, il-konsumaturi għandu jkollhom 

id-dritt ta’ aċċess għal mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim barra l-qorti u għal skemi ta’ 

rimedju, kif ukoll għal informazzjoni dwar kif jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt. Jekk wieħed 

jikkunsidra l-importanza tal-element transkonfinali f’dan il-qasam, l-ADR u l-iskemi ta’ 

rimedju għandhom jiġu pprovduti bl-għan li tinsab soluzzjoni mill-iktar fis għat-tilwim 

transkonfinali. Skemi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim online jistgħu jkunu ideali biex jiġi sodisfatt 

dan l-objettiv, iżda l-fatt li hawn min m’għandux aċċess għall-Internet jew mhuwiex familjari 

mat-teknoloġiji l-ġodda (fatt magħruf ukoll bħala “qasma diġitali”) m’għandux ikun ta’ xkiel 

għall-aċċess tal-konsumatur għal skema ta’ rimedju li taħdem kif suppost. 
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Il-paragrafi 18 u 19 jirreferu għall-obbligu tal-fornituri ta’ servizz ta’ ħlas li jipprovdu 

rapport dwar l-għadd ta’ kontijiet bankarji bażiċi miftuħa, irrifjutati u terminati, kif ukoll dwar 

l-imposti assoċjati mal-kontijiet, u għall-obbligu li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni 

bi statistiċi dwar dan. L-għan ta’ dawn iż-żewġ “prinċipji” huwa li jiġi żgurat li l-livell ta’ 

konformità tal-Istati Membri u s-suċċess tal-kontijiet bankarji bażiċi jitqiesu bħala mezz 

għall-inklużjoni soċjali u finanzjarja tal-konsumaturi, filwaqt li jiġi kkunsidrat strument 

leġiżlattiv possibbli fi stadju iktar ’il quddiem.

Konklużjoni

Ir-Rakkomandazzjoni tistabbilixxi sensiela ta’ prinċipji bħala linja gwida għal leġiżlazzjoni 

possibbli futura dwar l-aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas. Madankollu, kull strument leġiżlattiv 

futur li jirrigwarda dan is-suġġett għandu jiġi kkunsidrat taħt qafas usa’ ta’ standards ta’ 

ħarsien tal-konsumatur fis-servizzi finanzjarji, li bħalissa qed jiġi rivedut u msaħħaħ fuq skala 

globali bħala parti mil-leġiżlazzjoni regolatorja u superviżorja, li iktar ma jmur iktar qed 

tikber u ssir importanti. Strumenti preċedenti bħal pereżempju d-Direttiva dwar id-Drittijiet 

tal-Konsumatur u d-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur, kif ukoll xogħlijiet 

leġiżlattivi kurrenti dwar il-Ftehimiet ta’ Kreditu b’rabta ma’ Proprjetà Residenzjali jinkludu 

sett ta’ prinċipji u rekwiżiti li bilfors iridu jiġu kkunsidrati fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni dwar 

l-aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas.  

Min-naħa l-waħda, il-Prinċipji ta’ Livell Għoli tal-G20 dwar il-Ħarsien tal-Konsumatur 

Finanzjarju jindirizzaw sett ta’ kwistjonijiet orizzontali li jirrigwardaw il-ħarsien tal-

konsumaturi li ta’ min jiġu kkunsidrati għal xi leġiżlazzjoni futura fil-livell Ewropew. 

Trattament rett u ġust tal-konsumaturi, attenzjoni speċjali mogħtija lill-ħtiġijiet ta’ gruppi 

vulnerabbli, l-iżvelar u t-trasparenza ta’ informazzjoni dwar il-benefiċċji, ir-riskji u t-termini 

tal-prodott u l-ħtieġa li jiġu investiti sforzi ikbar għall-edukazzjoni finanzjarja u 

sensibilizzazzjoni fost il-konsumaturi huma biss uħud minn dawn il-prinċipji. Bl-istess mod, 

ADR aċċessibbli, għall-but ta’ kulħadd, indipendenti, ġusta, affidabbli, f’waqtha u effiċjenti u 

skemi ta’ rimedju għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-konsumaturi. Min-naħa l-oħra, 

ir-rapport Monti jistabbilixxi wkoll il-ħtieġa li l-aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas jiġi 
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kkunsidrat bħala punt ta’ azzjoni ewlieni biex is-Suq Intern jaħdem bla intoppi u biex il-

konsumaturi jibbenefikaw bis-sħiħ mill-benefiċċji tiegħu u jgawdu l-libertajiet li jiġu żgurati 

mit-Trattati. L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-għoti ta’ aċċess għal kont bażiku ta’ ħlas huwa pass 

importanti lejn l-inklużjoni soċjali u ekonomika taċ-ċittadini u lejn soċjetà Ewropea iktar 

ġusta, fatt li se jkun ta’ benefiċċju kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-kummerċ, biex b’hekk 

jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir tas-Suq Uniku. 


