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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli:
I. biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat għar-Reġjuni tat-13 
ta' April bl-isem ‘L-Att dwar is-Suq Uniku. Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-
tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja. Flimkien għal tkabbir ġdid’ (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra r-rapport lill-Kummissjoni tal-Professur Mario Monti tad-
9 ta' Mejju 2010 intitolat ‘Strateġija ġdida għas-Suq Uniku’,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni 
tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2011 dwar Suq Uniku għall-
Ewropej2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju dwar il-futur tas-servizzi soċjali 
ta' interess ġenerali3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar strateġija 
ġdida għall-politika tal-konsumatur4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar 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 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill5,

– wara li kkunsidra l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 2011 tal-27 ta' Ottubru 
2010 (COM(2010)0623),

– wara li kkunsidra l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2012 tal-15 ta' 
Novembru 2011 (COM(2011)0777),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2011 dwar is-
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-

                                               
1 ĠU1. C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
2 Testi Adottati, P7_TA(2011)0145.
3 Testi Adottati, P7_TA(2011)0319.
4 Testi Adottati, P7_TA(2011)0491.
5 ĠU1. L 304, 22.11.2011, p. 64.
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Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-
ADR tal-konsumaturi) (COM(2011)0793),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Lulju 2011 dwar l-
aċċess għal kont bażiku ta' ħlas ("kont bażiku")1,

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-impatt tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-18 ta' Lulju 2011 dwar l-aċċess għal kont bażiku ta' ħlas ("kont bażiku") 
(SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– wara li kkunsidra Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Europew u tal-Kunsill tat-13 
ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 
97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE2,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2010 għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi 
għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 924/2009 (COM(2010)0775),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-
negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 
2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data5,

– wara li kkunsidra r-riċerka ordnata mill-Parlament Ewropew "Is-Servizzi Bankarji 
Bażiċi" tal-15 ta' Novembru 2011,

– wara li kkunsidra l-petizzjoni 0963/2011 ta' Triin Saag (Estin) tas-17 ta' Frar 2012, 
dwar id-diffikultajiet tal-ftuħ ta' kont bankarju fl-Unjoni Ewropea,

A. billi l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha għandhom jiġu garantiti d-dritt għal aċċess 
għal servizzi ta' ħlas u huma għandhom japprofittaw bis-sħiħ mis-suq intern;

B. billi dan id-dritt għandu jkun aċċessibbli għal kull persuna legalment residenti fl-Unjoni, u 
l-libertà tal-moviment tal-persuni hija l-aqwa ħaġa, speċjalment għall-istudenti, il-
ħaddiema, il-ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu barra l-pajjiż u l-ħaddiema staġjonali u/jew il-

                                               
1 ĠU1. L 190, 21.07.2011, p. 87.
2 ĠU1. L 319, 5.12.2007, p. 1.
3 ĠU1. L 267, 10.10.2009, p. 7.
4 ĠU1. L 309, 25.11.2005, p.15.
5 ĠU1. L 281, 23.11.95, p. 31.
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persuni kollha li minħabba x-xogħol tagħhom għandhom ċertu mobilità transkonfinali, 
iżda wkoll għal dawk il-persuni li għandhom dħul baxx jew li jintlaqtu minn qagħda ta' 
falliment;

C. billi dan id-dritt għandu jinkludi wkoll persuni li jixtiequ jiftħu kont bankarju fi Stat 
Membru, mingħajr ma jiġu obbligati li jagħlqu kont bankarju li diġà jeżisti fi Stat Membru 
ieħor;

D. billi l-kriterji restrittivi tal-għażla li jeżistu, li huma preskritti minn dawk li jagħtu s-
servizz tal-ħlas għall-ftuħ tal-kontijiet ta' ħlas u li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti legali, 
jillimitaw id-dritt tal-moviment ħieles tal-ħaddiema fl-Unjoni;

E. billi għandhom jitqiesu d-drawwiet bankarji differenti fl-Unjoni;

F. billi fil-programm ta' ħidma tagħha tal-2011, il-Kummissjoni ħabbret li se tippubblika 
strument leġiżlattiv rigward l-aċċess għal kont bankarju u minflok fit-18 ta' Lulju 2011 
ppubblikat biss rakkomandazzjoni dwar l-aċċess għal kont bażiku ta' ħlas ("kont bażiku");
billi huwa biss strument leġiżlattiv li jista' jieħu ħsieb is-sigurtà legali meħtieġa għaċ-
ċittadini;

G. billi n-nuqqas ta' aċċess għal kontijiet ta' ħlas ma jippermettix lill-konsumaturi 
jipparteċipaw fis-suq prinċipali tas-servizzi finanzjarji kif ukoll li jakkwistaw prodotti u 
servizzi, u minħabba dan, l-integrazzjoni soċjali u finanzjarja ssir iktar diffikultuża jew ma 
tiġix permessa, u dan spiss ikun għad-dannu tal-parti l-aktar dgħajfa tal-popolazzjoni;

H. billi l-prinċipji għall-aċċess għal kont bażiku ta' ħlas għandhom jiġu stabbiliti u applikati 
b'mod koerenti fl-Unjoni kollha, fejn jiġu rispettati l-integrazzjoni soċjali u l-koeżjoni 
soċjali;

I. billi ċertament hemm rabta qawwija bejn livell ta' dħul baxx, il-ħajja bla kont bankarju, kif 
ukoll l-esklużjoni soċjali u finanzjarja;

J. billi ħafna drabi l-istudenti, il-ħaddiema kif ukoll il-fornituri ta' servizzi, li jridu 
jesperjenzaw il-mobilità Ewropea, jiġu konfrontati b'ostakoli kbar;

K. billi fil-preżent iż-Żona Unika għall-Ħlasijiet bl-Ewro (SEPA) għandha l-ħsieb tiżgura li 
kont bankarju wieħed huwa biżżejjed biex jitmexxew it-tranżazzjonijiet nazzjonali u 
internazzjonali kollha, iżda dan il-proċess għadu ma ġiex konkluż; billi din is-sitwazzjoni 
tagħmilha essenzjali li jittieħdu miżuri addizzjonali sabiex jissaħħaħ l-effett tagħha fl-
Istati Membri kollha.

L. billi l-konsumaturi mingħajr kont bankarju huma sfurzati jużaw il-flus kontanti, li ma 
jimplikax biss tnaqqis fl-għażla tal-possibilitajiet tal-ħlas u l-esklużjoni mit-
tranżazzjonijiet kummerċjali elettroniċi, iżda jinvolvi aktar spejjeż u jsarraf fi żieda tal-
"ħlas addizzjonali għall-faqar"; billi dan jiġri b'mod speċjali f'ċerti gruppi soċjali bla 
protezzjoni bħal persuni bla dar, anzjani u immigranti;

M. billi l-ħajja bla kont bankarju fil-pajjiż ta' residenza tfixkel konsiderevolment il-possibiltà 
li persuna ssib post fiss tax-xogħol, tikri post, tħallas it-taxxi u tirċievi paga; billi ċ-ċaħda 
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ta' kont bankarju jew l-għoti ta' kundizzjonijiet inqas favorevoli minħabba r-residenza 
tirrapreżenta diskriminazzjoni li spiss mhijiex meħtieġa u tmur kontra l-moviment ħieles 
taċ-ċittadini u l-ħaddiema;

N. billi kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozjanti kieku japprofittaw mill-fatt li skont 
riċerka kkummissjonata mill-Parlament Ewropew, 30 miljun persuna bla kont bankarju 
jkollhom faċilitat l-aċċess għal kont bażiku u b'hekk jissaħħu s-suq intern u d-drittijiet tal-
konsumaturi;

II. biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Ir-Rakkomandazzjoni Nru1 (dwar id-definizzjonijiet)
B'konformità mad-Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-konsumaturi, il-konsumatur 
huwa persuna naturali li taġixxi għal finijiet li jmorru lil hinn mill-attività industrijali, 
kummerċjali, artiġjanali jew professjonali. Fil-formulazzjoni ta' din id-definizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tiċċara l-fatt li l-ħaddiema mobbli u l-istudenti huma wkoll 
konsumaturi u għalhekk għandhom id-dritt għal aċċess għal kont bażiku.

Kont bażiku huwa kont bankarju, li jiffaċilita lill-konsumaturi jużaw il-proċeduri ta’ ħlas 
stabbiliti kollha fil-qafas tal-kopertura tal-kont.
Id-dritt għall-aċċess għal kont bażiku għandu japplika għall-konsumaturi kollha, sakemm 
ma jkunx hemm raġunijiet serji biex dan ma jsirx. Dan jittratta dwar id-dritt għal aċċess 
għal kont bażiku u mhux id-dritt li wieħed għandu jkollu kont bażiku. 
Ir-Rakkomandazzjoni Nru 2 (dwar l-aċċess għal kont bażiku)
L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li kull konsumatur legalment residenti fl-Unjoni 
għandu d-dritt li jiftaħ u jkollu kont bażiku ma' fornitur ta' servizz ta' ħlas, li huwa 
preżenti fit-territorju tiegħu. Hawnhekk għandu jkun irrilevanti jekk il-konsumatur 
ikollux kont fi Stat Membru ieħor jew le, fejn permezz tiegħu ikun jista' juża s-servizzi 
msemmija fir-Rakkomandazzjoni Nru 3 fit-territorju tiegħu. It-tali dritt jista' jiġi applikat 
indipendentement mis-sitwazzjoni finanzjarja tal-konsumatur.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-banek kollha jiġu obbligati joffru kontijiet 
bażiċi, sabiex jipprevjenu d-diskriminazzjoni u l-kompetizzjoni inġusta bejn il-banek, 
sakemm ma jkunx hemm arranġamenti speċifiċi fi Stat Membru.
L-Istati membri għandhom jieħdu ħsieb li f'każ ta' ċaħda tal-aċċess għal kont bażiku, il-
fornitur tas-servizz tal-ħlas għandu jinforma mal-ewwel lill-konsumatur bil-miktub, 
b'lingwaġġ ċar u inekwivokabbli u bla ebda ħlas, dwar ir-raġunijiet u l-ġustifikazzjoni tat-
tali ċaħda tal-aċċess u jirreferih għal rimedju legali. Dan id-dritt għal informazzjoni jista' 
jiġi limitat permezz ta' miżuri leġiżlattivi, sakemm dan jittratta dwar miżura meħtieġa u 
adatta fir-rigward tal-konformità mal-għanijiet tas-sigurtà pubblika jew l-ordni pubblika.

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 3 (dwar il-karatteristiċi ta' kont bażiku)
Għandhom jiġu żgurati l-proċeduri kollha ta’ ħlas għall-ftuħ, it-tmexxija u l-għeluq ta' 
kont ta' ħlas, is-servizzi li jiffaċilitaw it-tqegħid ta' somom ta' flus fuq kont ta' ħlas kif 
ukoll il-faċilità ta' debiti diretti, tranżazzjonijiet u l-proċeduri ta’ ħlas permezz ta' karta 
tal-ħlas, li tista’ tintuża għall-ħajja ta' kuljum. 

L-aċċess għal kont bażiku m'għandux jiddependi mix-xiri ta' servizzi addizzjonali.
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L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li l-kont bażiku ikun bla ħlas jew jiġi provdut bi 
spejjeż xierqa. 

Il-possibilità ta' karti tal-ħlas Pre-paid jew possibilitajiet oħra ta' ħlas li jservu l-istess 
iskop, li diġà jeżistu f'xi Stati Membri, għandha tiġi verifikata u tkompli tiġi żviluppata 
bħala estensjoni ta' kont bażiku. 
Illum il-ġurnata ħafna kontijiet bankarji bażiċi jitmexxew b’mod esklussiv fuq l-Internet, 
fatt li jrendihom ideali għall-kummerċ elettroniku iżda fl-istess ħin jeskludi parti mill-
popolazzjoni - jiġifieri dawk li m’għandhomx aċċess għall-internet jew, pereżempju, l-
anzjani. Dan jista’ jpoġġi lil dawn il-konsumaturi f’sitwazzjoni żvantaġġjata, għalhekk 
għandu jiġi żgurat li l-kont bażiku ta’ ħlas previst ikun faċli għall-utent, komprensibbli, 
sempliċi u sikur.
Waqt il-bidla minn bank għal ieħor jew fl-għeluq ta' kont bankarju, m'għandhomx 
jirriżultaw spejjeż amministrattivi eżaġerati jew ostakoli għall-konsumaturi. 
Il-konsumatur m'għandux ikollu jħallas multi jew sanzjonijiet jekk huwa jiġbed aktar flus 
milli kellu depożitati, minħabba sitwazzjonijiet li mhumiex fil-kontroll tiegħu, bħal 
kopertura insuffiċjenti tal-kont minħabba dħul ta' ħlas tard jew ħlas aktar kmieni (e.ż. 
f'każijiet ta' debiti diretti, li dejjem jittieħdu fl-istess ġurnata). Skont il-każ, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu krediti żgħar għal kontijiet fejn jinġibdu aktar flus milli jkunu 
ġew depożitati, li jiġu żviluppati speċjalment għal dawn il-każijiet.
Huwa f'idejn l-Istati Membri li jipprevedu l-possibiltà ta' krediti għal ġbid minn kont 
aktar milli jkun depożitat, fejn il-qafas ikun adatt.
F'kull każ, id-data personali tal-konsumatur, inklużi dawk dwar is-sitwazzjoni finanzjarja 
tiegħu għandha tkun protetta kif suppost u ma tiġix mgħoddija lil oħrajn mingħajr l-
approvazzjoni tiegħu. Dan japplika speċjalment meta l-applikazzjoni tiegħu għal ftuħ ta' 
kont bankarju tiġi rifjutata. 
L-Istati Membri għandhom jibdew kampanji informattivi li jikkonċernaw l-eżistenza ta' 
kontijiet bażiċi, fejn tingħata attenzjoni kbira lill-proċeduri li għandhom jittieħdu għad-
dritt għall-aċċess għal kontijiet bażiċi kif ukoll kif jistgħu jintużaw rimedji u proċeduri 
bonarji. Il-provvista ta’ informazzjoni finanzjarja lill-konsumaturi hija tal-akbar 
importanza, tagħtihom iktar saħħa u tiżgura l-integrazzjoni tagħhom fis-suq intern. 

Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom jiġu obbligati li jagħtu lill-konsumaturi l-
informazzjoni meħtieġa dwar il-kont bażiku offrut bil-miktub. 

Il-kundizzjonijiet u l-informazzjoni dwar is-servizzi tal-ħlas għandhom jiġu preżentati 
b'mod trasparenti.

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 4 (dwar ir-rimedju bonarju tat-tilwim legali)
L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li għar-rimedju bonarju tat-tilwim ikun hemm 
proċeduri ta' rimedju legali, bl-użu ta' faċilitajiet li diġà jeżistu. 

Ir-Rakkomandazzjoni Nru 5 (dwar l-applikazzjoni u l-verifika)
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni, dwar l-
applikazzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom. Dan għandu wkoll jittratta l-kwistjoni jekk 
humiex meħtieġa miżuri addizjonali, u jekk hemm bżonn jinkludi proposti għall-adattar 
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jew l-emendar tal-leġiżlazzjoni skont il-każ.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jagħtu 
informazzjoni regolari u affidabbli lill-awtoritajiet nazzjonali dwar in-numru ta' kontijiet 
bażiċi miftuħa, in-numru ta' applikazzjonijiet għall-ftuħ ta' kont li ġew rifjutati, ir-
raġunijiet għat-tali ċaħdiet, l-għeluq tat-tali kontijiet u l-ispejjeż marbuta ma' dawn il-
kontijiet. 

Il-Kummissjoni għandha tivverifika d-data miksuba u tiddeduċi konklużjonijiet dwar l-
effikaċja ta' dan l-istrument, kemm għaċ-ċittadini bla kont bankarju kif ukoll għall-
ħaddiema mobbli. Skont il-każ, il-Kummissjoni għandha tfassal proposti rispettivi biex 
tkompli tiġi żviluppata l-liġi Ewropea f'dan il-qasam.


