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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-2008/48/KE dwar il-Kreditu għall-
Konsumatur
(2012/2037(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

A. billi l-ftuħ tas-swieq nazzjonali għas-settur ekonomiku importanti tal-kreditu tal-
konsumatur, it-tisħiħ tal-kompetizzjoni u t-titjib tas-suq intern huma funzjoni politika tal-
UE u ta’ interess għall-konsumatur u għal min jipprovdi l-kreditu.

B. billi l-armonizzazzjoni finali mmirata prevista mid-Direttiva dwar il-kreditu għall-
konsumatur f’ħames sottosetturi, abbażi ta’ ftehimiet li joffru lill-Istati Membri marġni ta’ 
manuvra limitata, partikolarment f’dak li jirrigwarda d-diversi forom ta’ applikazzjoni, 
ħolqot qafas legali Ewropew komuni għall-ħarsien tal-konsumaturi;

C. billi, madankollu, għadhom jeżistu ostakoli legali u prattiċi;

D. billi, minħabba ż-żmien limitit u l-modifiki ġuridiċi numerużi u estensivi li kellhom isiru, 
mhux l-Istati Membri kollha pproċedew fiż-żmien maħsub, jew f’ċerti każijiet pproċedew 
b’mod mhux għal kollox korrett; 

E. billi, abbażi tal-istudji li saru, wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva tal-preżent, in-numru ta’ 
krediti għall-konsumaturi li saru fil-livell transkonfinali ma żdiedx, u waħda mill-kawżi 
ta’ dan tista’ tkun il-problemi gravi li jirrigwardaw is-settur finanzjarju.

F. billi, skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva, f’Mejju tal-2012, il-Kummissjoni għandha tibda l-
ewwel proċedura ta’ reviżjoni rigward ċerti aspetti tad-Direttiva u hija diġà 
kkummissjonat studju għal dan il-għan;

G. billi l-Parlament Ewropew jixtieq li jkun infurmat rigward il-fażijiet differenti u r-riżultati 
tar-reviżjoni u li jkollu l-possibilità jesprimi l-opinjoni tiegħu;

1. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni, bi tħejjija għar-rieżami tagħha, diġà bdiet studju dwar l-
effetti fuq is-suq intern u fuq il-ħarsien tal-konsumaturi, għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-
impatt fil-livell transkonfinali, u japprezza x-xogħol notevoli li sar mill-Kummissjoni, il-
leġiżlaturi nazzjonali u l-istituzzjonijiet tal-kreditu;

2. Jenfasizza li t-titjib fis-swieq transkonfinali tal-kreditu għall-konsumaturi jista’ jipprovdi 
valur miżjud Ewropew fir-rigward tal-promozzjoni tas-suq intern;

3. Jinnota li l-volum tal-kreditu transkonfinali għall-konsumaturi jirrapreżenta inqas minn 
2% tas-suq globali tal-kreditu għall-konsumaturi u li 20% ta’ tali krediti jiġu konklużi 
online;

4. Huwa tal-fehma li d-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni prekuntrattwali, l-
ispjegazzjonijiet previsti skont l-Artikolu 5(6) u l-valutazzjoni tal-mertu kreditizju skont l-
Artikolu 8 jidhru suffiċjenti sabiex jikkumbattu r-riskji ta’ krediti b’munita barranija;
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5. Jindika li r-riskji sistematiċi fis-settur tas-swieq finanzjarji jistgħu jiġu miġġielda wkoll 
permezz ta’ miżuri superviżorji u li għalhekk mhux meħtieġ li tiġi modifikata d-Direttiva 
dwar il-kreditu għall-konsumaturi;

6. Jilqa’ l-operazzjoni “SWEEP” li tmexxiet mill-Kummissjoni f’Settembru 2011, li fiha 
rriżulta li 70% tas-siti tal-internet tal-istituzzjonijiet finanzjarji li ġew kontrollati kienu 
nieqsa minn informazzjoni importanti f’reklamar jew f’offerti u li l-preżentazzjoni tal-
ispejjeż kienet qarrieqa, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jadottaw miżuri 
adegwati biex jikkoreġu tali problema;

7. Jistabbilixxi li xi Stati Membri sfruttaw il-possibilità li jestendu l-kamp ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva għal prodotti finanzjarji oħra u dan jidher li ma wassalx għal 
kontradizzjonijiet;

8. Jenfasizza li d-dispozizzjonijiet legali għandhom iqisu bħala punt ta’ tluq il-prattika 
normali u l-bżonnijiet tal-konsumatur medju u tal-imprenditur medju minflok il-każijiet 
ta’ ksur tal-liġi li mhumiex numerużi;

9. Jistabbilixxi li kwantità akbar ta’ dispożizzjonijiet ma tirrapreżentax awtomatikament 
livell aktar għoli ta’ ħarsien tal-konsumaturi u li ammont eċċessiv ta’ informazzjoni, 
speċjalment f’każ ta’ konsumaturi mhux esperti, jista’ aktar ifixkel milli jgħin;

10. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jkunu eżaminati b’attenzjoni id-diffikultajiet li jistgħu 
jirriżultaw fl-eżerċitar tad-dritt ta’ rtirar f’każ ta’ kuntratti konnessi;

11. Huwa tal-fehma li għandha tingħata attenzjoni speċjali għar-regoli kumplessi li jirregolaw 
ir-ripagament bikri;

12. Jistabbilixxi li jeħtieġ ikun hemm titjib fl-interpretazzjoni tal-espressjoni “eżempju 
rappreżentattiv”;

13. Jenfasizza li għandha tkun garantita metodoloġija uniformi tal-kalkolu tar-rata perċentwali 
annwali tal-imposti, għandhom ikunu ċċarati l-punti li ma tantx huma ċari u tiġi żgurata l-
koerenza mal-istrumenti legali l-oħra kollha;

14. Jissuġġerixxi li fil-futur, f’każ ta’ Direttiva li titlob emendi daqshekk estensivi, jiġi 
stabbilit perjodu ta’ traspożizzjoni ta’ tliet snin minflok ta’ sentejn;

15. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tivverfika jekk huwiex possibbli li jinżamm il-livell attwali 
tal-ħarsien tal-konsumaturi fil-każijiet dejjem aktar frekwenti tal-introduzzjoni tal-krediti 
SMS; 

16. Jenfasizza li fil-preżent m’hemmx raġunijiet għal reviżjoni tad-Direttiva, iżda minflok 
wieħed għandu jieħu ħsieb li d-Direttiva tiġi implimentata korrettament;

17. Huwa tal-fehma li wara li d-Direttiva tkun ġiet implimentata u applikata korrettament, 
wieħed għandu jistenna u jivvaluta l-impatt effettiv u konkret tagħha qabel ma l-
Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar jekk u sa liema punt jeħtieġ li ssir 
reviżjoni tad-Direttiva;

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

Id-Direttiva dwar il-kreditu għall-konsumaturi għandha żewġ għanijiet: Il-livell għoli ta’ 
ħarsien tal-konsumaturi u l-infurzar tas-suq intern u transkonfinali tal-krediti għall-
konsumaturi.

M’hemmx dubju li permezz tal-armonizzazzjoni kompluta ta’ xi partijiet essenzjali tal-liġi tal-
kreditu, il-livell ta’ ħarsien tal-konsumaturi fl-Ewropa żdied konsiderevolment. Iż-żieda fit-
teħid tal-kreditu għall-konsumaturi transkonfinali tidher li hija pjuttost marġinali. Dan jista’ 
jkun minħabba l-fatt li ftit istituzzjonijiet finanzjarji jipproponu krediti transkonfinali għall-
konsumaturi u peress li ġeneralment, minħabba l-kriżi finanzjarja, is-suq kien qed jonqos 
dawn l-aħħar snin.

Minbarra dan, l-ostakoli tal-akkwist transkonfinali ta’ kreditu għall-konsumaturi joriġinaw 
minn problemi lingwistiċi jew min-nuqqas ta’ kuntatt personali mal-istituzzjoni finanzjarja u 
mhux milli aspetti legali.

Punti differenti li għandhom jiġu eżaminati fl-ambitu tar-reviżjoni:

1.Il-perjodu ta’ traspożizzjoni:

Ċerti Stati Membri ttrasponew id-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, jew uħud minnhom, 
b’dewmien. Ir-raġuni ewlenija għal dan id-dewmien kien iż-żmien qasir ta’ sentejn tal-
perjodu ta’ traspożizzjoni u d-daqs tar-regolament konċernat. Kellhom jiġu modifikati jew 
introdotti diversi miżuri f’setturi differenti bħal dawk tal-ħarsien tal-konsumaturi, id-
dispożizzjonijiet ġenerali tal-kreditu, l-aċċess għall-bażijiet tad-data, eċċ. Dawn il-proċeduri 
huma kumplessi ħafna u jikkonċernaw kemm il-leġiżlaturi nazzjonali u wkoll l-istituzzjonijiet 
finanzjarji. Ikun opportun jekk jiġi previst aktar żmien u jekk il-perjodu tat-traspożizzjoni jiġi 
ffissat għal tliet snin.

2. Il-kamp ta’ applikazzjoni:

Bosta Stati Membri estendew il-kamp ta’ applikazzjoni għal prodotti finanzjarji oħra, 
pereżempju għall-krediti ipotekarji jew il-kuntratti ta’ kera jew ta’ “leasing”. Dan, 
madankollu, ma jidhirx li jwassal għal diffikultajiet.

3. Ir-reklamar:

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar ir-reklamar, l-Istati Membri użaw possibilitajiet 
differenti ta’ traspożizzjoni. Il-mistoqsija dwar x’wieħed għandu jifhem eżatt b’“eżempju 
rappreżentattiv” wasslet għal ċertu problemi.

Fl-2011, il-Kummissjoni iċċekkjat 562 sit tal-internet tal-krediti għall-konsumaturi (SWEEP). 
Il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li 46% tas-siti li ġew kontrollati ħallew barra 
informazzjoni obbligatorja fir-reklamar tagħhom, 43% ħallew barra informazzjoni ċara fl-
offerta tal-kuntratt rigward l-ispejjeż ġenerali, id-dewmien tal-kuntratt u l-ispejjeż marbuta 
mal-kreditu, u 20% ppreżentaw l-ispejjeż tagħhom b’mod qarrieq. Fil-fażi attwali tal-
eżekuzzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali qed jikkuntattjaw l-impriżi, jitlobu spjegazzjoniet u 
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jitolbu li jsiru l-korrezzjonijiet.

4. L-informazzjoni prekuntrattwali

Id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni prekuntrattawali li għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-konsumatur fuq formularju standard, ġew armonizzati b’mod komplut. It-
trapożizzjoni fil-liġi nazzjonali saret b’mod litterali, f’ċertu każijiet, jew permezz ta’ titjib u 
adattamenti lingwistiċi.

Ċerti Stati Membri ddubitaw dwar l-effikaċja tal-fuljett informattiv standard. Huma dehrilhom 
li l-informazzjoni kienet estensiva wisq, diffiċli biex tiftiehem u ċerti drabi teknika żżejjed, li 
spiss iwassal biex jirrita l-konsumatur. Minbarra dan, huwa dubjuż jekk dan jikkostitwixxix 
strument adegwat biex iqabbel il-krediti ta’ fornituri differenti. Wieħed għandu jinnota wkoll 
li l-provvista tal-fuljett informattiv standard żiedet l-ispejjeż tal-fornituri tal-kreditu, li 
jirrifletti fuq l-ispejjeż tal-kreditu.

5. L-informazzjoni kontrattwali

Is-sistema l-ġdida komprensiva ma’ wasslitx għal problemi magħrufin fit-traspożizzjoni.

6. Id-dritt ta' rtirar

Id-dritt ta’ rtirar, li diġà kien jeżisti f’uħud mill-Istati Membri, ġie introdott b’mod uniformi u 
komplut. Hemm diffikultajiet dwar il-mistoqsija rigward meta jibda jaħdem id-dritt ta’ rtirar. 
Ċerti Stati Membri pprevedew li d-dritt ta’ rtirar ma jibdiex jaħdem qabel perjodu ta’ 
riflessjoni jew li n-nuqqas tal-informazzjoni kontrattwali ddewwem id-dritt ta’ rtirar. 
Minbarra dan, kien hemm dubji dwar jekk id-dritt ta’ rtirar jistax jiġi eżerċitat biss wara r-
rimbors tal-kreditu.

7. Ir-ripagament bikri:

Safejn nafu aħna, it-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet relattivi għar-ripagament bikri ma 
rriżultatx f’diffikultajiet kbar. F’ċerti Stati Membri, li qabel ma kinux ipprevedew il-kumpens 
tal-fornitur tal-kreditu, ġie ikkritikat il-fatt li dan il-kumpens iwassal għal tnaqqis fil-livell ta’ 
ħarsien tal-konsumatur.  

8. Il-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposti

Id-dispożizzjonijiet għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposti ġew kompluti fl-
2011 fil-qafas tal-proċedura tal-komitoloġija. Minkejja dan, jidher li għad hemm dubji f’xi 
każijiet partikolari.

Il-Kummissjoni ppubblikat linji gwida dwar is-suġġett, li madankollu m’għandhom l-ebda 
forza ġuridika bħal m’għandha liġi.

Jidher li huwa mixtieq li d-dispożizzjonijiet dwar il-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-
imposti jiġu applikati b’mod identiku għall-istrumenti ġuridiċi Ewropej kollha.
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9. Spjegazzjonijiet:

L-Istati Membri ttrasponew b’diversi modi d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 5(6) dwar l-
ispjegazzjonijiet  li għandhom jingħataw b’mod obbligatorju lill-konsumaturi. Ċerti Stati 
Membri jikkonkretizzaw dan l-obbligu permezz ta’ elenkar tal-miżuri individwali speċifiċi. L-
Awstrija, pereżempju, prevediet regola partikolari li timponi li jiġu enfasizzati r-riskji f’każ 
ta’ kreditu b’munita barranija.

10. Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja:

L-Istati Membri ttrasponew b’diversi modi l-obbligu tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja. Xi Stati Membri kkonkretizzaw il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja u 
pereżempju, obbligaw il-konsultazzjoni tal-bażi tad-data. Xi Stati Membri jħallu l-kwistjoni 
dwar jekk ir-rekwiżiti ġewx sodisfatti f’idejn il-qrati.

11. Il-krediti SMS:

Id-domanda għal krediti SMS dejjem qed tiżdied; Għalhekk, dan it-tip ta’ kreditu ma jiġix 
propost biss fil-pajjiżi Skandinavi iżda wkoll fir-Renju Unit u fl-Istati Membri tal-Ewropa tal-
Lvant. L-Istati Membri jiġu mitluba jiddedikaw attenzjoni partikolari lil din il-problema u li 
jieħdu ħsieb il-ħarsien effikaċi tal-konsumaturi. F’dawn il-każijiet, għandhom jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi tal-pajjiż u jekk ikun hemm bżonn għandhom jittieħdu miżuri li jmorru 
’lil hinn mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-kreditu għall-konsumaturi.

12. Konklużjoni

Il-Kummissjoni għandha tivverfika t-traspożizzjoni u tinsisti dwar l-applikazzjoni korretta fl-
Istati Membri. Imbagħad, il-partijiet interessati għandhom jingħataw żmien biex jadattaw 
ruħhom għar-regoli l-ġodda u jakkwistaw l-esperjenza. Finalment għandha ssir valutazzjoni 
fil-fond tal-impatt tad-Direttiva mill-aspett legali u dak prattiku, qabel ma jitfasslu l-modifiki 
tad-Direttiva abbażi ta’ din il-valutazzjoni.


