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Suġġett: Petizzjoni 1567/2008, imressqa minn Tobias Burnus, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-iskemi ta’ garanzija għall-fergħat ta’ banek fiz-Zona 
Ekonomika Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna l-falliment tal-Bank Iżlandiż ta’ Kaupthing. Il-petizzjonant jistqarr li 
m’għadux possibbli li tikkuntattja fergħat tal-banek taz-ZEE bil-lingwa tal-pajjiż tal-klijent 
hekk kif dawn jieqfu joperaw f’dak il-pajjiż. Il-klijenti mbagħad jiġu diretti lejn l-awtorità 
superviżorja u lejn l-iskema ta’ garanzija tal-pajjiż ta’ oriġini tal-bank. Il-petizzjonant jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk il-klijenti barranin humiex qed jiġu trattati 
inġustament u jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea għandhiex tiġi adattata f’din il-kwistjoni. Barra 
minn hekk, il-petizzjonant jitlob li ssir investigazzjoni dwar jekk ir-rekwiżiti superviżorji 
attwali (Direttiva 94/19/KEE) humiex adegwati u jekk ġewx osservati fil-każ ta’ din il-
kwistjoni. Hawnhekk, il-petizzjonant jistqarr,, b’referenza għal ittra mill-Kummissjoni, li l-
Kummissjoni ma tħossx li hija responsabbli. Għandu jkun investigat ukoll jekk ir-rekwiżit li l-
bank jipprovdi informazzjoni dwar skemi ta’ garanzija għal depożiti huwiex adegwat, 
minħabba li l-klijent ġeneralment jassumi li bank aċċettat minn pajjiż huwa soġġett għas-
sistema nazzjonali superviżorja finanzjarja u għar-regoli nazzjonali ta’ garanzija. Fl-aħħar 
nett, skont il-petizzjonant, għandu jkun investigat jekk is-superviżjoni preżenti u r-regoli ta’ 
garanzija tal-pajjiż ta’ oriġini humiex biżżejjed, speċjalment fil-każ tal-banek taz-ZEE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 18 Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 7 Lulju 2009.
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Liġi Komunitarja

Il-Liġi Komunitarja dwar l-iskemi ta’ garanzija għal depożiti (jiġifieri Direttiva 94/19/KEE) 
għandha rekwiżiti tal-informazzjoni estensivi: L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-banek 
jagħmlu disponibbli għad-depożitaturi attwali u interessati l-informazzjoni neċessarja għall-
identifikazzjoni tal-iskema ta' garanzija għal depożiti li l-fergħa hija membru tagħha. Id-
depożitatur għandu jkun infurmat dwar id-dispożizzjonijiet tal-iskema, inkluż l-ammont u l-
iskop ta' kopertura offruta. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli b'mod faċli u 
komprensibbli. Fuq talba, għandha tingħata wkoll l-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-
formalitajiet li għandhom jitwettqu sabiex ikun akkwistat il-kumpens. L-informazzjoni kollha 
għandha ssir disponibbli fil-lingwa/lingwi tal-Istat Membru li fih tinsab il-fergħa.  

Id-dokumenti relatati mal-kundizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti u l-formalitajiet li jridu jiġu 
kompluti sabiex ikun hemm l-eliġibilità għal ħlas tal-iskema applikabbli għandhom jitfasslu 
fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih jinsab id-depożitu garantit. Taħt 
kundizzjonijiet normali dan jikkoinċidi mal-post ta' residenza tad-depożitatur ikkonċernat. 
Bħala konsegwenza, in-nies li jkollhom depożitu fil-fergħat għandhom ikunu infurmati sew 
meta jidħlu f'relazzjoni ta' negozju mal-fergħa u meta japplikaw għal rimbors.

Madankollu, il-Kummissjoni tieħu nota tal-ilment dwar rekwiżiti tal-informazzjoni rigward ir-
rapport dwar l-iskemi ta' garanzija għal depożiti li jrid jitressaq quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sal-aħħar tal-20091.

Safejn huwa kkonċernat il-qsim tar-responsabilitajiet, id-Direttiva 94/19/KEE hija bbażata fuq 
il-prinċipju li skemi ta' garanzija għal depożiti u r-responsabilità tal-ħlas għandhom ikunu 
marbuta mas-superviżjoni.  B'konsegwenza, ir-responsabilità għall-kumpens tad-depożitaturi 
hija tal-iskema ta' garanzija għal depożiti tal-Istat li fih il-bank huwa awtorizzat u taħt 
superviżjoni. 

Implikazzjonijiet rigward l-Iżlanda u ŻEE

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità rigward is-superviżjoni bankarja u l-iskemi ta' garanzija għal 
depożiti ġiet inkorporata fil-Ftehima ŻEE u b'konsegwenza tapplika fl-Iżlanda. Madankollu, l-
Iżlanda mhijiex Stat Membru tal-UE. Għalhekk, il-Kummissjoni tosserva li l-kwistjoni 
msemmija mill-petizzjonant ma taqax fl-iskop tal-kompetenzi tal-Kummissjoni. 

Huwa d-dmir u l-kompetenza tal-Awtorità ta' Sorveljanza EFTA li jiġi żgurat li l-Iżlanda u l-
Istati ŻEE-EFTA l-oħra jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont il-Ftehima ŻEE. Dan jinkludi l-
obbligu li jiġi żgurat li d-Direttiva dwar l-Iskemi ta' Garanzija għal Depożiti u r-regoli tal-
Komunità relevanti dwar is-superviżjoni bankarja jiġu trasposti b'mod korrett u jiġu applikati 
fl-Iżlanda u infurzati kif suppost fir-rigward tal-banek awtorizzati fl-Iżlanda. 

Il-petizzjonant jista' għalhekk jindirizza t-tħassib tiegħu lill-Awtorità ta' Sorveljanza EFTA, li 

                                               
1 L-Artikolu 12 tad-Direttiva 2009/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 li 
temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar skemi ta' garanzija għal depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u taż-
żmien għar-rimbors (Test b'rilevanza għaż-ŻEE), ĠU L 68, 13.3.2009, p. 3.



CM\786526MT.doc 3/3 PE427.112v01-00

MT

hija entità indipendenti u mhux preġudikata. 

Mezzi oħra għal rimedju tal-konsumaturi 

Il-konsumaturi ta' fergħat ta' banek fiż-ŻEE għandhom ukoll mezzi oħra għad-dispożizzjoni 
tagħhom. FIN-NET1 huwa netwerk li jsolvi t-tilwim finanzjarju ta' skemi nazzjonali għal 
ilmenti li jissolvew barra mill-qorti fil-pajjiżi ŻEE, li huwa responsabbli li jittratta t-tilwim 
bejn il-konsumaturi u l-banek. Dan in-netwerk tnieda mill-Kummissjoni fl-2001. Fil-FIN-
NET, l-iskemi jikkooperaw biex jipprovdu l-konsumaturi b'aċċess faċli għal proċeduri għal 
ilmenti li jissolvew barra mill-qorti f'każijiet transkonfinali. Jekk konsumatur f'pajjiż wieħed 
għandu tilwima ma' bank minn pajjiż ieħor, il-membri tal-FIN-NET ipoġġu l-konsumatur 
f'kuntatt mal-iskema relevanti għal ilmenti li jissolvew barra mill-qorti u jipprovdu l-
informazzjoni neċessarja. 

Konklużjonijiet

Fir-rigward t'hawn fuq, jidher li l-petizzjoni ma turix xi ksur tal-liġi Komunitarja b'tali mod li 
l-Kummissjoni tista' ssegwiha.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


