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Suġġett: Petizzjoni 1577/2008, ippreżentata minn Marek Brükner, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, 
dwar il-konsegwenzi tal-falliment tal-Bank Lehman Brothers u dwar it-twaqqif ta’ 
fond għall-vittmi Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iħeġġeġ it-twaqqif ta’ fond Ewropew għal dawk l-Ewropej vittmi tal-falliment 
tal-Bank Lehman Brothers. Il-fond kieku jintuża biex ikopri l-ispejjeż għall-ġbir ta’ evidenza 
u għall-azzjoni legali. L-użu ta’ dan il-fond għandu jaċċerta li dawk in-nies Ewropej li jfaddlu 
kif ukoll l-impjegati tal-banek Ewropej isiru jafu l-verità dwar il-falliment tal-bank. L-aktar 
objettiv importanti huwa l-ħarsien tal-konsumatur. Kieku l-mezzi ta’ finanzjar għall-ispejjeż 
legali jkunu jistgħu jagħtu s-setgħa lin-nies individwali li jfaddlu biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom u li jkollhom mezzi ta’ ġbir ta’ evidenza biex tiġi ppreżentata fil-qorti.Skont il-
petizzjonant dan ikun jista’ wkoll jipprovdi soluzzjoni għall-fatt li mhuwiex possibbli li tkun 
ippreżentata azzjoni kollettiva. Huwa tal-opinjoni li kien hemm nuqqas min-naħa tal-
kontrolluri nazzjonali. Il-petizzjonant jelenka lista ta’ miżuri li għandhom jittieħdu. Bl-
għajnuna ta’ dan il-fond propost, ikun jista’ jiġi stabbilit bilanċ fir-relazzjoni ta’ bejn dawk li 
jfaddlu u l-investituri u l-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-18 ta’ Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li huwa importanti li jiġi żgurat li l-konsumaturi li sofrew dannu 
minħabba l-kriżi finanzjarja, u b'mod partikolari l-kollass tal-istituzzjonijiet finanzjarji, bħal-
Lehman Brothers, ikollhom aċċess għal kumpens. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li diġà 
jeżistu mekkaniżmi li l-konsumaturi jistgħu jużaw. Per eżempju, f'ħafna mill-Istati Membri, 
jeżistu korpi għas-soluzzjoni alternattiva ta' tilwim, bħal ma huma l-ombudsmen, il-medjaturi 
jew il-korpi għal ilmenti, li jsolvu t-tilwim bejn il-konsumaturi u l-istituzzjonijiet finanzjarji. 
Normalment, proċeduri għas-soluzzjoni alternattiva ta' tilwim huma kemm bla ħlas (jew 
jiswew ammont baxx ħafna) għall-konsumaturi kif ukoll iktar mgħaġġla minn proċeduri fil-
qorti. Il-korpi għas-soluzzjoni alternattiva ta' tilwim imsemmija hawn fuq intrabtu f'netwerk 
mal-pajjiżi tal-EEA, imsemmija FIN-NET, li permezz tagħha l-korpi jgħinu l-konsumaturi li 
jkollhom ilmenti finanzjarji transkonfinali. Numru ta' korpi għas-soluzzjoni alternattiva ta' 
tilwim li huma membri tal-FIN-NET irrapporta lill-Kummissjoni li qed jippruva jsib 
soluzzjonijiet biex jittratta b'mod effettiv numru għoli ta' lmenti, minħabba l-kriżi, li jkunu l-
istess jew simili ħafna. 

Jekk il-każijiet ma jistgħux jiġu solvuti fi proċeduri għas-soluzzjoni alternattiva ta' tilwim, il-
konsumaturi jistgħu jfittxu d-drittijiet tagħhom quddiem il-qortijiet nazzjonali. F'ħafna Stati 
Membri, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi (fil-Ġermanja: Verbraucherzentralen) 
jipprovdu għajnuna organizzattiva u legali għall-konsumaturi biex jibdew azzjoni legali.  
Flimkien ma' dan, ħafna Stati Membri jipprovdu għal għajnuna legali inklużi fondi li jkopru l-
ispiża tal-azzjoni legali.

Barra dan il-Kummissjoni kienet qed taħdem fuq kumpens kollettiv għall-konsumaturi biex 
jiġu indirizzati sitwazzjonijiet fejn ħafna konsumaturi sofrew l-istess prattika ta' kummerċjant. 
Studji reċenti li saru f'dan il-qasam juru li ħafna mill-każijiet tal-massa saru fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji u mhumiex trattati b'mod li jkun sodisfaċenti għall-konsumaturi. Dawn is-
sejbiet jikkorrispondu mal-fatt li fil-kriżi finanzjarja, ta' spiss ibatu ħafna konsumaturi tal-
istess fornitur tas-servizzi finanzjarji. F'Novembru 2008, il-Kummissjoni ppubblikat Green 
Paper dwar il-Kumpens Kollettiv tal-Konsumatur li fih hija ppreżentat numru ta' għażliet 
possibbli ta' politika biex tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' talbiet tal-massa u stiednet lill-partijiet 
interessati biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar dawn l-għażliet. Smigħ pubbliku f'Mejju 
2009 organizzat mill-Kummissjoni laqqa' flimkien madwar 300 parti interessata li ddiskutew 
kwistjonijiet ewlenin tal-kumpens kollettiv. Il-konsultazzjoni pubblika għamlitha ċara ħafna li 
l-iffinanzjar ta' talbiet tal-massa huwa problema ewlenija għall-konsumaturi li jfittxu 
kumpens. Din il-kwistjoni trid tiġi indirizzata fl-azzjonijiet ta' segwitu tal-Kummissjoni. 
Madankollu, attwalment għadu kmieni wisq biex jitfasslu l-konklużjonijiet kif mitlub mill-
petizzjonant.

L-għoti ta' servizzi tal-investiment (inkluż parir dwar l-investiment) lill-klijenti huwa rregolat 
mil-liġi Komunitarja fis-Swieq fid-Direttiva tal-Istrumenti Finanzjarji ("MiFID", Direttiva 
2004/39/KE1 u l-miżuri implimentattivi tagħha) li daħħlet fis-seħħ f'Novembru 2007. Id-
dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tal-investitur orjentati lejn il-klijent wara l-ieħor tal-MiFID 
ma kinux attivati fiż-żmien meta sar ħafna mill-bejgħ ħażin allegat. Madankollu, il-MiFID se 
jikkontribwixxi biex fil-futur tiġi evitata d-distribuzzjoni traskurata ta' beni riskjużi. Flimkien 
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ma' dan, fil-kuntest tar-reviżjoni tal-MiFID skedata għall-2010, il-Kummissjoni se tqis il-
bżonn li ssaħħaħ iżjed ir-regoli tal-kondotta tan-negozju għal banek/ditti kummerċjali tal-
investiment speċjalment fir-rigward ta' klijenti tal-imnut, billi titqies l-esperjenza matul il-
kriżi finanzjarja. 

Fil-Komunikazzjoni tagħha ta' Marzu (Komunikazzjoni għall-Kunsill Ewropew tar-
Rebbiegħa "Nixprunaw l-irkupru Ewropew" COM(2009)114) il-Kummissjoni pproponiet 
numru ta' miżuri bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur. Dawn jinkludu t-tisħiħ ta' 
skemi ta' garanzija eżistenti (fil-banek, sigurtajiet u assikurazzjonijiet) u r-rinfurzar ta' 
salvagwardji u rekwiżiti li l-istituzzjonijiet finanzjarji jridu jirrispettaw meta 
jikkummerċjalizzaw jew ibigħu prodotti ta' investiment bħala pakkett lill-klijenti tal-imnut.  

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li l-mekkaniżmi li jistgħu jużaw il-konsumaturi biex jagħmlu t-talbiet 
tagħhom li jirriżultaw mill-kriżi jeżistu diġà, għalkemm il-mezzi ta' kumpens tal-konsumaturi 
jistgħu jitjiebu fil-każijiet tal-massa. Barra minn hekk, il-MiFID saħħet b'mod konsiderevoli l-
protezzjoni tal-investitur fir-rigward tal-bejgħ ta' strumenti finanzjarji lill-klijenti tal-imnut. 
Fid-dawl tal-esperjenza matul il-kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni se ssaħħaħ iżjed ir-
regolamenti għall-protezzjoni tal-investitur.


