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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0507/2009, imressqa minn Jerry Beades, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
f’isem il-Friends of Banking Ireland, dwar ħlasijiet esaġerati fuq in-negozji ż-
żgħar mitluba minn ACC/Rabobank

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ it-trattament inġust tan-
negozji ż-żgħar minn ACC/Rabobank. Huwa qed jallega li n-negozji ż-żgħar qed jintalbu 
ħlasijiet esaġerati u li l-leġiżlazzjoni Irlandiża ma toffrilhom l-ebda protezzjoni. Il-
petizzjonant qiegħed jargumenta li, skont il-leġiżlazzjoni Irlandiża, in-negozji ż-żgħar jaqgħu 
fil-kategorija “non-consumer”, minħabba li dawn mhumiex eleġibbli għall-protezzjoni tagħha, 
la bħala negozji u lanqas bħala konsumaturi. Il-petizzjonant jispjega li madwar ħamsin fil-
mija tan-negozji fl-Irlanda, li jirrappreżentaw madwar sebgħin fil-mija tat-tranżazzjonijiet 
bankarji, jinsabu f’din il-qagħda. B’riżultat ta’ dan, in-negozji ż-żgħar huma mċaħħda wkoll 
mid-dritt awtomatiku tagħhom li jfittxu rimedju għand ir-Regolatur jew l-Ombudsman 
Irlandiż. Il-petizzjonant isostni li l-uniku rimedju possibbli huwa li wieħed jirrikorri għand il-
qrati nazzjonali, u dan huwa għoli ferm.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

L-Awtoritajiet Regolatorji Finanzjarji Irlandiżi jirreferu għal dawk il-persuni li jkunu involuti 
f’negozjati ta’ aktar minn €3 miljun fis-sena bħala “non-consumers”. Il-petizzjonant qiegħed 
jargumenta li skont il-leġiżlazzjoni li hemm bħalissa fl-Irlanda, l-ebda protezzjoni mhi qed 
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tiġi offruta lil nies li jaqgħu f’din il-kategorija. B’mod partikolari, kull min mhux konsumatur 
huwa mċaħħad mid-dritt li jsolvi l-argumenti tiegħu mal-fornituri tas-servizzi finanzjarji billi 
jagħmel użu mir-Regolatur Irlandiż jew mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Skont il-petizzjonant, 
l-unika għażla għan-“non-consumers” biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom hija li jippreżentaw 
l-każijiet fil-qrati. 

Il-petizzjonant jirreferi għall-każ konkret tal-ACC/Rabobank, li, fl-opinjoni tiegħu, ilu jitlob 
ħlasijiet esaġerati b’mod sistematiku lill-klijenti Irlandiżi sa minn meta Rabobank ħa l-
kontroll fl-2002, ħlasijiet li xi wħud mill-membri tal-Friends of Banking Ireland ma jaqblux 
magħhom. 

Skont il-petizzjonant, il-piż finanzjarju li għandhom dawk il-persuni li jaqgħu fil-kategorija 
ta’ dawk li mhumiex konsumaturi qiegħed joħloq tbatija kbira għan-negozjanti. Huwa qed 
jitlob li din il-kwistjoni tiġi indirizzata. 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li, lil hinn minn ċertu limitu minimu ta’ dħul, ħafna 
mekkaniżmi alternattivi ta’ rimedju, bħall-iskemi tal-Ombudsmen, mhux se jkunu aċċessibbli 
aktar. Fil-fatt, dan huwa l-każ fl-Irlanda fejn is-servizz tal-Ombudsman għas-Servizzi 
Finanzjarji qed jistabbilixxi limitu ta’ 3 miljun ewro biex jiġu aċċettati lmenti. Ir-raġuni 
ewlenija b’mod ġenerali hija li, lil hinn minn ċertu limitu minimu ta’ dħul, wieħed jassumi 
(skont kif ikun il-każ) li SME partikolari ma tkunx għadha fl-istess sitwazzjoni vulnerabbli, 
jew tal-inqas ma tkunx għadha fi żvantaġġ, ma’ fornitur ta’ servizz finanzjarju partikolari. Fi 
kliem ieħor, wieħed jista’ jassumi li, lil hinn minn ċertu livell ta’ dħul, kumpanija żgħira tista’
tkun mistennija li jkollha l-kapaċità finanzjarja biex tfittex parir professjonali jew għajnuna 
jew li takkwista assigurazzjoni għall-ispejjeż legali. Għalhekk l-Ombudsmen jippreferu 
jikkonċentraw ir-riżorsi limitati tagħhom fuq konsumaturi individwali jew kumpaniji żgħar 
ħafna. Kull individwu ġuridiku jew fiżiku li jaqa’ lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni tal-
Ombudsman xorta jista’ jirrikorri għal rimedju ġudizzjarju. F’suq kompetittiv, għandhom 
ikunu kapaċi wkoll ibiddlu l-fornitur tagħhom tas-servizzi finanzjarji jekk iqisu li huma qed 
jintalbu jħallsu pagamenti għoljin.  

Madankollu, il-Kummissjoni mhix konxja ta’ limiti ta’ dħul simili stipulati minn regolaturi 
nazzjonali. Ġeneralment, ir-regoli tal-UE ma jipprojbixxux lil regolaturi nazzjonali milli 
jintroduċu, fuq bażi ta’ raġunijiet oġġettivi, bħal-livel ta’ dħul, xi distinzjonijiet fir-rigward 
tal-possibilità li jitressqu lmenti quddiemhom. Pereżempju hemm eċċezzjonijiet għal dan fil-
qasam tal-pagamenti fejn, skont l-Artikolu 80 tad-Direttiva dwar is-servizzi ta’ ħlas 
(2007/64/KE), “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti proċeduri li jippermettu 
lill-utenti ta’ servizzi ta’ ħlas u partijiet oħra interessati (definiti bħala “persuna ġuridika jew 
fiżika li qed tuża servizz ta’ ħlas”) biex jissottomettu lmenti lill-awtoritajiet kompetenti fir-
rigward ta’ allegat ksur mill-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva”.

Ta’ min wieħed jinnota li l-acquis tal-konsumatur ma jirrikonoxxix lill-SMEs bħala 
konsumaturi. Waqt li Stati Membri jistgħu jestendu l-protezzjoni provduta mill-acquis 
mhumiex obbligati li jagħmlu dan. Madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-irwol ċentrali li 
għandhom l-SMEs1 fl-ekonomija tal-UE u f’Ġunju 2008 adottat l-“Att dwar in-Negozji ż-

                                               
1 Kif definit mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.
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Żgħar” (SBA) għall-Ewropa1. L-SBA jimmira li jissoda l-“prinċipju Aħseb Żgħir l-Ewwel” 
fil-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali biex b’hekk jitjieb l-ambjent tan-negozju li fih joperaw  
l-SMEs u biex jiġu ffaċċjati l-problemi li jfixklu l-iżvilupp tagħhom. Għalhekk, anki jekk ma 
jinkludix inizjattivi speċifiċi biex jgħinu lill-SMEs ifittxu u jakkwistaw rimedju f’kuntest 
nazzjonali, jippromwovi politiki li jappoġġaw lill-SMEs u jinkuraġġixxi lill-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri li jkunu ta’ benefiċċju għall-SMEs.

Konklużonijiet

Il-Kummissjoni ma tqisx li hemm ksur tal-liġi tal-UE minħabba li d-Direttiva dwar is-Servizzi 
ta’ Ħlas għandha tiġi implimentata fil-liġi nazzjonali mill-Istati Membri fl-1 ta’ Novembru 
2009. Barra minn hekk, is-suġġett tal-kwistjoni deskritt mill-petizzjonant ma jidhirx li għandu 
x’jaqsam mal-pagamenti.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm


