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Suġġett: Petizzjoni  0990/2010, imressqa minn I. D. H., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar l-irċevuti tal-magni li jagħtu l-flus kontanti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li mill-magni li jagħtu l-flus kontanti fil-Ġermanja ma joħorġux 
irċevuti, għalkemm f’pajjiżi oħra dawn joħorġu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tat-22 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Id-Direttiva dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern1 (“Id-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas”) 
tistabbilixxi għadd ta’ regoli bil-għan li tiżdied it-trasparenza tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti 
ta’ informazzjoni għas-servizzi ta’ ħlas2. Kif stabbilit fil-premessa (21) tad-Direttiva, “Fl-
interess tat-trasparenza din id-Direttiva tistipula r-rekwiżiti armonizzati meħtieġa biex ikun 
żgurat li informazzjoni meħtieġa u suffiċjenti tingħata lill-utenti ta’ servizzi ta’ ħlas rigward 
kemm il-kuntratt ta’ servizzi ta’ ħlas kif ukoll it-tranżazzjonijiet ta’ ħlas.” Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw li l-utenti ta’ servizzi ta’ ħlas jirċievu l-informazzjoni 
meħtieġa qabel u wara li jsir ħlas:
 Il-fornituri ta’ servizz ta’ ħlas għandhom jipprovdu termini u kundizzjonijiet dettaljati 
lill-utenti ta’ servizzi ta’ ħlas (inklużi informazzjoni dwar il-fornitur ta’ servizz ta’ ħlas, il-

                                               
1 Direttiva 2007/64/KE (ĠU Nru  L 319, tal-5.12.2007, p. 1).
2 Ara t-Titolu III tad-Direttiva.
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karatteristiċi tas-servizzi ta’ ħlas, id-drittijiet imposti, id-drittijiet ta’ ħlas lura) qabel ma jsir 
kwalunkwe ħlas. 
 Kull tibdil f’tali kundizzjonijiet, inklużi dawk fir-rigward ta’ drittijiet imposti, 
għandhom jiġu kkomunikati lill-utenti ta’ servizzi ta’ ħlas mill-inqas xahrejn qabel. 
 Wara li jsir ħlas, l-utenti ta’ servizz ta’ ħlas għandhom jirċievu wkoll informazzjoni 
dwar il-ħlasijiet li jkunu saru (ammont, data, drittijiet) sabiex ikunu jistgħu jivverifikaw li t-
tranżazzjoni ta’ ħlas saret b’mod korrett.
Madankollu, fir-rigward tal-kwistjoni speċifika tal-petizzjonanta, l-Artikolu 47(2) tad-
Direttiva jistipola li kuntratt qafas jista’ jinkludi kundizzjoni li l-informazzjoni li għandha 
tingħata (bħal dik dwar ġbid ta’ flus kontanti minn ATM) għandha tiġi fornuta jew issir 
disponibbli perjodikament mill-inqas darba fix-xahar, minflok wara kull tranżazzjoni 
individwali. 

Il-liġi Ġermaniża li timplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas ilha 
fis-seħħ mill-31 ta’ Ottubru 2009.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, mhuwiex 
possibbli li jiġi determinat jekk il-każ imressaq mill-petizzjonanta jinvolvix il-possibilità ta’ 
ksur tal-liġi tal-UE. Il-petizzjonanta tista’ tiċċekkja t-termini tal-kuntratt ta’ qafas tal-bank li 
ħarġilha l-kard tal-ħlas u, b’mod partikolari, jekk hi aċċettatx il-kundizzjoni li skontha r-
rendikonti dwar il-ġbid ta’ flus mill-ATM jingħataw kull xahar, minflok wara kull 
tranżazzjoni individwali. F’każ ta’ dubju, il-petizzjonanta tista’ tikkuntattja lill-korpi 
kompetenti għall-ilmenti, stabbiliti fil-Ġermanja wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
is-Servizzi ta’ Ħlas: 

L-awtorità kompetenti Ġermaniża responsabbli biex tittratta l-ilmenti: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Il-korp Ġermaniż għall-ilmenti mhux imressqa fil-qorti: Schlichtungsstelle bei der Deutschen 
Bundesbank (www.bundesbank.de).


