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Suġġett:  Petizzjoni 0401/2011, imressqa minn M.M., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
allegata diskriminazzjoni minn bank Taljan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa Italo-Amerikan u qed jipprova jagħmel negozju fl-Italja. Huwa jallega li 
l-bank li qed juża bħalissa ddiskrimina kontrih minħabba li hu Amerikan. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011

Il-petizzjoni

Fil-bidu, il-petizzjonant ngħata self garantit permezz ta’ kont ta’ depożitu ta’ $50000 fl-Italja (li 
jissejjaħ “mutuo chirografario”). Huwa jispjega li l-kreditur ma tahx lura l-ammont korrett 
f’euro li jikkorrispondi għad-depożitu tat-tfaddil wara li radd lura s-self. Huwa jgħid li l-
kreditur “biegħ” il-kont tat-tfaddil tiegħu mingħajr il-kunsens tiegħu. Huwa jgħid li l-kreditur 
iċċarġjah spejjeż żejda b’rabta mal-faċilità tas-self kurrenti tiegħu (li l-petizzjonant isejjaħ “linja 
ta’ kreditu”) u fl-aħħar temm dan is-self b’mod unilaterali. Barra minn hekk, huwa jilmenta li 
dan il-kreditur irrifjuta li jagħtih kreditu ipotekarju. Skontu, l-imġiba ħażina tal-kreditur tiegħu 
lejh tiżvela diskriminazzjoni abbażi tal-oriġini/taċ-ċittadinanza tiegħu peress li hu ċittadin Italo-
Amerikan.

Jidher li l-petizzjonant eżawrixxa r-rutina interna għall-ilmenti tal-bank u ddeċieda li jressaq il-
kwistjoni quddiem il-Qorti. 
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Il-kummenti tal-Kummissjoni
Fir-rigward tas-self mogħti lill-konsumaturi, id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur tat-23 ta’ April 20081 prinċipalment 
tiffoka fuq regoli qabel il-konklużjoni ta’ ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u fuq ċerti 
drittijiet tal-konsumaturi, bħad-dritt ta’ ħlas lura bil-quddiem u d-dritt ta’ rtirar mill-ftehim ta’ 
kreditu. Filwaqt li din id-Direttiva teħtieġ li l-kreditur jinforma lill-konsumatur dwar il-
kundizzjonijiet u l-proċedura għat-terminazzjoni tal-ftehim ta’ kreditu fil-forma ta’ faċilità ta’ 
self kurrenti, hija ma taffettwax il-liġi nazzjonali fil-qasam tad-dritt kuntrattwali li jirregola d-
drittijiet tal-partijiet kontraenti biex itemmu l-ftehim ta’ kreditu fuq il-bażi ta’ ksur ta’ kuntratt.
Barra minn hekk, din id-Direttiva tapplika għall-konsumaturi biss, jiġifieri l-persuni fiżiċi li 
jkunu qed jaġixxu għal skop li ma jkunx marbut mal-kummerċ, in-negozju jew il-professjoni 
tagħhom. Minbarra dan, din id-Direttiva ma tapplikax għal krediti garantiti permezz ta’ ipoteka 
jew garanzija simili. 
Fir-rigward tal-każ partikolari ta’ ipoteki għall-konsumaturi, il-Kummissjoni adottat proposta 
għal Direttiva dwar il-ftehim ta’ kreditu relatata mal-proprjetà residenzjali fil-31 ta’ Marzu 
20112. Din prinċipalment tiffoka fuq regoli qabel il-konklużjoni tal-ftehim ta’ kreditu relatat 
mal-proprjetà residenzjali immobbli bħall-ipoteki. Il-proposta tikkonċerna biss l-ipoteki 
konklużi mill-konsumaturi, jiġifieri l-persuni fiżiċi li jaġixxu lil hinn mill-kummerċ, in-negozju 
jew il-professjoni tagħhom. Barra minn hekk, ma tittrattax l-imġiba tal-banek lejn il-
konsumaturi fl-istadju ta’ wara l-kuntratt, pereżempju fir-rigward tar-relazzjoni bejn il-
konsumatur u l-fornitur wara li s-self ikun tħallas lura. Din ma tirregolax id-deċiżjoni tal-bank li 
ma jagħtix kreditu.  Il-proposta bħalissa hija soġġetta wkoll għan-negozjati bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Konsegwentement, l-UE bħalissa m’għandha l-ebda legiżlazzjoni fis-
seħħ li tirregola l-krediti ipotekarji.

Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 tipprojbixxi prattiki 
kummerċjali żleali bħal prattiki aggressivi jew prattiki qarrieqa. Madankollu, din tapplika għal 
tranżazzjonijiet bejn in-negozju u l-konsumatur biss. 
Għall-kuntrarju, id-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar reklamar 
qarrieqi u komparattiv4 tapplika f’relazzjonijiet kummerċjali u tipproteġi n-negozjanti kontra 
reklamar qarrieqi u l-possibilità ta’ konsegwenzi inġusti tiegħu. B’mod partikolari, id-Direttiva 
tipprovdi kriterji sabiex jiġi stabbilit jekk ir-reklamar ikunx qarrieqi. Għall-iskop tad-Direttiva, 
ġiet adottata definizzjoni wiesgħa għal reklamar, jiġifieri l-għemil ta’ preżentazzjoni fi 
kwalunkwe forma b’konnessjoni ma’ kummerċ, negozju, sengħa jew professjoni sabiex 
jippromwovi l-provvista ta’ merkanzija jew servizzi. Madankollu, din il-leġiżlazzjoni ma 
tipprojbixxix prattiki żleali b’mod ġenerali fis-settur tal-kummerċ bejn in-negozji minbarra ir-
reklamar qarrieqi.  

Konklużjonijiet
Id-Direttivi tal-UE għandhom jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali u applikati b’mod korrett. Għall-
oqsma li mhumiex koperti mil-liġi tal-UE, il-liġi nazzjonali tkompli tapplika. Fiż-żewġ każijiet, 
l-awtoritajiet u l-qrati rilevanti Taljani huma prinċipalment kompetenti biex jinfurzawha. 

                                               
1 ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.
2 COM(2011) 142.
3 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
4 ĠU L 376, 27.12.2006, p.21
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Jidher li l-petizzjonant ma aġixxiex bħala konsumatur f’dan il-każ. Għalhekk, mhu se jiġi 
kopert mill-ebda leġiżlazzjoni tal-UE marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur. 

Madankollu, id-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv tista’ tkun 
rilevanti għal dan il-każ jekk il-kreditu qarraq bil-petizzjonant fir-rigward tal-karatteristiċi 
ewlenin tas-servizz u l-kundizzjonijiet li fuqhom ġie provdut is-servizz, permezz tar-reklamar. 
Jekk dan ikun il-każ, il-petizzjonant jista’ jressaq il-kwistjoni quddiem l-awtoritajiet tal-infurzar 
pubbliku u/jew il-qrati nazzjonali li mbagħad jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ b’każ jekk 
komunikazzjoni kummerċjali tkunx tidher qarrieqa u tittieħed azzjoni, kif xieraq.

Fir-rigward tar-rifjut ta’ għoti ta’ kreditu, din il-kwistjoni ma tiġix trattata fil-livell tal-UE. Il-
bank Banca d’Italia informa lill-petizzjonant li huwa jista’ jikkuntattja l-Arbitro bancario 
finanziario peress li l-bank Banca d’Italia ma kienx kompetenti f’dan il-każ. Fir-rigward tal-
kont ta’ depożitu u l-faċilità ta’ self kurrenti, Banca d’Italia talab lill-kreditur biex jibgħat 
informazzjoni addizzjonali fi Frar 2011. Fl-istess ħin, il-petizzjonant ressaq il-kwistjoni 
quddiem it-Tribunal Di Palermo f’Marzu 2011.

Il-Kummissjoni tista’ tintervieni biss jekk jitressqu quddiemha biżżejjed elementi fattwali li 
jagħtu evidenza ta’ applikazzjoni ħażina, nuqqas ta’ infurzar jew ta’ implimentazzjoni ħażina 
tal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti. L-elementi li ngħataw lill-Kummissjoni 
f’dan l-istadju ma jipprovdux biżżejjed evidenza li dan huwa l-każ. Għalhekk, il-problema tal-
petizzjonant għandha tiġi indirizzata fil-livell nazzjonali. 


