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Suġġett: Petizzjoni 0529/2011, imressqa minn B.R-R, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
konsulenza insuffiċjenti dwar investiment  minn bank Portugiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ddepożitat xi tfaddil f’dak li hija ħasbet kien prodott sigur fiż-żmien qasir, u li 
jipproduċi interessi. Meta hi marret biex tirkupra l-investiment tagħha sitt xhur wara, hija 
skopriet li kien ġie investit fi prodott li ma kienx jiggarantixxi l-kapital. Hija tilfet kważi 5 % 
tal-valur. Hija tqis li l-bank ma infurmahiex u ma tahiex pariri b’mod korrett. Hija bagħtet 
ilment, kemm lis-sede prinċipali tal-bank kummerċjali tagħha kif ukoll lill-Bank tal-Portugall.
Hija ma kellhiex risposta mingħandhom u trid tirkupra l-kapital kollu tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli tad-19 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonanta tirreferi għar-relazzjoni tagħha ma’ fergħa Portugiża ta’ bank Portugiż. 
B’mod partikolari, il-petizzjonanta tallega li hija sempliċement riedet tagħmel depożitu f’kont 
tat-tfaddil b’rata ta’ interess varjabbli. Madankollu, il-petizzjonanta xtrat noti b’rata fissa 
soġġetti għal rata ta’ interess annwali li jitħallas abbażi ta’ kull sitt xhur taħt l-assunzjoni, 
ikkonfermata mill-persunal tal-fergħa, li l-kapital kien iggarantit fi kwalunkwe żmien u li hi 
setgħet tiġbed l-investiment tagħha wara sitt xhur mingħajr ebda penali jew telf.  Meta l-
petizzjonanta talbet li tifdi l-investiment hija ġiet mgħarrfa b'xi telfiet mistennija (sa 5% tal-
investiment, abbażi ta' dokumenti pprovduti mill-petizzjonanta).
Il-petizzjonanta tqis li l-bank ipprovda informazzjoni u parir insuffiċjenti jew ħżiena. Hija 
ssemmi wkoll esperjenzi negattivi preċedenti mal-istess bank fil-kuntest ta’ transazzjonijiet 
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relatati mar-rati tal-kambju u onorarji applikati żbaljatament għal kont kurrenti. Il-
petizzjonanta lmentat mal-bank li ċaħad li kien sar xi għemil ħażin.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 2004/39/KE1 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (MiFID) u l-miżuri 
implimentattivi tagħha jirregolaw id-provvediment ta’ servizzi ta’ investiment u attivitajiet 
relatati ma' strumenti finanzjarji (bħalma huma ishma, bonds, derivati, fondi ta' investiment).
Il-provvediment ta’ dawn is-servizzi huwa soġġett għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni fil-
livell nazzjonali skont id-direttiva. Id-ditti ta’ investiment u l-banek li jipprovdu s-servizzi 
jridu jkunu konformi mar-regoli tat-tmexxija tan-negozju fir-relazzjoni tagħhom mal-klijenti, 
speċjalment fir-rigward tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur.

Il-lista tas-servizzi koperti taħt il-MiFID tinkludi għadd ta' servizzi bħalma huma pariri dwar 
investiment, eżekuzzjoni ta’ ordnijiet f’isem il-klijenti, l-ilqugħ u t-trasmissjoni ta’ ordnijiet. 
Meta jkunu qed jipprovdu dawn is-servizzi lill-klijenti ta’ servizzi finanzjarji għall-
konsumatur, il-banek u d-ditti ta’ investiment iridu jinfurmaw lill-klijenti dwar l-istrumenti 
finanzjarji proposti u r-riskju tagħhom (Artikolu 19(3) tal-MiFID). Barra minn hekk, meta 
jingħata parir, id-ditti ta’ investiment iridu jottjenu l-informazzjoni meħtieġa rigward il-
karatteristiċi tal-klijenti tagħhom (għarfien u esperjenza, sitwazzjoni finanzjarja u objettivi ta' 
investiment) bil-għan li jirrakkomandaw strumenti finanzjarji li huma adattati għalihom 
(Artikolu 14(4) tal-MiFID) Meta ma jingħatax parir, il-banek u d-ditti ta’ investiment iridu 
jitolbu informazzjoni mingħand il-klijenti dwar l-għarfien u l-esperjenza tagħhom bil-għan li 
jivvalutaw jekk l-istrument huwiex adattat għalihom. Meta ma jingħatax parir, il-klijenti 
jistgħu jirrifjutaw li jipprovdu l-informazzjoni personali rigward il-għarfien u l-esperjenza 
tagħhom (Artikolu 19(5) tal-MiFID). L-Artikolu 19(6) tal-MiFID fl-aħħar nett jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-provvediment ta’ servizzi skont l-hekk imsejjaħ reġim ta’ eżekuzzjoni 
biss fejn, fil-każ ta’ strumenti anqas kumplessi, il-banek u d-ditti ta’ investiment mhumiex 
obbligati jitolbu informazzjoni mingħand il-klijenti u jivvalutaw kemm l-istrumenti huma 
adattati.

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-problema tal-petizzjonanta tidher li għandha x’taqsam 
ma’ każ individwali u r-relazzjoni bejn il-klijenta u l-bank tagħha. Il-Kummissjoni ma 
għandhiex il-kompetenza li tieħu azzjoni kontra istituzzjonijiet finanzjarji nazzjonali li ma 
jissodisfawx l-obbligi tagħhom fir-rigward ta’ klijenti individwali. Il-konformità mal-MiFID 
fil-livell nazzjonali għandha tiġi żgurata mill-qrati nazzjonali u mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kompetenti, li ħafna minnhom għandhom ukoll proċedura speċjali tal-ilmenti għall-
konsumaturi. Il-petizzjonanta qed tingħata l-parir li tikkunsidra l-possibilità li tieħu azzjonijiet 
bħal dawn.
L-awtorità kompetenti fil-Portugall hija l-Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios 
(CMVM). L-indirizz tagħha huwa:  Avenida da Liberdade 252, 1056-801 LISBOA, Portugal.

                                               
1 Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li 
temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE - ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1–44, u li tieħu post id-Direttiva tal-Kunsill 
93/22/KEE ta' l-10 ta' Mejju 1993 dwar is-servizzi ta' l-investiment fil-qasam tat-titoli - ĠU L 141, 11.6.1993, p. 27–46.
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