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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1047/2011 imressqa minn Rudolf Buda ta’ ċittadinanza Ungeriża, 
dwar ir-rata tal-kambju applikata mill-bank Ungeriż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-bank, b’mod unilaterali, qed jagħmel bidliet fil-kuntratt tas-self li 
hu ffirma fl-2006. Barra minn hekk, huwa jilmenta li r-rata tal-kambju tal-forint Ungeriż u l-
frank Svizzeru - li kienet il-kundizzjoni primarja sabiex jinkiseb is-self – żdiedet b’mod 
eżaġerat mill-2006 meta hu ffirma għas-self. Meta ffirma fl-2006, il-proporzjon kien ta’ 1 
CHF: 168 HUF u minn dakinhar żdied għal 
1 CHF: 266 HUF, liema żieda l-petizzjonant jikkunsidraha bħala sproporzjonata u jitlob biex 
jiġi ċċekkjat jekk ir-rata tal-kambju hix qed tintuża b’mod korrett u jekk l-imġiba tal-bank 
hijiex inġusta.
Il-petizzjonant jagħmel ukoll għadd ta’ kummenti politiċi dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva dwar ftehimiet ta’ kreditu b’rabta ma' 
proprjetà residenzjali fil-31 ta’ Marzu 2011. Din id-Direttiva għandha tiġi adottata ladarba jsir 
ftehim dwarha mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Taħt il-proposta, l-Istati Membri 
għandhom sentejn sabiex jittrasponu l-leġiżlazzjoni miftiehma fil-liġi nazzjonali. 
Konsegwentement, l-UE bħalissa m’għandha l-ebda leġiżlazzjoni settorjali fis-seħħ li 
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tirregola l-prodotti ta’ kreditu ipotekarju mogħti jew f’muniti lokali jew barranin.

Madankollu, hawn għandha tingħata referenza għall-acquis eżistenti li jista’ jkun rilevanti 
għall-fatti inkwistjoni, u b’mod partikolari għal:

- Direttiva 2008/48/KE dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur1 li tirregola d-
dispożizzjonijiet tat-tagħrif lill-konsumaturi fir-rigward ta’ ftehim ta’ kreditu. B’mod 
partikolari, teħtieġ li s-selliefa jipprovdu lil min qed jissellef tagħrif dettaljat dwar it-termini 
tal-kuntratt, fi stadju prekuntrattwali u kuntrattwali. Dan it-tagħrif għandu jingħata permezz 
tal-formola ta’ Standard Ewropew dwar il-Kreditu lill-Konsumatur.

- Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali2, li teħtieġ li n-negozjanti jaġixxu 
b’diliġenza professjonali (ukoll wara li tkun saret tranżazzjoni) u li juru b’mod ċar, li 
jinftiehem u f’waqtu tagħrif materjali li l-konsumaturi għandhom bżonn biex jagħmlu għażla 
infurmata, li tinkludi l-karatteristiċi ewlenin u l-kundizzjonijiet tas-servizzi offruti għall-
bejgħ. B’mod partikolari, il-fatt li tonqos milli tinforma lill-konsumatur dwar speċifiċitajiet ta’ 
self ta’ muniti barranin, bħal kif tiġi aġġustata r-rata tal-kambju, tista’ titqies bħala 
ommissjoni qarrieqa fit-tifsira tal-Artikolu 7 tad-Direttiva.

- Direttiva 1993/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur3, li għandha l-għan 
li tevita li jkun hemm żbilanċ sinifikanti fid-drittijiet u l-obbligi tal-konsumaturi fuq naħa u 
tal-bejjiegħa fuq naħa oħra. Dan ir-rekwiżit ġenerali huwa supplimentat minn lista indikattiva 
u mhux eżawrjenti ta’ klawżoli li għandhom jitqiesu inġusti. Klawżoli li jitqiesu inġusti minn 
qorti nazzjonali jew korp amministrattiv skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva ma jorbtu lill-ebda 
konsumatur. B’mod partikolari, klawżola li toħloq kundizzjonijiet finanzjarji sproporzjonati 
b’mod sinifikanti għal ħlas lura ta’ self, bi ħsara għall-konsumatur, tista’ tkun ikkunsidrata 
bħala inġusta fit-tifsira tad-Direttiva.

Dawn il-biċċiet kollha ta' leġiżlazzjoni tal-UE ġew trasposti f’liġi nazzjonali, u għalhekk l-
awtoritajiet  u l-qrati Ungeriżi rilevanti huma primarjament kompetenti biex jinfurzawhom. 

Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li tinvestiga każijiet individwali ta’ problemi 
bejn bank u l-konsumaturi tiegħu. Dan huwa il-kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali, jew il-qrati 
nazzjonali. 

F’dan il-każ partikolari, il-petizzjonant huwa mistieden sabiex jieħu nota tal-għażliet 
differenti li huma disponibbli għall-konsumaturi Ungeriżi flimkien mal-azzjonijiet tal-qorti:

                                               
1 ĠU L133 tat-22.05.2008, p.66
2 Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali 

żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-
Direttivi 97/7/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali).

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-
konsumatur.
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L-ewwel, il-petizzjonant jista’ jilmenta quddiem il-Bord Finanzjarju tal-Arbitraġġ Ungeriż 
(Hungarian Financial Arbitration Board) (FAB) (www.pszaf.hu/pbt) li jieħu ħsieb ilmenti 
uffiċjali mill-konsumaturi dwar fornituri ta’ servizzi finanzjarji. Huwa wkoll membru tan-
Netwerk għal Soluzzjoni ta’ Tilwim Finanzjarju Ewropew (European Financial Dispute 
Resolution Network) (FIN-NET).
It-tieni, il-petizzjonant jista’ jikkuntattja lill-Assoċjazzjoni Nazzjonali għal Protezzjoni tal-
Konsumatur fl-Ungerija (National Association for Consumer Protection in Hungary) -
NACPH - OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, li aktarx tkun tista' tipprovdi aktar 
tagħrif dwar kif dawn il-krediti huma trattati fl-Ungerija.

Logodi utca 22-24 
HU - 1012 BUDAPEST

Tel: 003613117030
Faks: 003613317386

Indirizz elettroniku: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Websajt: www.ofe.hu

Fl-aħħar, fl-għarfien tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Ungeriżi jipprevedu ħolqien ta’ żewġ 
għodod oħra sabiex itaffu s-sitwazzjoni tad-debituri ipotekarji tal-frank Żvizzeru ma’ self 
delinkwenti għal aktar minn 90 ġurnata: 
- L-Iskema ta’ Sussidju fuq ir-Rata ta’ Interessi għal Ħolqien tad-Djar (The Home Creation 
Interest Rate Subsidy Scheme), li tipprovdi, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sussidju fuq ir-rata 
ta’ interessi li gradwalment tonqos għal konsumaturi li biddlu s-self tagħhom fil-forint; u
- Il-Kumpanija Nazzjonali tal-Immaniġġjar tal-Assi (The National Asset Management 
Company), li se tixtri  l-proprjetà residenzjali ta’ debituri ipotekarji eliġibbli taħt 
kundizzjonijiet speċifiċi. Taħt din l-iskema, il-konsumaturi mdejna jista’ jkollhom l-
opportunità, taħt ċerti kundizzjonijiet, li jibqgħu fl-istess dar bħala kerrejja.

Għal aktar informazzjoni dwar eliġibbiltà taħt waħda minn dawn l-iskemi, il-petizzjonant 
għandu jħares lejn dawn il-websajts u/jew jikkuntattja lill-istituzzjonijiet li ġejjin:

 Websajt tal-gvern sabiex jgħin lill-kredituri ipotekarji li qed jaffaċċjaw il-problemi: 
www.hitelsegitseg.hu/

 Websajt tal-Awtorità ta’ Sorveljanza Finanzjarja (PSZAF) għal kredituri li qed jaffaċċjaw 
il-problemi: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Kumpanija Nazzjonali tal-Immaniġġjar tal-Assi / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 
06-40-100-444; indirizz elettroniku: info@netzrt.hu; Websajt: http://www.netzrt.hu/.


