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Suġġett: Petizzjoni 534/2012, imressqa minn Dãnuț Sivu, ta' ċittadinanza Rumena, 
dwar l-allegat ksur tad-drittijiet tal-konsumatur fit-trattamenti tiegħu mal-
Bank Raiffeisen fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrakkonta l-problemi li kellu mal-Bank Raiffeisen fir-Rumanija u jiddikjara li 
l-bank jista’ jkun li għandu relazzjonijiet mistura ma’ ċerti partiti politiċi fir-Rumanija. Il-
petizzjonant, diversi drabi, talab kopja tal-kuntratt tal-kont individwali għall-karta tiegħu tal-
lista tal-pagi, imma dak li talab ma ġiex mogħti lilu. B’mod simili, huwa talab li s-selfa tiegħu 
tiġi ristrutturata, imma l-bank ma’ approvax din it-talba, lanqas. Il-petizzjonant jitlob opinjoni 
uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-UE dwar il-politiki bankarji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant mhuwiex ċar jekk il-kont individwali huwiex 
f'ismu jew jekk hu għandux biss karta tal-lista tal-pagi marbuta ma' dak il-kont. Minħabba n-
nuqqas ta' informazzjoni dettaljata, il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi risposta aktar 
komprensiva. Il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li tinvestiga każijiet individwali ta’ 
kwistjonijiet bejn bank u l-konsumaturi tiegħu. Dan il-kompitu hu tal-awtoritajiet nazzjonali. 

Fir-rigward ta' ipoteki, l-UE bħalissa m’għandha l-ebda leġiżlazzjoni settorjali fis-seħħ li 
tirregola l-prodotti ta’ kreditu ipotekarju mogħti jew f’muniti lokali jew barranin. Sabiex 
tiżgura self aktar responsabbli fil-futur, fil-31 ta' Marzu 2011 il-Kummissjoni ressqet proposta 
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għal Direttiva dwar ftehimiet ta' krediti relatati ma' proprjetà residenzjali1. Madankollu, din 
id-Direttiva se tiġi adottata ladarba jsir ftehim dwarha mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill. Skont il-proposta, l-Istati Membri mbagħad għandhom sentejn biex jittrasponu l-
leġiżlazzjoni li dwarha jkun intlaħaq ftehim fil-liġi nazzjonali. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ppubblikat dokument ta' ħidma għall-persunal dwar miżuri 
nazzjonali biex tiġi evitata l-esklużjoni2. L-iskop ta' dan id-dokument hu li tinġibed l-
attenzjoni tal-Istati Membri għall-iskemi differenti li qed jiffunzjonaw fil-livell nazzjonali fl-
UE biex jiġu megħjuna persuni b'diffikultajiet meta jkunu qed jifdu ipoteki. L-Istati Membri 
huma mħeġġa li jkunu ispirati minn proġetti differenti. Dwar ir-rifjut mill-bank li jirristruttura 
s-selfa magħmula f'munita barranija, ta' min jinnota li l-Kummissjoni ma tistax tevalwa każi 
individwali bejn konsumaturi u negozjanti partikolari jew tintervieni fil-proċess intern ta' 
teħid ta' deċiżjoni ta' bank. Hu f'idejn il-banik li jiddeċiedi jekk jaċċettax jew jiċħadx ir-
ristrutturar tas-selfa.
Konklużjoni

F'dan l-isfond il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-petizzjonant jirraporta l-każ lill-Autoritatea 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3 li hi l-awtorità kompetenti responsabbli li 
tinforza r-regoli fl-interess ekonomiku tal-konsumatur.

                                               
1 COM(2011)142.
2    SEC(2011) 357.
3    http://www.anpc.gov.ro


