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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0862/2012, imressqa minn Otto Röver, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar is-sentenzi tal-qorti u d-deċiżjonijiet meħuda mill-
Ministeru għall-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur tal-Bavarja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li huwa kien ingannat minn impjegati tal-bank biex jixtri ċertifikati 
b’valur ta’ EUR 450 000.  Huwa ħa azzjoni legali iżda l-ilment tiegħu ġie miċħud. F’każ wara 
dan, il-petizzjonant u l-bank akkużat laħqu ftehim finanzjarju. Il-petizzjonant ressaq ukoll 
proċeduri kontra l-impjegati tal-bank, li, huwa jemmen, ġew imħarrġa speċifikament sabiex 
jipperswadu klijenti anzjani sabiex jinvestu fi prodotti finanzjarji riskjużi. Huwa ressaq ukoll 
ilment lill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur tal-Bavarja. Dan tal-aħħar, 
però, ma rax għaliex kellu jinvestiga l-każ. Skont il-petizzjonant, huwa ma kienx ikun f’din is-
sitwazzjoni li kieku l-istat Ġermaniż implimenta fil-ħin id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-
swieq fl-istrumenti finanzjarji. Huwa jitlob investigazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, received on 27 February 2013

Id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji 2004/39/KE1 (MiFID) tirregola l-
forniment ta' servizzi ta' investiment minn ditti ta' investiment u istituzzjonijiet ta' kreditu fir-
rigward ta' strumenti finanzjarji. L-Artikolu 19 tal-MiFID jinkludi l-kondotta tal-obbligi tal-
kummerċ li għandu jkun hemm konformità magħhom meta jiġu pprovduti servizzi ta' 
                                               
1 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1-44.



PE506.284v01-00 2/2 CM\929980MT.doc

MT

investiment lill-klijenti. L-Artikolu 19(2) tal-MiFID jitlob li l-komunikazzjoni mid-ditti tal-
investiment lill-klijenti tkun ġusta, ċara u mhux qarrieqa. L-Artikolu 19 jistabbilixxi wkoll 
obbligu ġenerali għall-fornitur tas-servizzi finanzjarji biex jistma jekk is-servizz ta' 
investiment previst huwiex approprjat għall-klijent. B'mod aktar speċifiku, id-ditta tal-
investiment hija obbligata titlob informazzjoni sabiex tiddetermina jekk il-klijent għandux l-
esperjenza u l-għerf neċessarji biex jifhem ir-riskji involuti fir-rigward tal-prodott jew is-
servizz ta' investiment ipprovdut. F'każ ta' stima dwar jekk il-prodott jew is-servizz huwiex 
adatt, l-objettivi tal-investiment u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-klijent għandhom jitqiesu wkoll 
qabel ma jiġi pprovdut parir dwar l-investiment jew il-ġestjoni ta' portafoll. 
Qabel l-1 ta’ Novembru 2007 (meta bdiet tapplika d-Direttiva 2004/39/KE), il-għoti ta' bosta 
mis-servizzi ta' investiment marbutin mal-istrumenti finanzjarji mill-azjendi tal-investiment u 
l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kien irregolat f’livell ta’ UE mid-Direttiva 93/22/KEE tal-10 ta’ 
Mejju 1993 dwar servizzi ta' investiment fil-qasam tat-titoli (ISD). Skont id-Direttiva 
93/22/KEE, l-azjendi li jagħti s-servizzi tal-investiment koperti bid-Direttiva kellhom 
jottemperaw ma’ ċerti regoli ta’ mġiba (jaġixxu b’mod onest u ġust, fl-aqwa interess tal-
klijenti u tal-integrità tas-swieq, jevitaw il-kunflitti ta’ interess). Għandu jkun innutat li l-
pariri dwar l-investimenti ma kinux fost is-servizzi essenzjali koperti bid-Direttiva 93/22/KE.
Madankollu, il-kwalifika eżatta tas-servizz ta' investiment ipprovdut f'każ individwali, (eż. 
jekk huwiex parir dwar l-investiment jew twettiq ta' ordnijiet) jew il-kwestjoni tan-natura 
possibilment żvijjanti tat-tagħrif mogħti jeħtieġu valutazzjoni taċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull 
każ u jidħlu fil-kompetenza tal-awtoritajiet u l-qrati kompetenti nazzjonali. Barra minn hekk, 
huwa kompitu tal-awtoritajiet u l-leġiżlazzjoni nazzjonali li jiddeċiedu dwar il-konsegwenzi 
legali ta' informazzjoni ħażina mogħtija. 

Barra minn hekk, huwa prinċipju tad-Dritt tal-Unjoni li l-Istati Membri jkunu obbligati, jekk 
kemm-il darba jkunu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet, jagħmlu tajjeb għat-telf u l-ħsara 
kkawżati lill-individwi minn ksur tad-Dritt tal-Unjoni (eż. meta Stat jonqos fl-
implementazzjoni ta' direttiva) li għalihom jistgħu jinżammu responsabbli1. Barra minn hekk, 
kull dannu kkawżat mill-istituzzjonijiet nazzjonali jista’ jwassal biss għal responsabilità min-
naħa tal-Istat Membru rispettiv, u l-qrati nazzjonali jżommu ġurisdizzjoni biss biex jordnaw 
il-kumpens għal tali dannu. 

Hija l-kompetenza primarjament tal-qrati nazzjonali li jiddeċidi dwar kull responsabilità 
possibbli min-naħa tal-Istati Membri għad-danni kkawżati lilhom minn ksur tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni kif ukoll għall-investigazzjoni tal-imġiba tal-azjendi individwali tal-investiment 
jew istituzzjonijiet tal-kreditu fir-relazzjoni mal-klijenti tagħhom fid-dawl tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tittrasponi l-leġiżlazzjoni tal-UE u possibilment tiddeċidi r-rimedji disponibbli 
għall-investituri milqutin.

                                               
1 QEĠ, 19 ta’ Novembru 1991, kawżi C-6/90 u C-9/90, 19 ta’ Novembru 1991, Francovich u Bonifaci.


