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Suġġett: Petizzjoni 2274/2013 imressqa minn Lopez Ramirez, ta ' ċittadinanza 
Spanjola, dwar prattiki inġusti ta ' banek fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li l-petizzjoni tiegħu hi marbuta ma għadd ta ' petizzjonijiet u hi attwalment 
kampanja, hi essenzjalment ilment dwar prattiki inġusti ta ' banek fi Spanja. Il-petizzjonanti 
qed jilmentaw dwar l-imprevedibbiltà fir-rigward ta ' ġbid ta ' flus u l-ammonti li huma jistgħu 
jiġbdu mill-kontijiet tal-banek tagħhom. Ugwalment huma qajmu l-kwistjonijiet relatati mal-
bejgħ tal-hekk imsejħa " ishma ta ' preferenza " mibjugħa lilhom mill-banek. Il-petizzjonanti 
jenfasizzaw ukoll il-fatt li l-ishma ta ’ preferenza huma strumenti finanzjarji riskjużi ħafna u 
kumplessi li qatt ma kellhom jinbiegħu lil ħafna klijenti, normalment nies mingħajr tagħrif 
finanzjarju u li jibżgħu ħafna mir-riskju. Il-petizzjonanti jilmentaw dwar il-fatt li l-banek 
mhux biss naqsu milli jinfurmaw tajjeb lill-klijenti, imma jidhru li qegħdin jissuġġerixxu li l-
klijenti ġew infurmati ħażin: Huma ngħataw l-impressjoni li l-istrumenti kienu, 
essenzjalment, depożiti ta ’ żmien fiss u kompletament likwidi. Għaldaqstant il-petizzjonanti 
jilmentaw dwar ksur tad-drittijiet tal-konsumatur, b’referenza għad-Direttiva 2004/39/KE, id-
Direttiva ta ’ Implimentazzjoni dwar Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji, u jsostnu li mhux ser 
jaċċettaw ebda soluzzjoni proposta li tinvolvi biss rifużjoni parzjali tat-tfaddil tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit18 ta' Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta' Jannar 2015
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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, inklużi ishma preferenzjali.

Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni 
korretta tad-dritt tal-UE tal-Istati Membri, madankollu, il-kwalifika eżatta tas-servizz ta’ 
investiment ipprovdut f’każ individwali jew il-kwistjoni dwar jekk il-bejgħ ta’ ishma 
preferenzjali minn istituzzjonijiet tal-kreditu speċifiċi huwiex konformi mar-regoli nazzjonali 
li jittrasponu l-MiFID taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali kompetenti. 
Barra minn hekk, huwa fil-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-awtoritajiet nazzjonali 
li jiddeċiedu dwar il-konsegwenzi legali ta’ kwalunkwe ksur ta’ dan il-qafas2. 

Konklużjoni

Hija l-kompetenza primarja tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li jinvestigaw il-kondotta ta’ 
kumpaniji individwali fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tista' 
tintervjeni biss f'każijiet ta' traspożizzjoni inkorretta jew applikazzjoni inkorretta tad-dritt tal-
Unjoni. 

                                               
1 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1-44.
2 Jekk jogħġbok ara l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar petizzjonijiet simili, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.pdf.


