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Ġermaniża, dwar il-kontrolli li jsiru fuq l-ismijiet u n-numri fit-
tranżazzjonijiet bankarji b'IBAN/BIC 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li jerġgħu jiddaħħlu l-kontrolli fuq l-ismijiet u n-numri għat-trasferimenti 
bankarji. Skont il-petizzjonant, dan il-kontroll preċedentement kien meħtieġ iżda ġie abolit 
meta ddaħħlu l-kodiċijiet IBAN/BIC għat-trasferimenti. Il-petizzjonant iltaqa' ma' problemi 
bil-ħlasijiet li jużaw IBAN/BIC. Huwa jemmen li l-kontrolli tal-isem u tan-numri għandhom 
jerġgħu jiddaħħlu u jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu azzjoni f'dan ir-rigward.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Awwissu 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Il-kontroverifika ta' isem id-detentur tal-kont ma' isem id-detentur tal-kont pprovduta fit-
trasferiment ma nbidlitx minħabba s-SEPA. Kien diġà l-każ li l-banek ma kinux obbligati li 
jagħmlu din il-kontroverifika qabel l-introduzzjoni tal-IBAN.

L-Artikolu 74(1) tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas1 jiddikjara li: "Jekk ordni tal-ħlas tkun 
imwettqa skont l-identifikatur uniku, l-ordni tal-ħlas għandha titqies li twettqet b'mod korrett 

                                               
1 Id-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from = mt)
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fir-rigward ta' min jitħallas speċifikat mill-identifikatur uniku." Dan għandu l-għan li jtejjeb l-
awtomazzjoni u jżid il-veloċità tal-ħlasijiet. Barra minn hekk, żbalji ortografiċi m'għandhomx 
jirriżultaw fi flus trasferiti b'mod żbaljat. Iċ-ċifri ta' kontroll fl-IBAN jiżvelaw żbalji umani 
bħat-tajpjar ħażin ta' ċifra waħda.

Jekk min iħallas juża informazzjoni korretta tal-IBAN/BIC biex jittrasferixxi l-flus, il-bank 
ikun responsabbli f'każ li jintbagħtu fil-kont żbaljat. Jekk madankollu min iħallas ma jużax 
informazzjoni korretta tal-kont, min iħallas stess huwa dak li huwa responsabbli. Barra minn 
hekk, il-banek għandhom iwettqu kontrolli kontra l-ħasil tal-flus meta jiftħu kontijiet sabiex 
jiġu evitati kontijiet li jinfetħu taħt ismijiet foloz. Dan imbagħad jevita sitwazzjonijiet li fihom 
min iħallas jittrasferixxi flus fuq kontijiet eżistenti użati minn imbroljuni.

Ta' min jinnota li l-Artikolu 74(2)(2) jiddikjara li: "Madankollu, il-fornitur ta' servizzi ta' ħlas 
għandu jagħmel sforz bona fide biex jirkupra l-fondi li jkunu involuti fit-tranżazzjoni ta' ħlas. 
Jekk miftiehem fil-kuntratt qafas, il-fornitur ta' servizzi ta' ħlas jista' jitlob ħlas għall-irkupru 
mill-utent ta' servizzi ta' ħlas." Fi kliem ieħor, il-bank tiegħek (= il-fornitur ta' servizzi ta' ħlas) 
għandu jagħmel sforz raġonevoli biex jirkupra flusek (= utent ta' servizzi ta' ħlas). Huwa jista' 
madankollu jitlob ħlas għal dan.

Konklużjoni

L-Artikolu 74(1) tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas jiddikjara: "Jekk ordni tal-ħlas tkun 
imwettqa skont l-identifikatur uniku, l-ordni tal-ħlas għandha titqies li twettqet b'mod korrett 
fir-rigward ta' min jitħallas speċifikat mill-identifikatur uniku." Dan għandu l-għan li jtejjeb l-
awtomazzjoni u jżid il-veloċità tal-ħlasijiet. Il-Kummissjoni Ewropea tħoss li dan joħloq 
bilanċ tajjeb bejn il-faċilità ta' użu għall-konsumatur u s-sigurtà ta' ħlas.


