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Emenda 204
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 205
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-ammonti vasti ta' NPLs huma l-
konsegwenza ta' miljuni ta' ċittadini tal-
UE li jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji u 
ta' unitajiet domestiċi b'dejn eċċessiv. Il-
kawżi ewlenin ta' dan id-dejn eċċessiv 
privat huma l-attivitajiet ta' self 
irresponsabbli, il-bżieżaq finanzjarji fis-
suq tal-proprjetà immobbli, u n-nuqqas 
ta' miżuri għall-identifikazzjoni bikrija ta' 
unitajiet domestiċi li jinsabu f'riskju. Id-
diffikultajiet finanzjarji ta' familji li 
jkollhom id-dejn mhumiex qed jheddu 
biss l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja 
iżda huma, fuq kollox, traġedji umani 
individwali li jeħtieġ li jiġu evitati akkost 
ta' kollox. Hemm evidenza ta' prattiki 
ħżiena min-naħa tas-servizzjanti tal-
kreditu, prattiki ta' fastidju u 
intimidazzjoni, inkluż mid-debituri li 
jirrapportaw pressjoni biex jagħmlu 
ripagamenti mhux affordabbli. Is-settur 
mhuwiex regolat b'mod xieraq fl-Istati 
Membri kollha u r-regolamentazzjoni ta' 
spiss uriet li mhijiex xierqa.
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Or. en

Emenda 206
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-irkupru tal-kollateral fil-każ ta' 
self ipotekarju jaffettwa d-dritt ta' 
għajnuna għall-akkomodazzjoni u ta' 
għajxien deċenti għal dawk kollha li ma 
għandhomx riżorsi suffiċjenti, li huwa 
stabbilit fil-Karta tal-UE dwar id-drittijiet 
fundamentali, kif ukoll fid-drittijiet 
kostituzzjonali relatati mal-
akkomodazzjoni f'bosta Stati Membri.

Or. en

Emenda 207
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) L-abbużi f'ċerti swieq joħolqu l-
bżonn li jiġi stabbilit kodiċi ta' kondotta 
b'regoli stretti għas-servizzjanti tal-kreditu 
u għax-xerrejja tal-kreditu sabiex jiġu 
evitati prattiki qarrieqa, fastidju jew il-
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 208
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Hija meħtieġa aktar trasparenza 
sabiex tiġi mmonitorjata r-reazzjoni tas-
suq fir-rigward tal-qafas il-ġdid. Jenħtieġ 
li l-EBA tistabbilixxi u żżomm reġistru 
pubbliku, b'data disponibbli dwar l-atturi 
li joperaw u l-għadd u l-ammont tal-
operazzjonijiet.

Or. en

Emenda 209
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sistema finanzjarja integrata żżid 
ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja għal xokkijiet negattivi billi 
tiffaċilita l-kondiviżjoni tar-riskju privat 
bejn il-fruntieri, filwaqt li fl-istess waqt 
tnaqqas il-ħtieġa ta' kondiviżjoni pubblika 
tar-riskji. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
l-Unjoni trid tlesti l-Unjoni Bankarja u 
tiżviluppa b'mod ulterjuri l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali (CMU). L-indirizzar ta' 
ħażniet għolja ta' NPLs u tal-
akkumulazzjoni possibbli tagħhom fil-
ġejjieni huwa essenzjali biex titlesta l-
Unjoni Bankarja peress li dan huwa 
essenzjali biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
fis-settur bankarju, u b'hekk tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja u jitħeġġeġ is-self 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-
Unjoni.

(2) L-indirizzar ta' ħażniet għolja ta' 
NPLs u tal-akkumulazzjoni possibbli 
tagħhom fil-ġejjieni huwa essenzjali biex 
titlesta l-Unjoni Bankarja peress li dan 
huwa kruċjali biex tiġi żgurata l-
kompetizzjoni fis-settur bankarju u 
tinżamm l-istabbiltà finanzjarja.

Or. en
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Emenda 210
Derk Jan Eppink

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sistema finanzjarja integrata żżid 
ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja għal xokkijiet negattivi billi 
tiffaċilita l-kondiviżjoni tar-riskju privat 
bejn il-fruntieri, filwaqt li fl-istess waqt 
tnaqqas il-ħtieġa ta' kondiviżjoni pubblika 
tar-riskji. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
l-Unjoni trid tlesti l-Unjoni Bankarja u 
tiżviluppa b'mod ulterjuri l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali (CMU). L-indirizzar ta' 
ħażniet għolja ta' NPLs u tal-
akkumulazzjoni possibbli tagħhom fil-
ġejjieni huwa essenzjali biex titlesta l-
Unjoni Bankarja peress li dan huwa 
essenzjali biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
fis-settur bankarju, u b'hekk tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja u jitħeġġeġ is-self 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-
Unjoni.

(2) Sistema finanzjarja integrata żżid 
ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja għal xokkijiet negattivi billi 
tiffaċilita l-kondiviżjoni tar-riskju privat 
bejn il-fruntieri, filwaqt li fl-istess waqt 
tnaqqas il-ħtieġa ta' kondiviżjoni pubblika 
tar-riskji. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
l-Unjoni trid tlesti l-Unjoni Bankarja u 
tiżviluppa b'mod ulterjuri l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali (CMU). L-indirizzar ta' 
ħażniet għolja ta' NPLs u tal-
akkumulazzjoni possibbli tagħhom fil-
ġejjieni huwa essenzjali biex tissaħħaħ l-
Unjoni Bankarja permezz tat-tindif tal-
karti tal-bilanċ tal-banek mill-Istati 
Membri kollha nfushom qabel ma titlesta 
l-Unjoni Bankarja, peress li dan huwa 
essenzjali biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
fis-settur bankarju, u b'hekk tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja u jitħeġġeġ is-self 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sistema finanzjarja integrata żżid 
ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja għal xokkijiet negattivi billi 
tiffaċilita l-kondiviżjoni tar-riskju privat 

(2) Sistema finanzjarja integrata żżid 
ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja għal xokkijiet negattivi billi 
tiffaċilita l-kondiviżjoni tar-riskju privat 
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bejn il-fruntieri, filwaqt li fl-istess waqt 
tnaqqas il-ħtieġa ta' kondiviżjoni pubblika 
tar-riskji. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
l-Unjoni trid tlesti l-Unjoni Bankarja u 
tiżviluppa b'mod ulterjuri l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali (CMU). L-indirizzar ta' 
ħażniet għolja ta' NPLs u tal-
akkumulazzjoni possibbli tagħhom fil-
ġejjieni huwa essenzjali biex titlesta l-
Unjoni Bankarja peress li dan huwa 
essenzjali biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
fis-settur bankarju, u b'hekk tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja u jitħeġġeġ is-self 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-
Unjoni.

bejn il-fruntieri, filwaqt li fl-istess waqt 
tnaqqas il-ħtieġa ta' kondiviżjoni pubblika 
tar-riskji. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, 
l-Unjoni trid tlesti l-Unjoni Bankarja u 
tiżviluppa b'mod ulterjuri l-Unjoni tas-
Swieq Kapitali (CMU). L-indirizzar ta' 
ħażniet għolja ta' NPLs u tal-
akkumulazzjoni possibbli tagħhom fil-
ġejjieni huwa essenzjali biex tissaħħaħ l-
Unjoni Bankarja peress li dan huwa 
essenzjali biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
fis-settur bankarju, u b'hekk tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja u jitħeġġeġ is-self 
sabiex jinħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 212
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'Lulju 2017, fil-"Pjan ta' Azzjoni 
biex jiġi Indirizzat is-Self Improduttiv fl-
Ewropa"25 l-Kunsill stieden lil diversi 
istituzzjonijiet sabiex jieħdu miżuri xierqa 
biex ikomplu jindirizzaw l-għadd għoli ta' 
NPLs fl-Unjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni 
jistabbilixxi approċċ komprensiv li jiffoka 
fuq taħlita ta' azzjonijiet kumplimentari ta' 
politika f'erba' oqsma: (i) is-superviżjoni u 
r-regolamentazzjoni bankarja (ii) ir-riforma 
tal-oqfsa tar-ristrutturar, tal-insolvenza u 
tal-irkupru tad-dejn, (iii) l-iżvilupp ta' 
swieq sekondarji għal assi f'diffikultà, u 
(iv) t-trawwim tar-ristrutturar tas-sistema 
bankarja. L-azzjonijiet f'dawn l-oqsma 
għandhom jittieħdu fil-livell nazzjonali u 
fil-livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq. Il-
Kummissjoni ħabbret intenzjoni simili fil-
"Komunikazzjoni dwar l-ikkompletar tal-
Unjoni Bankarja" tal-11 ta' Ottubru 201726 
, li sejħet għal pakkett komprensiv dwar it-

(3) F'Lulju 2017, fil-"Pjan ta' Azzjoni 
biex jiġi Indirizzat is-Self Improduttiv fl-
Ewropa"25 l-Kunsill stieden lil diversi 
istituzzjonijiet sabiex jieħdu miżuri xierqa 
biex ikomplu jindirizzaw l-għadd għoli ta' 
NPLs eżistenti fl-Unjoni, jipprevjenu lill-
NPLs ġodda milli jakkumulaw u 
jippreżentaw riskji ta' stabbiltà 
finanzjarja. Il-Pjan ta' Azzjoni jistabbilixxi 
approċċ komprensiv li jiffoka fuq taħlita ta' 
azzjonijiet kumplimentari ta' politika f'erba' 
oqsma: (i) is-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni bankarja (ii) ir-riforma 
tal-oqfsa tar-ristrutturar, tal-insolvenza u 
tal-irkupru tad-dejn, (iii) l-iżvilupp ta' 
swieq sekondarji għal assi f'diffikultà, u 
(iv) t-trawwim tar-ristrutturar tas-sistema 
bankarja. L-azzjonijiet f'dawn l-oqsma 
jridu jittieħdu fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq. Il-
Kummissjoni ħabbret intenzjoni simili fil-
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trattar tal-NPLs fl-Unjoni. "Komunikazzjoni dwar l-ikkompletar tal-
Unjoni Bankarja" tal-11 ta' Ottubru 201726 
, li sejħet għal pakkett komprensiv dwar it-
trattar tal-NPLs fl-Unjoni.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/mt/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

26 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Emenda 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'Lulju 2017, fil-"Pjan ta' Azzjoni 
biex jiġi Indirizzat is-Self Improduttiv fl-
Ewropa"25 l-Kunsill stieden lil diversi 
istituzzjonijiet sabiex jieħdu miżuri xierqa 
biex ikomplu jindirizzaw l-għadd għoli ta' 
NPLs fl-Unjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni 
jistabbilixxi approċċ komprensiv li jiffoka 
fuq taħlita ta' azzjonijiet kumplimentari ta' 
politika f'erba' oqsma: (i) is-superviżjoni u 
r-regolamentazzjoni bankarja (ii) ir-riforma 
tal-oqfsa tar-ristrutturar, tal-insolvenza u 
tal-irkupru tad-dejn, (iii) l-iżvilupp ta' 
swieq sekondarji għal assi f'diffikultà, u 
(iv) t-trawwim tar-ristrutturar tas-sistema 
bankarja. L-azzjonijiet f'dawn l-oqsma 
għandhom jittieħdu fil-livell nazzjonali u 
fil-livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq. Il-
Kummissjoni ħabbret intenzjoni simili fil-
"Komunikazzjoni dwar l-ikkompletar tal-
Unjoni Bankarja" tal-11 ta' Ottubru 201726 

(3) F'Lulju 2017, fil-"Pjan ta' Azzjoni 
biex jiġi Indirizzat is-Self Improduttiv fl-
Ewropa"25 l-Kunsill stieden lil diversi 
istituzzjonijiet sabiex jieħdu miżuri xierqa 
biex ikomplu jindirizzaw l-għadd għoli ta' 
NPLs fl-Unjoni u biex jevitaw żidiet fit-tul 
ta' NPLs fil-futur. Il-Pjan ta' Azzjoni 
jistabbilixxi approċċ komprensiv li jiffoka 
fuq taħlita ta' azzjonijiet kumplimentari ta' 
politika f'erba' oqsma: (i) is-superviżjoni u 
r-regolamentazzjoni bankarja (ii) ir-riforma 
tal-oqfsa tar-ristrutturar, tal-insolvenza u 
tal-irkupru tad-dejn, (iii) l-iżvilupp ta' 
swieq sekondarji għal assi f'diffikultà, u 
(iv) t-trawwim tar-ristrutturar tas-sistema 
bankarja. L-azzjonijiet f'dawn l-oqsma 
jridu jittieħdu fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq. Il-
Kummissjoni ħabbret intenzjoni simili fil-
"Komunikazzjoni dwar l-ikkompletar tal-
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, li sejħet għal pakkett komprensiv dwar it-
trattar tal-NPLs fl-Unjoni.

Unjoni Bankarja" tal-11 ta' Ottubru 201726 
, li sejħet għal pakkett komprensiv dwar it-
trattar tal-NPLs fl-Unjoni.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/mt/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/mt/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

26 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar it-tlestija tal-Unjoni Bankarja, 
COM(2017) 592 final, 11.10.2017.

Or. en

Emenda 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fil-proċess li jiżviluppa approċċi 
makroprudenzjali biex jipprevjeni l-
ħolqien ta' riskji għas-sistema kollha 
assoċjati mal-NPLs, jenħtieġ li l-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
jiżviluppa standards makroprudenzjali 
xierqa u superviżjoni tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji l-oħra involuti fis-suq 
sekondarju għall-NPLs. Dawn il-miżuri 
regolatorji se jiżguraw li tali 
istituzzjonijiet huma meħtieġa li jilħqu l-
istess standards bħall-banek, inkluż fir-
rigward ta' rekwiżiti prudenzjali, rekwiżiti 
ta' żvelar u t-trattament ġust tal-
mutwatarji. Jenħtieġ li dawn l-
istituzzjonijiet ikunu marbuta wkoll mir-
rekwiżiti rilevanti nazzjonali u tal-UE 
kollha dwar il-protezzjoni tal-konsumatur 
li jistgħu jkunu applikabbli.
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Or. en

Emenda 215
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-istituzzjonijiet ta' kreditu se 
jkunu meħtieġa jwarrbu riżorsi suffiċjenti 
meta s-self ġdid li jingħata jsir improduttiv, 
li suppost se jwasslu biex jinħolqu 
inċentivi xierqa biex jiġu indirizzati l-NPLs 
fi stadju bikri u se jipprevjenu 
akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom. Jekk 
is-self isir improduttiv, mekkaniżmi ta' 
eżekuzzjoni aktar effiċjenti għal self 
garantit se jippermettu lill-banek 
jindirizzaw l-NPLs, b'mod li jkunu soġġetti 
għal salvagwardji xierqa għall-mutwatarji. 
Madankollu, jekk il-ħażniet tal-NPLs isiru 
għoljin wisq – kif inhu bħalissa l-każ ta' xi 
banek u xi Stati Membri – l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jbigħuhom lil operaturi oħra fi swieq 
sekondarji effiċjenti, kompetittivi u 
trasparenti. F'dan se jiggwidawhom l-
awtoritajiet kompetenti tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu, abbażi tal-poteri eżistenti 
speċifiċi tagħhom, l-hekk imsejħa poteri 
tal-Pilastru 2, skont ir-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27 (CRR). Fil-
każijiet li fihom l-NPLs isiru problema 
sinifikanti u wiesgħa, l-Istati Membri 
jistabbilixxu kumpaniji maniġerjali tal-assi 
nazzjonali jew miżuri alternattivi oħrajn 
fil-qafas tar-regoli attwali dwar l-għajnuna 
mill-istat u r-riżoluzzjoni bankarja.

(5) L-istituzzjonijiet ta' kreditu se 
jkunu meħtieġa jwarrbu riżorsi suffiċjenti 
meta s-self ġdid li jingħata jsir improduttiv, 
li suppost se jwasslu biex jinħolqu 
inċentivi xierqa biex jiġu indirizzati l-NPLs 
fi stadju bikri u se jipprevjenu 
akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom. Jekk 
is-self isir improduttiv, mekkaniżmi ta' 
eżekuzzjoni aktar effiċjenti għal self 
garantit se jippermettu lill-banek 
jindirizzaw l-NPLs, b'mod li jkunu soġġetti 
għal salvagwardji xierqa għall-mutwatarji 
inkluża protezzjoni legali kontra 
evizzjonijiet minn residenzi 
ewlenin. Madankollu, jekk il-ħażniet tal-
NPLs isiru għoljin wisq – kif inhu bħalissa 
l-każ ta' xi banek u xi Stati Membri – l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jenħtieġ li 
jingħataw inċentiv biex jaħdmu permezz 
tal-NPLs fuq bażi ta' każ b'każ. Din id-
Direttiva ma tesprimix preferenza għal 
ċerti għodod ta' tnaqqis tal-NPL fuq 
oħrajn, u t-taħlita ta' għodod jew 
xprunaturi strateġiċi ta' tnaqqis għal 
istituzzjoni tal-kreditu partikolari hija r-
responsabbiltà tal-maniġment tagħha u 
hija magħżula skont id-diskrezzjoni 
tiegħu. F'dan se jiggwidawhom l-
awtoritajiet kompetenti tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu, abbażi tal-poteri eżistenti 
speċifiċi tagħhom, l-hekk imsejħa poteri 
tal-Pilastru 2, skont ir-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27 (CRR). Fil-
każijiet li fihom l-NPLs isiru problema 
sinifikanti u wiesgħa, l-Istati Membri 
jistabbilixxu kumpaniji maniġerjali tal-assi 
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nazzjonali jew miżuri alternattivi oħrajn 
fil-qafas tar-regoli attwali dwar l-għajnuna 
mill-istat u r-riżoluzzjoni bankarja.

_________________ _________________
27 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-
investiment u li jemenda r-Regolament 
(UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 1).

27 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-
investiment u li jemenda r-Regolament 
(UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 1).

Or. en

Emenda 216
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-istituzzjonijiet ta' kreditu se 
jkunu meħtieġa jwarrbu riżorsi suffiċjenti 
meta s-self ġdid li jingħata jsir improduttiv, 
li suppost se jwasslu biex jinħolqu 
inċentivi xierqa biex jiġu indirizzati l-NPLs 
fi stadju bikri u se jipprevjenu 
akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom. Jekk 
is-self isir improduttiv, mekkaniżmi ta' 
eżekuzzjoni aktar effiċjenti għal self 
garantit se jippermettu lill-banek 
jindirizzaw l-NPLs, b'mod li jkunu soġġetti 
għal salvagwardji xierqa għall-mutwatarji. 
Madankollu, jekk il-ħażniet tal-NPLs isiru 
għoljin wisq – kif inhu bħalissa l-każ ta' xi 
banek u xi Stati Membri – l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jbigħuhom lil operaturi oħra fi swieq 
sekondarji effiċjenti, kompetittivi u 
trasparenti. F'dan se jiggwidawhom l-
awtoritajiet kompetenti tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu, abbażi tal-poteri eżistenti 
speċifiċi tagħhom, l-hekk imsejħa poteri 
tal-Pilastru 2, skont ir-Regolament 

(5) L-istituzzjonijiet ta' kreditu se 
jkunu meħtieġa jwarrbu riżorsi suffiċjenti 
meta s-self ġdid li jingħata jsir improduttiv, 
li suppost se jwasslu biex jinħolqu 
inċentivi xierqa biex jiġu indirizzati l-NPLs 
fi stadju bikri u se jipprevjenu 
akkumulazzjoni eċċessiva tagħhom. Jekk 
is-self isir improduttiv, mekkaniżmi aktar 
effiċjenti għal self garantit se jippermettu 
lill-istituzzjonijiet ta' kreditu 
jimplimentaw strateġija olistika li 
tipproteġi lill-mutwatarji li jkunu jinsabu 
f'diffikultà u tissalvagwardja s-
sostenibbiltà tas-sistema bankarja, b'mod 
li jkunu soġġetti għal salvagwardji 
b'saħħithom u effettivi għall-
konsumaturi. Madankollu, jekk il-ħażniet 
tal-NPLs isiru għoljin wisq – kif inhu 
bħalissa l-każ ta' xi banek u xi Stati 
Membri – l-istituzzjonijiet ta' kreditu 
jenħtieġ li ma jkunux jistgħu jbigħu jew 
jittrasferixxu lil partijiet terzi kuntratti ta' 
kreditu produttivi konklużi mal-



PE645.006v01-00 12/163 AM\1195240MT.docx

MT

(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill27 (CRR). Fil-
każijiet li fihom l-NPLs isiru problema 
sinifikanti u wiesgħa, l-Istati Membri 
jistabbilixxu kumpaniji maniġerjali tal-assi 
nazzjonali jew miżuri alternattivi oħrajn 
fil-qafas tar-regoli attwali dwar l-għajnuna 
mill-istat u r-riżoluzzjoni bankarja.

konsumaturi. Fil-każijiet li fihom l-NPLs 
isiru problema sinifikanti u wiesgħa, l-
Istati Membri jistabbilixxu kumpaniji 
maniġerjali tal-assi nazzjonali jew miżuri 
alternattivi oħrajn fil-qafas tar-regoli 
attwali dwar l-għajnuna mill-istat u r-
riżoluzzjoni bankarja.

_________________
27 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-
investiment u li jemenda r-Regolament 
(UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 1).

Or. en

Emenda 217
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Din id-Direttiva għandha 
tippermetti li l-istituzzjonijiet ta' kreditu 
jittrattaw aħjar is-self ladarba dawn isiru 
improduttivi, billi ttejjeb l-kundizzjonijiet 
li taħthom jinfurzaw il-kollateral użat biex 
jiġi garantit il-kreditu jew biex ibigħu l-
kreditu lil partijiet terzi. L-introduzzjoni 
tal-eżekuzzjoni aċċellerata tal-kollateral 
bħala mekkaniżmu rapidu għall-irkupru 
tal-valur tal-kollateral għandha tnaqqas l-
ispejjeż għar-riżoluzzjoni tal-NPLs u 
għalhekk tappoġġja kemm lill-
istituzzjonijiet ta' kreditu kif ukoll lix-
xerrejja tal-NPLs fl-irkupru tal-valur. 
Barra minn hekk, meta l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu jaffaċċjaw akkumulazzjoni 
kbira ta' NPLs u ma jkollhomx persunal 
jew kompetenzi esperti biżżejjed għas-
servizzjar kif suppost tagħhom, soluzzjoni 

imħassar
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vijabbli minnhom tkun li jew jiġi 
esternalizzat is-servizzjar ta' dan is-self lil 
servizzjant speċjalizzat fis-servizzi tal-
kreditu jew li l-kuntratt ta' kreditu jiġi 
trasferit lil xerrej tal-kreditu li jkollu l-
predispożizzjoni għar-riskju u l-
kompetenza meħtieġa biex jimmaniġġjah.

Or. en

Emenda 218
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Din id-Direttiva għandha 
tippermetti li l-istituzzjonijiet ta' kreditu 
jittrattaw aħjar is-self ladarba dawn isiru 
improduttivi, billi ttejjeb l-kundizzjonijiet 
li taħthom jinfurzaw il-kollateral użat biex 
jiġi garantit il-kreditu jew biex ibigħu l-
kreditu lil partijiet terzi. L-introduzzjoni 
tal-eżekuzzjoni aċċellerata tal-kollateral 
bħala mekkaniżmu rapidu għall-irkupru 
tal-valur tal-kollateral għandha tnaqqas l-
ispejjeż għar-riżoluzzjoni tal-NPLs u 
għalhekk tappoġġja kemm lill-
istituzzjonijiet ta' kreditu kif ukoll lix-
xerrejja tal-NPLs fl-irkupru tal-valur. 
Barra minn hekk, meta l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu jaffaċċjaw akkumulazzjoni 
kbira ta' NPLs u ma jkollhomx persunal 
jew kompetenzi esperti biżżejjed għas-
servizzjar kif suppost tagħhom, soluzzjoni 
vijabbli minnhom tkun li jew jiġi 
esternalizzat is-servizzjar ta' dan is-self lil 
servizzjant speċjalizzat fis-servizzi tal-
kreditu jew li l-kuntratt ta' kreditu jiġi 
trasferit lil xerrej tal-kreditu li jkollu l-
predispożizzjoni għar-riskju u l-
kompetenza meħtieġa biex jimmaniġġjah.

imħassar

Or. en
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Emenda 219
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Iż-żewġ soluzzjonijiet li jistgħu 
jagħżlu l-istituzzjonijiet ta' kreditu biex 
jittrattaw l-NPLs previsti minn din id-
Direttiva jsaħħu lil xulxin. It-tnaqqis fiż-
żmien li tieħu l-eżekuzzjoni u ż-żieda fir-
rati tal-irkupru, kif mistenni bl-
eżekuzzjoni extraġudizzjarja aċċellerata 
tal-kollateral, iżidu l-valur ta' NPL. Min-
naħa tiegħu dan iżid il-prezzijiet tal-offerti 
fit-tranżazzjonijiet tal-NPLs. Effett ieħor 
se jkun li l-bejgħ tal-NPLs isir inqas 
ikkumplikat jekk is-self ikun 
ikkollateralizzat. Ir-raġuni għal dan hija 
li l-iffissar tal-prezz ikun aktar sempliċi 
għal NPL ikkollateralizzat milli għal 
wieħed mhux garantit fi tranżazzjoni tas-
suq sekondarju, għaliex il-valur tal-
kollateral jistabbilixxi valur minimu ta' 
NPL. B'suq sekondarju għall-NPLs li 
jkun aktar likwidu u jiffunzjona aħjar, 
fejn l-investituri juru interess akbar għall-
NPLs li jinkorporaw il-karatteristika tal-
eżekuzzjoni aċċellerata, ikun hemm 
inċentivi addizzjonali għall-istituzzjonijiet 
ta' kreditu biex jużaw l-eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral 
fiż-żmien tal-ħruġ tas-self il-ġdid. Barra 
minn hekk, l-armonizzazzjoni miksuba 
b'din id-Direttiva trawwem l-iżvilupp ta' 
investituri fl-NPLs f'livell pan-Unjoni, u 
b'hekk ittejjeb aktar il-likwidità tas-suq.

imħassar

Or. en

Emenda 220
Dimitrios Papadimoulis
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu maħruġa 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva tirregola 
l-iżvilupp ta' swieq sekondarji għall-NPLs 
fl-Unjoni billi timponi salvagwardji u 
rekwiżiti minimi għat-trasferiment ta' 
NPLs minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu maħruġa 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu, li bih is-
servizzjanti ta' kreditu jenħtieġ li jiksbu 
awtorizzazzjoni u jkunu soġġetti għas-
superviżjoni tal-Istat Membru li joperaw 
fih; barra minn hekk, din id-Direttiva 
tippermetti lill-Istati Membri jimponu 
rekwiżiti aktar stretti fuq is-servizzjanti 
tal-kreditu u x-xerrejja tal-kreditu.

Or. en

Emenda 221
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi, 
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Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu maħruġa 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

b'mod partikolari l-protezzjoni legali 
għad-detenturi tal-ipoteki kontra l-
evizzjoni minn residenzi ewlenin. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu maħruġa 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

Or. en

Emenda 222
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu 
maħruġa minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva jkollha 
l-għan li tirregola s-swieq sekondarji 
eżistenti għall-NPLs fl-Unjoni billi 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, ix-xerrejja 
tal-kreditu, is-servizzjanti tal-kreditu u l-
fornituri tas-servizzi tal-kreditu.

Or. en

Emenda 223
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva



AM\1195240MT.docx 17/163 PE645.006v01-00

MT

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumaturi. 
Kwalunkwe miżura proposta jenħtieġ ukoll 
li tissimplifika u tarmonizza r-rekwiżiti tal-
awtorizzazzjoni għas-servizzjanti tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ għalhekk 
li tistabbilixxi qafas għall-Unjoni kollha 
kemm għax-xerrejja kif ukoll għas-
servizzjanti ta' kuntratti ta' kreditu maħruġa 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

(9) Jenħtieġ li din id-Direttiva 
trawwem l-iżvilupp ta' swieq sekondarji 
għall-NPLs fl-Unjoni billi tneħħi l-
impedimenti għat-trasferiment ta' NPLs 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu lil 
istituzzjonijiet mhux ta' kreditu, filwaqt li 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur u tissalvagwardja d-drittijiet 
tal-konsumaturi. Kwalunkwe miżura 
proposta jenħtieġ ukoll li tissimplifika u 
tarmonizza r-rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni 
għas-servizzjanti tal-kreditu. Din id-
Direttiva jenħtieġ għalhekk li tistabbilixxi 
qafas għall-Unjoni kollha kemm għax-
xerrejja kif ukoll għas-servizzjanti ta' 
kuntratti ta' kreditu maħruġa minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu.

Or. en

Emenda 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Istituzzjonijiet finanzjarji oħra 
attivi fis-suq sekondarju jenħtieġ li jqisu l-
interessi tal-konsumaturi u jikkonformaw 
mar-rekwiżiti rilevanti nazzjonali u tal-
UE kollha dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur, inklużi dawk stabbiliti fl-
Artikolu 28 tad-Direttiva 2014/17/UE1a, 
fil-linji gwida tal-EBA dwar l-arretrati u 
l-preklużjoni tad-dritt ipotekarju u fil-linji 
gwida finali tal-EBA dwar il-ġestjoni ta' 
skoperturi improduttivi u tollerati.
_________________
1a Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-
konsumaturi marbutin ma' proprjetà 
immobbli residenzjali u li temenda d-
Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU 
L 60, 28.2.2014, p. 34–85).

Or. en

Emenda 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-miżuri ta' tolleranza jenħtieġ li 
jkollhom l-għan li jirritornaw lill-
mutwatarju għal status ta' ripagament 
produttiv sostenibbli, b'kunsiderazzjoni 
għat-trattament ġust tal-konsumatur u 
għar-rekwiżiti rilevanti nazzjonali u tal-
UE kollha dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur li jistgħu jkunu applikabbli. 
Meta jiddeċiedu dwar liema passi jew 
miżuri ta' tolleranza għandhom jieħdu, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jenħtieġ li jqisu 
l-interessi tal-konsumaturi u 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
protezzjoni tal-konsumatur, inklużi dawk 
stabbiliti fl-Artikolu 28 tad-
Direttiva 2014/17/UE, fil-Linji Gwida tal-
EBA dwar l-arretrati u l-preklużjoni tad-
dritt ipotekarju u fil-linji gwida finali tal-
EBA dwar il-ġestjoni ta' skoperturi 
improduttivi u tollerati.

Or. en

Emenda 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal direttiva
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Il-miżuri ta' tolleranza jistgħu 
jinkludu l-konċessjonijiet li ġejjin lill-
konsumatur:
(a) rifinanzjament totali jew parzjali ta' 
kuntratt ta' kreditu;
(b) modifika tat-termini u l-kundizzjonijiet 
preċedenti ta' kuntratt ta' kreditu, li 
jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn:
i. l-estensjoni tat-terminu tal-ipoteka;
ii. il-bidla fit-tip tal-ipoteka (bħal 
pereżempju, il-bidla fit-tip tal-ipoteka 
minn ipoteka ta' kapital u ta' mgħax għal 
ipoteka ta' mgħax biss);
iii. id-differiment tal-pagament tar-
ripagament parzjali kollu jew parti minnu 
għal perjodu;
iv. il-bidla fir-rata tal-imgħax sa ċertu 
limitu;
v. l-offerta ta' pawża mill-pagamenti.

Or. en

Emenda 227
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Madankollu, bħalissa x-xerrejja 
tal-kreditu u s-servizzjanti tal-kreditu ma 
jistgħux jiksbu l-benefiċċji tas-suq intern 
minħabba l-ostakli maħluqa minn 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali diverġenti fin-
nuqqas ta' reġim regolatorju u 
superviżorju ddedikat u koerenti. L-Istati 
Membri għandhom regoli differenti ħafna 

imħassar
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dwar kif istituzzjonijiet mhux ta' kreditu 
jistgħu jidħlu f'kuntratt ta' kreditu minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Istituzzjonijiet li 
mhux ta' kreditu li jixtru kreditu maħruġ 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu mhumiex 
irregolati f'xi Stati Membri, filwaqt li 
f'oħrajn dawn huma soġġetti għal diversi 
rekwiżiti, li xi drabi jinvolvu r-rekwiżit li 
tinkiseb awtorizzazzjoni minn istituzzjoni 
ta' kreditu. Dawn id-differenzi fir-
rekwiżiti regolatorji rriżultaw f'ostakli 
konsiderevoli għax-xiri legali ta' kreditu 
f'kuntest transfruntiera fl-Unjoni, 
prinċipalment billi żiedu l-kostijiet tal-
konformità li jiġu ffaċċjati fix-xiri ta' 
portafolli ta' kreditu. B'riżultat ta' dan, ix-
xerrejja ta' kreditu joperaw biss f'għadd 
limitat ta' Stati Membri, u dan irriżulta 
f'kompetizzjoni baxxa fis-suq intern 
minħabba li l-għadd ta' xerrejja tal-
kreditu interessati baqa' baxx. Dan wassal 
għal suq sekondarju ineffiċjenti għall-
NPLs. Barra minn hekk, is-swieq 
essenzjalment nazzjonali għall-NPLs 
għandhom it-tendenza li jibqgħu ta' 
volum żgħir.

Or. en

Emenda 228
Bogdan Rzońca

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Kuntratt ta' kreditu improduttiv 
huwa skopertura li jenħtieġ li tiġi 
kklassifikata bħala improduttiva skont l-
Artikolu 47a tar-Regolament (UE) 
Nru 2019/630 tas-17 ta' April 2019 li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura 
minima għat-telf għal skoperturi 
improduttivi.
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Or. en

Emenda 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Attwalment ma hemm l-ebda 
standard minimu komuni fil-livell 
Ewropew li jirregola l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu. Barra minn hekk, 
attwalment ma hemm l-ebda standard 
komuni stabbilit li jirregola l-attivitajiet 
relatati mal-ġbir tad-dejn.

Or. en

Emenda 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Attwalment ma hemm l-ebda 
standard minimu komuni fil-livell 
Ewropew li jirregola l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu. Barra minn hekk, 
attwalment ma hemm l-ebda standard 
komuni stabbilit li jirregola l-attivitajiet 
relatati mal-ġbir tad-dejn.

Or. en

Emenda 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
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Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) In-nuqqas ta' pressjoni 
kompetittiva fis-suq tax-xiri tal-kreditu u 
fis-suq tal-attivitajiet ta' servizzjar tal-
kreditu jwassal biex ditti tas-servizzjar tal-
kreditu jimponu fuq ix-xerrejja tal-kreditu 
tariffi għoljin għas-servizzi tagħhom, u 
dan iwassal għal prezzijiet baxxi fi swieq 
sekondarji tal-kreditu. Dan inaqqas l-
inċentivi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu 
biex jiskarikaw il-ħażna għolja tagħhom 
ta' NPLs.

imħassar

Or. en

Emenda 232
Derk Jan Eppink

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għalhekk, jenħtieġ tittieħed azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni biex tiġi indirizzata l-
qagħda tax-xerrejja tal-kreditu u tas-
servizzjanti tal-kreditu fir-rigward ta' 
kreditu oriġinarjament mogħti minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Mhuwiex 
propost li jiġi kopert kreditu oriġinarjament 
maħruġ minn istituzzjonijiet mhux ta' 
kreditu jew il-ġbir tad-dejn b'mod ġenerali 
f'dan l-istadju, minħabba li ma hemm ebda 
evidenza ta' rilevanza makroekonomika, ta' 
inċentivi allinjati ħażin jew ta' swieq li 
jiffunzjonaw ħażin li tiġġustifika estensjoni 
bħal din fil-kamp ta' applikazzjoni.

(16) Għalhekk, jenħtieġ tittieħed azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni biex tiġi indirizzata l-
qagħda tax-xerrejja tal-kreditu u tas-
servizzjanti tal-kreditu fir-rigward ta' 
kreditu improduttiv oriġinarjament mogħti 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu. Din id-
Direttiva hija wkoll mingħajr preġudizzju 
għar-regoli nazzjonali li jimponu rekwiżiti 
addizzjonali għax-xerrej tal-kreditu jew 
għas-servizzjant tal-kreditu fir-rigward 
tan-negozjar mill-ġdid tat-termini u l-
kundizzjonijiet taħt kuntratt ta' kreditu. 
Mhuwiex propost li jiġi kopert kreditu 
oriġinarjament maħruġ minn istituzzjonijiet 
mhux ta' kreditu jew il-ġbir tad-dejn b'mod 
ġenerali f'dan l-istadju, minħabba li ma 
hemm ebda evidenza ta' rilevanza 
makroekonomika, ta' inċentivi allinjati 
ħażin jew ta' swieq li jiffunzjonaw ħażin li 
tiġġustifika estensjoni bħal din fil-kamp ta' 
applikazzjoni.
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Or. en

Emenda 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għalhekk, jenħtieġ tittieħed azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni biex tiġi indirizzata l-
qagħda tax-xerrejja tal-kreditu u tas-
servizzjanti tal-kreditu fir-rigward ta' 
kreditu oriġinarjament mogħti minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Mhuwiex 
propost li jiġi kopert kreditu oriġinarjament 
maħruġ minn istituzzjonijiet mhux ta' 
kreditu jew il-ġbir tad-dejn b'mod ġenerali 
f'dan l-istadju, minħabba li ma hemm ebda 
evidenza ta' rilevanza makroekonomika, ta' 
inċentivi allinjati ħażin jew ta' swieq li 
jiffunzjonaw ħażin li tiġġustifika estensjoni 
bħal din fil-kamp ta' applikazzjoni.

(16) Għalhekk, jenħtieġ tittieħed azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġu indirizzati l-
protezzjoni tal-mutwatarji kif ukoll is-
sostenibbiltà tas-sistema bankarja u l-
qagħda tax-xerrejja tal-kreditu u tas-
servizzjanti tal-kreditu fir-rigward ta' 
kreditu oriġinarjament mogħti minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Mhuwiex 
propost li jiġi kopert kreditu oriġinarjament 
maħruġ minn istituzzjonijiet mhux ta' 
kreditu jew il-ġbir tad-dejn b'mod ġenerali 
f'dan l-istadju, minħabba li ma hemm ebda 
evidenza ta' rilevanza makroekonomika, ta' 
inċentivi allinjati ħażin jew ta' swieq li 
jiffunzjonaw ħażin li tiġġustifika estensjoni 
bħal din fil-kamp ta' applikazzjoni.

Or. en

Emenda 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Bl-istess mod, id-Direttiva ma 
taffettwax ir-restrizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali dwar it-trasferiment tad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu li ma jintemmx skont il-liġi 
ċivili nazzjonali bl-effett li l-ammonti 
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kollha pagabbli taħt il-kuntratt ta' kreditu 
jsiru dovuti immedjatament, fejn dan ikun 
meħtieġ għat-trasferiment lejn entità 
barra s-sistema bankarja. B'dan il-mod, 
se jkun hemm Stati Membri fejn, filwaqt li 
jitqiesu r-regoli nazzjonali, l-akkwist ta' 
kuntratti ta' kreditu improduttivi li ma 
jkunux skadew, li jkunu ilhom li skadew 
anqas minn 90 jum jew li ma jintemmux 
skont il-liġi ċivili nazzjonali minn 
kredituri mhux irregolati se jibqa' jkun 
limitat. Huwa f'idejn l-Istati Membri biex 
jirregolaw it-trasferiment ta' kuntratti ta' 
kreditu produttivi, fosthom billi jimponu 
rekwiżiti ekwivalenti għal dawk skont din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

identisch zu Recital 18 Ratstext (7344/19 ADD 1) sowie Recital 16b inoffizieller ECON 
Kompromisstext von März 2019 L-istess bħall-premessa 18 fit-test tal-Kunsill (7344/19 ADD 
1) u l-premessa 16b fit-test ta' kompromess mhux uffiċjali tal-Kumitat ECON ta' Marzu  2019.

Emenda 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-entitajiet li jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' servizzjar tal-kreditu 
jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-istess 
regoli, kemm jekk ikunu servizzjanti 
speċjalizzati fis-servizzi tal-kreditu, 
istituzzjonijiet bankarji kif ukoll xerrejja 
tal-kreditu. Dan jista' jkun konsegwenza 
diretta tal-fatt li l-attivitajiet ta' servizzjar 
tal-kreditu jiġu soġġetti għar-regoli tal-
MiFID.
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Or. en

Emenda 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għalkemm l-għan ta' din id-
Direttiva huwa li ssaħħaħ il-kapaċità tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu li jittrattaw 
kreditu li jkun sar improduttiv jew li jkun 
f'riskju li jsir improduttiv, is-suq 
sekondarju tal-kreditu jkopri kemm krediti 
produttivi u kemm krediti improduttivi. Il-
bejgħ fis-suq attwali jinkludi l-portafolli ta' 
kreditu, li jikkonsisti f'taħlita ta' kreditu 
produttiv, kreditu li mhux produttiv 
biżżejjed u kreditu improduttiv. Il-
portafolli jinkludu kreditu garantit kif 
ukoll mhux garantit li jkun dovut lill-
konsumaturi jew lin-negozji. Fejn ir-regoli 
tal-eżekuzzjoni tal-kreditu kienu differenti 
għal kull tip ta' kreditu jew mutwatarju, se 
jkun hemm kostijiet addizzjonali għat-
tfassil tal-pakkett ta' dawk il-portafolli ta' 
kreditu għall-bejgħ. Id-dispożizzjonijiet 
f'din id-Direttiva li jittrattaw l-iżvilupp tas-
suq sekondarju jkopru l-kreditu produttiv u 
l-kreditu improduttiv biex jevitaw 
sitwazzjoni fejn dawn l-ispejjeż 
addizzjonali jiskoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tal-investituri u 
jifframmentaw lil dan is-suq emerġenti. L-
istituzzjonijiet ta' kreditu se jibbenefikaw 
mill-fatt li se jkollhom quddiemhom bażi 
akbar ta' investituri u servizzjanti ta' 
kreditu aktar effiċjenti. Benefiċċji simili 
se jakkumulaw għal kumpaniji 
maniġerjali tal-assi li huma strumentali 
f'xi Stati Membri fil-kummerċjalizzazzjoni 
ta' krediti improduttivi u produttivi li 
joriġinaw minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
li jkunu ġew solvuti jew ristrutturati jew 

(17) Għalkemm l-għan ta' din id-
Direttiva huwa li tipproteġi d-drittijiet tal-
konsumaturi u ssaħħaħ il-kapaċità tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu li jittrattaw 
kreditu li jkun sar improduttiv jew li jkun 
f'riskju li jsir improduttiv, is-suq 
sekondarju tal-kreditu jkopri kemm krediti 
produttivi u kemm krediti improduttivi. Il-
bejgħ fis-suq attwali jinkludi l-portafolli ta' 
kreditu, li jikkonsisti fi kreditu li mhux 
produttiv biżżejjed u kreditu improduttiv 
b'mod eċċessiv. Il-portafolli jinkludu 
kreditu mhux garantit li jkun dovut lill-
konsumaturi jew lin-negozji. Fejn ir-regoli 
tal-eżekuzzjoni tal-kreditu kienu differenti 
għal kull tip ta' kreditu jew mutwatarju, se 
jkun hemm kostijiet addizzjonali għat-
tfassil tal-pakkett ta' dawk il-portafolli ta' 
kreditu għall-bejgħ. Id-dispożizzjonijiet 
f'din id-Direttiva li jittrattaw l-iżvilupp tas-
suq sekondarju jkopru l-kreditu 
improduttiv biex jevitaw sitwazzjoni fejn 
dawn l-ispejjeż addizzjonali jirriżultaw fi 
kriżi soċjali u fl-istess ħin jiskoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tal-investituri u 
jifframmentaw lil dan is-suq emerġenti.
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inkella li jkunu skarikawhom mill-karti 
tal-bilanċ tagħhom28 .
_________________
28 Ara d-Dokument ta' Ħidma tal-
Persunal tal-Kummissjoni SWD(2018 72) 
dwar il-Blueprint tal-KMA.

Or. en

Emenda 237
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiġu żgurati suq intern ta' 
self li jiffunzjona tajjeb u livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li x-xerrejja 
tal-kreditu jkollhom reputazzjoni tajba. 
Dan huwa importanti sabiex jiġi evitat li 
f'dan is-suq isir dannu lill-konsumatur, 
bħall-użu ta' lingwa jew imġiba li thedded 
jew abbużiva jew ta' theddid fil-konfront 
tal-konsumaturi u l-familji tagħhom.

Or. en

Emenda 238
Derk Jan Eppink

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29 , fid-Direttiva 2008/48/KE tal-

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29, fid-Direttiva 2008/48/KE tal-



AM\1195240MT.docx 27/163 PE645.006v01-00

MT

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi tal-Unjoni lill-konsumaturi. 
Ix-xerrejja tal-kreditu u s-servizzjanti tal-
kreditu jenħtieġ għalhekk li jikkonformaw 
mal-liġi tal-Unjoni kif applikabbli għall-
kuntratt ta' kreditu inizjali, u l-
konsumatur jenħtieġ li jibqa' jgawdi mill-
istess livell ta' protezzjoni kif ipprovdut 
mil-liġi tal-Unjoni jew kif iddeterminat 
mir-regoli tal-Unjoni jew nazzjonali 
rigward il-konflitt tal-liġijiet, 
irrispettivament mil-liġi applikabbli għax-
xerrej tal-kreditu jew għas-servizzjant tal-
kreditu.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet ta' kreditu taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi tal-Unjoni lill-konsumaturi.

_________________ _________________
29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 
p. 66).

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 
p. 66).

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

Or. en

Emenda 239
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
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Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29 , fid-Direttiva 2008/48/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi tal-Unjoni lill-konsumaturi. 
Ix-xerrejja tal-kreditu u s-servizzjanti tal-
kreditu jenħtieġ għalhekk li jikkonformaw 
mal-liġi tal-Unjoni kif applikabbli għall-
kuntratt ta' kreditu inizjali, u l-konsumatur 
jenħtieġ li jibqa' jgawdi mill-istess livell ta' 
protezzjoni kif ipprovdut mil-liġi tal-
Unjoni jew kif iddeterminat mir-regoli tal-
Unjoni jew nazzjonali rigward il-konflitt 
tal-liġijiet, irrispettivament mil-liġi 
applikabbli għax-xerrej tal-kreditu jew 
għas-servizzjant tal-kreditu.

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29 , fid-Direttiva 2008/48/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi tal-Unjoni lill-konsumaturi. 
L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li x-
xerrejja tal-kreditu u s-servizzjanti tal-
kreditu jenħtieġ għalhekk li jikkonformaw 
mal-liġi tal-Unjoni kif applikabbli għall-
kuntratt ta' kreditu inizjali, u l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-
konsumatur jenħtieġ li jibqa' jgawdi mill-
istess livell ta' protezzjoni kif ipprovdut 
mil-liġi tal-Unjoni jew kif iddeterminat 
mir-regoli tal-Unjoni jew nazzjonali 
rigward il-konflitt tal-liġijiet, 
irrispettivament mil-liġi applikabbli għax-
xerrej tal-kreditu jew għas-servizzjant tal-
kreditu. Din id-Direttiva jenħtieġ li ma 
tillimitax lill-Istati Membri milli japplikaw 
dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur aktar stretti għas-servizzjanti 
tal-kreditu jew għax-xerrejja tal-kreditu.

_________________ _________________
29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 
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p. 66). p. 66).
31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

Or. en

Emenda 240
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29 , fid-Direttiva 2008/48/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi tal-Unjoni lill-konsumaturi. 
Ix-xerrejja tal-kreditu u s-servizzjanti tal-
kreditu jenħtieġ għalhekk li jikkonformaw 
mal-liġi tal-Unjoni kif applikabbli għall-
kuntratt ta' kreditu inizjali, u l-konsumatur 
jenħtieġ li jibqa' jgawdi mill-istess livell ta' 
protezzjoni kif ipprovdut mil-liġi tal-
Unjoni jew kif iddeterminat mir-regoli tal-
Unjoni jew nazzjonali rigward il-konflitt 
tal-liġijiet, irrispettivament mil-liġi 
applikabbli għax-xerrej tal-kreditu jew 
għas-servizzjant tal-kreditu.

(18) L-importanza mogħtija mil-
leġiżlatur tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
pprovduta lill-konsumaturi fid-Direttiva 
2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill29 , fid-Direttiva 2008/48/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 u fid-
Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill31 tfisser li 
ċ-ċessjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt innifsu 
lil xerrej ta' kreditu ma għandhiex taffettwa 
b'xi mod jew ieħor il-livell ta' protezzjoni 
mogħti mil-liġi nazzjonali u tal-Unjoni lill-
konsumaturi. Ix-xerrejja tal-kreditu u s-
servizzjanti tal-kreditu jenħtieġ għalhekk li 
jikkonformaw mal-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni kif applikabbli għall-kuntratt ta' 
kreditu inizjali, u l-konsumatur jenħtieġ li 
jibqa' jgawdi mill-istess livell ta' 
protezzjoni kif ipprovdut mil-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni irrispettivament 
mil-liġi applikabbli għax-xerrej tal-kreditu 
jew għas-servizzjant tal-kreditu. L-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
jeħtiġilhom jiżguraw li l-ebda mutwatarju 
ma jkun jinsab f'sitwazzjoni agħar wara t-
trasferiment tal-kuntratt ta' kreditu tiegħu 
minn istituzzjoni ta' kreditu lil xerrej tal-
kreditu jew servizzjant tal-kreditu.

_________________ _________________
29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 29 Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 
dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi 
marbutin ma' proprjetà immobbli 
residenzjali u li temenda d-Direttivi 
2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, 
p. 34).

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 
p. 66).

30 Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE (ĠU L 60/34, 22.5.2008, 
p. 66).

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

31 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 
ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumaturi (ĠU L 95, 
21.4.1993, p. 29).

Or. en

Emenda 241
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni tal-
konsumaturi mogħtija mid-
Direttiva 2005/27/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tipprojbixxi 
prattiki inġusti inklużi dawk li jseħħu 
matul l-eżekuzzjoni ta' kuntratt, fejn il-
konsumatur jiġi żgwidat fir-rigward tad-
drittijiet jew l-obbligi tiegħu; jew ikun 
soġġett għal fastidju jew koerċizzjoni 
pereżempju f'termini tal-għażla taż-żmien, 
tal-post, tan-natura jew tal-persistenza ta' 
azzjonijiet jew kuntatti ta' infurzar, l-użu 
ta' lingwa jew imġiba li thedded jew 
abbużiva jew ta' theddid biex jieħu 
kwalunkwe azzjoni li ma tistax tittieħed 
legalment.
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Or. en

Emenda 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, il-liġi tal-
Unjoni u dik nazzjonali jipprevedu għadd 
ta' drittijiet u salvagwardji marbuta mal-
kuntratti ta' kreditu mwiegħda jew 
mogħtija lill-konsumaturi. Dawk id-
drittijiet u salvagwardji japplikaw b'mod 
partikolari għan-negozjar u għall-
konklużjoni tal-kuntratt ta' kreditu u għall-
produttività jew għall-inadempjenza 
tiegħu. Dan huwa notevolment il-każ fir-
rigward ta' kuntratti ta' kreditu tal-
konsumatur fit-tul li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2014/17/UE, fir-rigward tad-dritt 
tal-konsumatur li jeħles bis-sħiħ jew b'mod 
parzjali mill-obbligi tiegħu taħt kuntratt ta' 
kreditu qabel l-iskadenza ta' dak il-kuntratt 
jew li jkun infurmat permezz tal-Fuljett 
Ewropew ta' Informazzjoni Standardizzata, 
fejn ikun applikabbli, dwar it-trasferiment 
possibbli tal-kuntratt ta' kreditu lil xerrej ta' 
kreditu. Id-drittijiet tal-mutwatarji ma 
għandhomx jinbidlu lanqas jekk it-
trasferiment tal-kuntratt ta' kreditu bejn 
istituzzjoni ta' kreditu u xerrej ta' kreditu 
jieħu l-forma ta' kuntratt ta' novazzjoni.

(20) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, il-liġi tal-
Unjoni u dik nazzjonali jipprevedu għadd 
ta' drittijiet u salvagwardji marbuta mal-
kuntratti ta' kreditu li ma jikkostitwux self 
lill-konsumaturi, b'mod partikolari dak 
iggarantit mill-proprjetà residenzjali 
ewlenija. Dawk id-drittijiet u salvagwardji 
japplikaw b'mod partikolari għan-negozjar 
u għall-konklużjoni tal-kuntratt ta' kreditu 
u għall-produttività jew għall-
inadempjenza tiegħu. Dan huwa 
notevolment il-każ fir-rigward ta' kuntratti 
ta' kreditu tal-konsumatur fit-tul li jaqgħu 
taħt id-Direttiva 2014/17/UE, fir-rigward 
tad-dritt tal-konsumatur li jeħles bis-sħiħ 
jew b'mod parzjali mill-obbligi tiegħu taħt 
kuntratt ta' kreditu qabel l-iskadenza ta' dak 
il-kuntratt jew li jkun infurmat permezz tal-
Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata, fejn ikun applikabbli, 
madankollu, jenħtieġ li trasferiment tal-
kuntratt ta' kreditu lil xerrej ta' kreditu ma 
jitħalla jsir bl-ebda mod peress li jenħtieġ 
ukoll li d-drittijiet tal-mutwatarji ma 
jinbidlu taħt l-ebda ċirkostanza jew 
kuntratt ta' novazzjoni.

Or. en

Emenda 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
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Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-ipoteki residenzjali għal 
residenzi ewlenin iridu jiġu esklużi mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20(b) Skont din id-Direttiva, self 
improduttiv iggarantit bl-ipoteka ta' 
proprjetà residenzjali ma jridx jiġi 
ttrasferit mingħajr il-kunsens bil-miktub 
tal-mutwatarju.

Or. en

Emenda 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istituzzjonijiet tal-kreditu tal-
Unjoni u s-sussidjarji tagħhom iwettqu 
attivitajiet ta' servizzjar ta' kreditu bħala 
parti min-negozju normali tagħhom. Dawn 
għandhom l-istess obbligi fir-rigward tal-
kreditu li jkunu ħarġu huma stess u tal-
kreditu li jkunu xtraw minn istituzzjoni ta' 
kreditu oħra. Peress li huma diġà rregolati 
u ssir superviżjoni tagħhom, l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għall-
attivitajiet tagħhom ta' servizzjar jew ta' 

(22) L-istituzzjonijiet tal-kreditu tal-
Unjoni jwettqu attivitajiet ta' servizzjar ta' 
kreditu bħala parti min-negozju normali 
tagħhom. Dawn għandhom l-istess obbligi 
fir-rigward tal-kuntratti ta' kreditu li jkunu 
ħarġu huma stess u dawk li jkunu xtraw 
minn istituzzjoni ta' kreditu oħra jew li 
jisservizzjaw f'isem xerrej tal-kreditu. 
Peress li huma diġà rregolati u ssir 
superviżjoni tagħhom, l-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva għall-attivitajiet tagħhom 
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xiri ta' kreditu tkun tfisser duplikazzjoni 
mhux meħtieġa tal-kostijiet tal-
awtorizzazzjoni u tal-konformità u 
għalhekk dawn mhumiex koperti b'din id-
Direttiva.

ta' servizzjar jew ta' xiri ta' kreditu tkun 
tfisser duplikazzjoni mhux meħtieġa tal-
kostijiet tal-awtorizzazzjoni u tal-
konformità u għalhekk dawn mhumiex 
koperti b'din id-Direttiva. Barra minn 
hekk, l-esternalizzazzjoni mill-
istituzzjonijiet ta' kreditu ta' attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu, fir-rigward ta' 
kuntratti ta' kreditu kemm produttivi kif 
ukoll improduttivi, lis-servizzjanti tal-
kreditu jew lil partijiet terzi oħra, ma 
taqax taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva minħabba li l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu diġà għandhom l-obbligu li 
josservaw ir-regoli tal-esternalizzazzjoni 
applikabbli. Barra minn hekk, il-kredituri 
li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu iżda 
li madankollu huma rregolati u ssorveljati 
minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru skont id-Direttiva 2008/48/KE u 
d-Direttiva 2014/17/UE u li jwettqu 
attivitajiet ta' servizzjar tal-kreditu għal 
self mogħti lil konsumaturi bħala parti 
min-negozju normali tagħhom mhumiex 
koperti minn din id-Direttiva meta jwettqu 
f'dak l-Istat Membru l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu għal self maħruġ 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu. Barra 
minn hekk, maniġer ta' fondi ta' 
investiment alternattiv, kumpanija 
maniġerjali u kumpanija tal-investiment 
(sakemm il-kumpanija tal-investiment ma 
tkunx ħatret kumpanija maniġerjali) 
awtorizzati jew irreġistrati skont id-
Direttiva 2011/61/UE jew id-
Direttiva 2009/65/KE jenħtieġ li ma 
jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva. Barra minn hekk, hemm 
xi professjonijiet li jwettqu attivitajiet 
anċillari simili għal attivitajiet ta' 
servizzjar jiġifieri nutara pubbliċi, 
avukati, bailiffs u uffiċjali li jwettqu skont 
il-liġi nazzjonali dispożizzjonijiet tal-qorti 
u jimplimentaw l-infurzar ta' miżuri 
vinkolanti u, għalhekk, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din id-
Direttiva għal dawk il-professjonijiet.
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Or. en

Emenda 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex ix-xerrejja u s-servizzjanti 
tal-kreditu eżistenti jitħallew jadattaw 
ruħhom għar-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jimplimentaw din id-Direttiva 
u, b'mod partikolari, biex is-servizzjanti ta' 
kreditu jitħallew jiġu awtorizzati, din id-
Direttiva se tapplika biss għal trasferimenti 
ta' kuntratti ta' kreditu li jsiru sitt xhur wara 
tmiem l-iskadenza tat-traspożizzjoni.

(23) Sabiex ix-xerrejja u s-servizzjanti 
tal-kreditu eżistenti jitħallew jadattaw 
ruħhom għar-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jimplimentaw din id-Direttiva 
u, b'mod partikolari, biex is-servizzjanti ta' 
kreditu jitħallew jiġu awtorizzati, din id-
Direttiva se tapplika biss għal trasferimenti 
ta' kuntratti ta' kreditu li jsiru sitt xhur wara 
tmiem l-iskadenza tat-traspożizzjoni u biss 
wara li l-kreditur jkun ta lill-mutwatarji li 
jkunu jinsabu f'diffikultà d-dritt li jixtru 
lura d-dejn tagħhom bl-istess prezz.

Or. en

Emenda 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-awtorizzazzjoni ta' servizzjant 
tal-kreditu biex iwettaq attivitajiet ta' 
servizzjar ta' kreditu fl-Unjoni kollha 
jenħtieġ li tkun soġġetta għal sett uniformi 
u armonizzat ta' kundizzjonijiet li jenħtieġ 
li jiġu applikati b'mod proporzjonat mill-
awtoritajiet kompetenti. Sabiex jiġi evitat 
tnaqqis fil-protezzjoni tad-debitur jew tal-
mutwatarju u sabiex tiġi promossa l-
fiduċja, il-kundizzjonijiet għall-għoti u 
għaż-żamma ta' awtorizzazzjoni bħala 

(24) L-awtorizzazzjoni ta' servizzjant 
tal-kreditu biex iwettaq attivitajiet ta' 
servizzjar ta' kreditu fl-Unjoni kollha 
jenħtieġ li tkun soġġetta għal sett uniformi 
u armonizzat ta' kundizzjonijiet li jenħtieġ 
li jiġu applikati b'mod proporzjonat mill-
awtoritajiet kompetenti. Sabiex jiġi evitat 
tnaqqis fil-protezzjoni tad-debitur jew tal-
mutwatarju u sabiex tiġi promossa l-
fiduċja, il-kundizzjonijiet għall-għoti u 
għaż-żamma ta' awtorizzazzjoni bħala 
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servizzjant tal-kreditu jenħtieġ li jiżguraw 
li s-servizzjanti tal-kreditu, il-persuni li 
jkollhom parteċipazzjoni kwalifikanti fid-
ditta tas-servizzjant tal-kreditu jew li jkunu 
parti mill-ġestjoni tal-fornitur tas-servizz, 
ikollhom kondotta tal-pulizija nadifa fir-
rigward ta' reati kriminali serji relatati ma' 
reati kontra l-proprjetà, ma' reati relatati 
ma' attivitajiet finanzjarji jew ma' reati 
kontra l-integrità fiżika, u jenħtieġ li 
jiżguraw ukoll li dawn ikollhom 
reputazzjoni tajba. Bl-istess mod, dawn il-
persuni kif ukoll is-servizzjant tal-kreditu 
jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal 
proċeduri ta' insolvenza jew li ma jkunux 
ġew iddikjarati falluti fl-imgħoddi, 
sakemm ma jkunux ġew stabbiliti mill-ġdid 
skont il-liġi nazzjonali. Fl-aħħar nett, 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
protezzjoni tad-debitur kif ukoll mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data personali, 
jenħtieġ li jkun hemm ir-rekwiżit li jiġu 
stabbiliti arranġamenti ta' governanza u 
mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwati u 
r-reġistrazzjoni u t-trattament tal-ilmenti u 
li dawn ikunu soġġetti għal superviżjoni. 
Barra minn hekk, is-servizzjanti tal-kreditu 
jenħtieġ li jkunu obbligati li jaġixxu b'mod 
ġust u bil-kunsiderazzjoni dovuta għas-
sitwazzjoni finanzjarja tal-mutwatarji. Fejn 
servizzi ta' konsulenza dwar id-dejn li 
jiffaċilitaw ir-ripagament tad-dejn ikunu 
disponibbli fil-livell nazzjonali, is-
servizzjanti tal-kreditu jenħtieġ li 
jikkunsidraw li jirreferu lill-mutwatarji 
għand servizzi bħal dawn.

servizzjant tal-kreditu jenħtieġ li jiżguraw 
li s-servizzjanti tal-kreditu, il-persuni li 
jkollhom parteċipazzjoni kwalifikanti fid-
ditta tas-servizzjant tal-kreditu jew li jkunu 
parti mill-ġestjoni tal-fornitur tas-servizz, 
ikollhom kondotta tal-pulizija nadifa fir-
rigward ta' reati kriminali serji relatati ma' 
reati kontra l-proprjetà, ma' reati relatati 
ma' attivitajiet finanzjarji jew ma' reati 
kontra l-integrità fiżika, u jenħtieġ li 
jiżguraw ukoll li dawn ikollhom 
reputazzjoni tajba. Bl-istess mod, dawn il-
persuni kif ukoll is-servizzjant tal-kreditu 
jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal 
proċeduri ta' insolvenza jew li ma jkunux 
ġew iddikjarati falluti fl-imgħoddi, 
sakemm ma jkunux ġew stabbiliti mill-ġdid 
skont il-liġi nazzjonali. Fl-aħħar nett, 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
protezzjoni tad-debitur kif ukoll mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data personali, 
jenħtieġ li jkun hemm ir-rekwiżit li jiġu 
stabbiliti arranġamenti ta' governanza u 
mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwati u 
r-reġistrazzjoni u t-trattament tal-ilmenti u 
li dawn ikunu soġġetti għal superviżjoni. 
Barra minn hekk, is-servizzjanti tal-kreditu 
jenħtieġ li jkunu obbligati li jaġixxu b'mod 
ġust u bil-kunsiderazzjoni dovuta għas-
sitwazzjoni finanzjarja tal-mutwatarji. 
Barra minn hekk, meta jinnegozjaw mal-
mutwatarji, is-servizzjanti tal-kreditu 
jenħtieġ li jsegwu standards komuni 
minimi tal-UE kif stabbilit f'din id-
Direttiva u kif traspost mill-Istati Membri. 
Fejn servizzi ta' konsulenza dwar id-dejn li 
jiffaċilitaw ir-ripagament tad-dejn ikunu 
disponibbli fil-livell nazzjonali, is-
servizzjanti tal-kreditu huma obbligati li 
jirreferu lill-mutwatarji għand servizzi bħal 
dawn.

Or. en

Emenda 248
Frances Fitzgerald
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Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Ix-xerrejja tal-kreditu jenħtieġ li 
jkunu soġġetti wkoll għal awtorizzazzjoni 
biex jipprovdu attivitajiet ta' servizzjar tal-
kreditu madwar l-Unjoni sabiex jiġi 
żgurat li dawk li għandhom titolu legali 
għall-kreditu mogħti taħt il-kuntratt ta' 
kreditu jiġu rregolati mill-awtoritajiet 
kompetenti u jkunu soġġetti għal sett 
uniformi u armonizzat ta' kundizzjonijiet 
li jenħtieġ li jiġu applikati b'mod 
proporzjonat mill-awtoritajiet kompetenti. 
Il-kundizzjonijiet għall-għoti u ż-żamma 
ta' awtorizzazzjoni għal xerrej tal-kreditu 
jenħtieġ li jkunu l-istess bħal dawk għal 
servizzjant tal-kreditu. Ix-xerrejja tal-
kreditu jenħtieġ li jkunu obbligati li 
jaġixxu b'mod ġust u bil-kunsiderazzjoni 
dovuta għas-sitwazzjoni finanzjarja tal-
mutwatarji. Fejn servizzi ta' konsulenza 
dwar id-dejn li jiffaċilitaw ir-ripagament 
tad-dejn ikunu disponibbli fil-livell 
nazzjonali, ix-xerrejja tal-kreditu jenħtieġ 
li jqisu li jirreferu lill-mutwatarji għand 
servizzi bħal dawn.

Or. en

Emenda 249
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jiġu evitati proċeduri twal u 
inċertezzi, jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
rekwiżiti rigward l-informazzjoni li l-
applikanti se jintalbu jressqu, kif ukoll 
skadenzi raġonevoli għall-ħruġ ta' 
awtorizzazzjoni u ċ-ċirkostanzi li fihom l-
awtorizzazzjoni tista' tiġi rtirata. Meta l-

(25) Sabiex jiġu evitati proċeduri twal u 
inċertezzi, jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
rekwiżiti rigward l-informazzjoni li l-
applikanti se jintalbu jressqu, kif ukoll 
skadenzi raġonevoli għall-ħruġ ta' 
awtorizzazzjoni u ċ-ċirkostanzi li fihom l-
awtorizzazzjoni tista' tiġi rtirata. Meta l-
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awtoritajiet jirtiraw awtorizzazzjoni ta' 
servizzjant tal-kreditu li jwettaq attivitajiet 
ta' servizzjar tal-kreditu fi Stati Membri 
oħra, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti jenħtieġ li jkunu 
infurmati. Bl-istess mod, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit reġistru pubbliku onlajn aġġornat 
f'kull Stat Membru sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza fir-rigward tan-numru u tal-
identità tas-servizzjanti tal-kreditu 
awtorizzati.

awtoritajiet jirtiraw awtorizzazzjoni ta' 
servizzjant tal-kreditu jew ta' xerrej tal-
kreditu li jwettaq attivitajiet ta' servizzjar 
tal-kreditu fi Stati Membri oħra, l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti jenħtieġ li jkunu infurmati. Bl-
istess mod, jenħtieġ li jiġi stabbilit reġistru 
pubbliku onlajn aġġornat f'kull Stat 
Membru sabiex tiġi żgurata t-trasparenza 
fir-rigward tan-numru u tal-identità tas-
servizzjanti tal-kreditu u tax-xerrejja tal-
kreditu awtorizzati.

Or. en

Emenda 250
Derk Jan Eppink

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Prerekwiżit importanti għall-bidu 
tar-rwol minn xerrejja ta' kreditu u 
servizzjanti tal-kreditu jenħtieġ li jkun li 
dawn ikunu jistgħu jaċċessaw l-
informazzjoni rilevanti kollha u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżgura li dan ikun 
possibbli, filwaqt li jirrispetta r-regoli tal-
Unjoni u nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-data.

(30) Prerekwiżit importanti għall-bidu 
tar-rwol minn xerrejja ta' kreditu u 
servizzjanti tal-kreditu jenħtieġ li jkun li 
dawn ikunu jistgħu jaċċessaw l-
informazzjoni rilevanti kollha u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżgura li dan ikun 
possibbli, filwaqt li jirrispetta r-regoli tal-
Unjoni u nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-data.

Or. en

Emenda 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Meta istituzzjoni ta' kreditu 
tittrasferixxi kuntratt ta' kreditu, din 

(31) Meta istituzzjoni ta' kreditu 
tittrasferixxi kuntratt ta' kreditu, din 
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jenħtieġ li tkun meħtieġa tinforma lis-
superviżur u lill-awtorità kompetenti fis-
sorveljanza tal-konformità ma' din id-
Direttiva dwar il-karatteristiċi ewlenin tal-
portafoll ta' kreditu ttrasferit u dwar l-
identità tax-xerrej u, fejn ikun applikabbli, 
dwar l-identità tar-rappreżentant tiegħu fl-
Unjoni. Dik l-awtorità kompetenti jenħtieġ 
li tkun obbligata li tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jiġu ssorveljati x-xerrej tal-kreditu 
u l-awtorità kompetenti fejn il-mutwatarju 
jkun stabbilit. Tali rekwiżiti ta' trasparenza 
jippermettu li jsir monitoraġġ armonizzat u 
effettiv fuq it-trasferiment ta' kuntratti ta' 
kreditu fi ħdan l-Unjoni.

jenħtieġ li tkun meħtieġa tinforma lis-
superviżur u lill-awtorità kompetenti fis-
sorveljanza tal-konformità ma' din id-
Direttiva fuq bażi trimestrali u fuq livell 
aggregat dwar mill-inqas il-bilanċ 
pendenti aggregat tal-portafoll ta' kreditu 
ttrasferit kif ukoll in-numru u d-daqs tas-
self inkluż u jekk dan jinkludix kuntratti 
konklużi mal-konsumaturi. Għal kull 
portafoll ittrasferit fi tranżazzjoni waħda 
l-informazzjoni jenħtieġ li tinkludi l-
identifikatur ta' entità ġuridika, jew meta 
ma jkunx disponibbli l-identità u l-indirizz 
tax-xerrej u, fejn ikun applikabbli, l-
identità tar-rappreżentant tiegħu fl-Unjoni. 
Dik l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tkun 
obbligata li tgħaddi dik l-informazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jiġi 
ssorveljat ix-xerrej tal-kreditu. Tali 
rekwiżiti ta' trasparenza jippermettu li jsir 
monitoraġġ armonizzat u effettiv fuq it-
trasferiment ta' kuntratti ta' kreditu fi ħdan 
l-Unjoni. Sabiex jikkonformaw mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, l-
awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li, sabiex 
jevitaw id-duplikazzjoni, iqisu l-
informazzjoni li hija diġà disponibbli 
għalihom b'mezzi oħra, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. 
Jibqa' mifhum li r-rekwiżiti ta' notifika 
lill-awtorità kompetenti nazzjonali dwar 
portafoll ta' kreditu, ladarba tali portafoll 
ikun ġie ttrasferit lil xerrej tal-kreditu, 
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' dan tal-
aħħar. Barra minn hekk, f'każ ta' 
tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni, fejn 
huma previsti mudelli ta' trasparenza 
obbligatorji, jenħtieġ li jiġi evitat 
kwalunkwe rappurtar doppju skont din id-
direttiva.

Or. en

Emenda 252
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
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Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Bħala parti mill-Pjan ta' Azzjoni 
tal-Kunsill, l-infrastruttura tad-data tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu se tiġi msaħħa 
permezz ta' data uniformi u standardizzata 
dwar il-kuntratti ta' kreditu improduttivi. L-
Awtorità Bankarja Ewropea żviluppat 
mudelli tad-data li jipprovdu informazzjoni 
dwar skoperturi tal-kreditu fil-portafoll 
bankarju u jippermettu li x-xerrejja 
potenzjali jevalwaw il-valur tal-kuntratti ta' 
kreditu u jwettqu d-diliġenza dovuta 
tagħhom. L-applikazzjoni ta' mudelli bħal 
dawn għal kuntratti ta' kreditu tnaqqas l-
asimetriji fl-informazzjoni bejn xerrejja u 
bejjiegħa potenzjali ta' kuntratti ta' kreditu 
u, għalhekk, tikkontribwixxi favur l-
iżvilupp ta' suq sekondarju li jiffunzjona fl-
Unjoni. L-EBA jenħtieġ għalhekk li 
tiżviluppa l-mudelli tad-data fl-istandards 
tekniċi ta' implimentazzjoni u l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jenħtieġ li jużaw 
dawk l-istandards sabiex tiġi ffaċilitata l-
valutazzjoni tal-kuntratti ta' kreditu għall-
bejgħ.

(32) Bħala parti mill-Pjan ta' Azzjoni 
tal-Kunsill, l-infrastruttura tad-data tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu se tiġi msaħħa 
permezz ta' data uniformi u standardizzata 
dwar il-kuntratti ta' kreditu improduttivi. L-
Awtorità Bankarja Ewropea żviluppat 
mudelli tad-data li jipprovdu informazzjoni 
dwar skoperturi tal-kreditu fil-portafoll 
bankarju u jippermettu li x-xerrejja 
potenzjali jevalwaw il-valur tal-kuntratti ta' 
kreditu u jwettqu d-diliġenza dovuta 
tagħhom. L-applikazzjoni ta' mudelli bħal 
dawn għal kuntratti ta' kreditu tnaqqas l-
asimetriji fl-informazzjoni bejn xerrejja u 
bejjiegħa potenzjali ta' kuntratti ta' kreditu 
u, għalhekk, tikkontribwixxi favur l-
iżvilupp ta' suq sekondarju li jiffunzjona fl-
Unjoni. L-EBA jenħtieġ għalhekk li 
tiżviluppa l-mudelli tad-data fl-istandards 
tekniċi ta' implimentazzjoni għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu. Sabiex 
jikkonformaw mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, dawk ir-rekwiżiti ta' 
informazzjoni jenħtieġ li jiġu applikati 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu b'mod 
proporzjonat fir-rigward tad-daqs u tal-
kumplessità. Il-bejjiegħa l-oħra tal-
kuntratti ta' kreditu jenħtieġ li jiġu 
mħeġġa jużaw dawk l-istandards sabiex 
tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-kuntratti ta' 
kreditu għall-bejgħ.

Or. en

Emenda 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Peress li l-valutazzjoni ta' portafoll (33) Peress li l-valutazzjoni ta' portafoll 
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ta' kreditu improduttiv hija kkomplikata u 
komplessa, ix-xerrejja attwali fi swieq 
sekondarji huma investituri sofistikati. 
Ħafna drabi dawn ikunu fondi ta' 
investiment, istituzzjonijiet finanzjarji jew 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Peress li 
mhumiex joħolqu kreditu ġdid iżda qed 
jixtru kreditu eżistenti b'riskju għalihom, 
dawn ma jikkawżawx tħassib prudenzjali u 
l-kontribut potenzjali tagħhom għal riskju 
sistemiku huwa negliġibbli. Għalhekk ma 
jkunx iġġustifikat li dawk it-tipi ta' 
investituri jiġu meħtieġa li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni jew li jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet speċjali għalihom biex 
iwettqu attivitajiet bħal dawn. Madankollu 
huwa importanti li r-regoli tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur jibqgħu japplikaw u li d-
drittijiet tal-mutwatarji jibqgħu jkunu dawk 
li jirriżultaw mill-kuntratt tal-kreditu 
inizjali.

ta' kreditu improduttiv hija kkomplikata u 
komplessa, ix-xerrejja attwali fi swieq 
sekondarji huma investituri sofistikati. 
Ħafna drabi dawn ikunu fondi ta' 
investiment, istituzzjonijiet finanzjarji jew 
istituzzjonijiet ta' kreditu. Peress li 
mhumiex joħolqu kreditu ġdid iżda qed 
jixtru kreditu eżistenti b'riskju għalihom, 
dawn ma jikkawżawx tħassib prudenzjali u 
l-kontribut potenzjali tagħhom għal riskju 
sistemiku huwa negliġibbli. Għalhekk ma 
jkunx iġġustifikat li dawk it-tipi ta' 
investituri jiġu meħtieġa li japplikaw għal 
awtorizzazzjoni jew li jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet speċjali għalihom biex 
iwettqu attivitajiet bħal dawn. Madankollu 
huwa importanti li r-regoli tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur jibqgħu japplikaw u li d-
drittijiet tal-mutwatarji jibqgħu jkunu dawk 
li jirriżultaw mill-kuntratt tal-kreditu 
inizjali. Madankollu, ix-xerrejja tal-
kreditu li mhumiex istituzzjonijiet ta' 
kreditu iżda li madankollu huma rregolati 
jew issorveljati minn awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru, f'ċerti każijiet, jistgħu 
jipprovdu kreditu ġdid lill-mutwatarji 
kummerċjali fi sforz biex jeżerċitaw 
miżuri ta' rkupru raġonevoli.

Or. en

Emenda 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ix-xerrejja ta' kreditu minn pajjiżi 
terzi jistgħu jagħmluha iktar diffiċli li l-
konsumatur tal-Unjoni jistrieħ fuq id-
drittijiet tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni u li 
l-awtoritajiet nazzjonali jissorveljaw l-
infurzar tal-kuntratt ta' kreditu. L-
istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu wkoll jiġu 

(34) Ix-xerrejja ta' kreditu minn pajjiżi 
terzi jistgħu jagħmluha iktar diffiċli li l-
konsumatur tal-Unjoni jistrieħ fuq id-
drittijiet tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni u li 
l-awtoritajiet nazzjonali jissorveljaw l-
infurzar tal-kuntratt ta' kreditu. L-
istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu wkoll jiġu 
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skoraġġuti milli jittrasferixxu tali kuntratti 
ta' kreditu lil xerrejja ta' kreditu minn 
pajjiżi terzi minħabba r-riskju 
reputazzjonali involut. L-impożizzjoni ta' 
obbligu fuq ir-rappreżentanti tax-xerrejja 
minn pajjiżi terzi ta' kreditu għall-
konsumatur li jaħtru istituzzjoni ta' 
kreditu jew servizzjant tal-kreditu 
awtorizzat fl-Unjoni għas-servizzjar tal-
kuntratt ta' kreditu tiżgura li jiġu 
ppreżervati l-istess standards tad-drittijiet 
tal-konsumaturi wara li jsir it-trasferiment 
tal-kuntratt ta' kreditu. Is-servizzjant tal-
kreditu huwa obbligat li jirrispetta l-liġijiet 
applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali u l-
awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri 
individwali jenħtieġ li jingħataw il-poteri 
meħtieġa biex iwettqu superviżjoni tal-
attività tiegħu b'mod effettiv.

skoraġġuti milli jittrasferixxu tali kuntratti 
ta' kreditu lil xerrejja ta' kreditu minn 
pajjiżi terzi minħabba r-riskju 
reputazzjonali involut. B'riżultat ta' dan, 
kemm ix-xerrejja tal-kreditu kif ukoll is-
servizzjanti tal-kreditu li joperaw fl-
Unjoni jeħtiġilhom ikunu obbligati li 
jkunu awtorizzati fl-Unjoni sabiex jiġi 
żgurat li jiġu ppreżervati l-istess standards 
tad-drittijiet tal-konsumaturi wara li jsir it-
trasferiment tal-kuntratt ta' kreditu. Ix-
xerrej tal-kreditu u s-servizzjant tal-
kreditu huma obbligati li jirrispettaw il-
liġijiet applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali 
u l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri 
individwali jenħtieġ li jingħataw il-poteri 
meħtieġa biex iwettqu superviżjoni tal-
attivitajiet tagħhom b'mod effettiv.

Or. en

Emenda 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) B'mod ġenerali, ix-xerrejja tal-
kreditu jiddependu fuq mudell tan-
negozju fuq żmien qasir li jispeċjalizza 
fix-xiri ta' dejn moruż bi skont kbir u fit-
tentattiv biex l-assi sottostanti jiġi 
akkwistat malajr kemm jista' jkun. Peress 
li huwa x-xerrej tal-kreditu li jieħu d-
deċiżjonijiet ewlenin dwar id-dejn moruż, 
inkluż dwar l-istabbiliment tar-rati tal-
imgħax, jekk is-self għandux jiġi 
strutturat mill-ġdid, u l-infurzar tas-self, 
huwa kruċjali li x-xerrej tal-kreditu, u 
mhux biss is-servizzjant tal-kreditu li 
jaġixxi bħala intermedjarju, ikun 
awtorizzat u rregolat fl-Unjoni, u soġġett 
għas-superviżjoni, l-investigazzjoni u s-
sanzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti 
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nazzjonali fl-Istat Membru li jopera fih.

Or. en

Emenda 256
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Meta xerrej tal-kreditu 
jimmaniġġja u jinforza d-drittijiet u l-
obbligi relatati mad-drittijiet tal-kreditur 
taħt kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu, huwa jitqies bħala 
servizzjant tal-kreditu, u għalhekk 
jenħtieġ li jkun awtorizzat skont ir-regoli 
stabbiliti f'din id-direttiva.

Or. en

Emenda 257
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
prekuntrattwali skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, u sabiex jiġi żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi, 
lill-konsumatur jenħtieġ li tingħatalu, għal 
kwalunkwe modifika fit-termini u fil-
kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu, lista 
ċara u komprensiva ta' kull bidla bħal din, 
l-iskedi taż-żmien għall-implimentazzjoni 
tagħha u d-dettalji meħtieġa kif ukoll l-

(52) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
prekuntrattwali skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, u sabiex jiġi żgurat 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi, 
lill-konsumatur jenħtieġ li tingħatalu, għal 
kwalunkwe modifika sostanzjali fit-termini 
u fil-kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu, 
lista ċara u komprensiva ta' kull bidla bħal 
din, l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħha u d-dettalji 
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isem u l-indirizz tal-awtorità nazzjonali 
fejn ikun jista' jressaq ilment.

meħtieġa kif ukoll l-isem u l-indirizz tal-
awtorità nazzjonali fejn ikun jista' jressaq 
ilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat, ir-rekwiżit ta' informazzjoni għandu jiġi 
skattat biss f'każijiet ta' modifiki sostanzjali.

Emenda 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Sabiex jintlaħaq livell suffiċjenti 
ta' protezzjoni tal-mutwatarju u sabiex tiġi 
indirizzata l-malprassi tal-ġbir tad-dejn, 
regolamentazzjoni tal-UE armonizzata 
jenħtieġ li tiżgura li l-ispejjeż u r-
remunerazzjoni tas-servizzjanti tal-kreditu 
qatt ma jintalbu lill-mutwatarji.

Or. en

Emenda 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-imġiba jew il-prattiki li 
x'aktarx se jkollhom impatt negattiv fuq 
il-privatezza tal-mutwatarju u/jew id-
dinjità tal-bniedem, jew li x'aktarx se 
jiżgwidawhom, ikunu pprojbiti. Il-prattiki 
li jistgħu jitqiesu bħala fastidju jinkludu l-
fatt li wieħed jibgħat għadd eċċessiv ta' 
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ittri biex wieħed iħallas dejnu, l-użu ta' 
lingwa intimidanti, l-użu ta' pakketti ta' 
stigmatizzazzjoni, żjara lill-mutwatarju 
waqt il-ħinijiet tax-xogħol jew fuq il-post 
tax-xogħol, jew il-kuntatt lill-kollegi jew 
lill-membri tal-familja tiegħu. Dawn il-
prattiki jistgħu jaggravaw is-sitwazzjoni 
tal-mutwatarju u b'hekk jikkawżaw telf 
possibbli ta' impjieg u jnaqqsu l-kapaċità 
tiegħu li jħallas lura d-dejn dovut.

Or. en

Emenda 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas u 
rekwiżiti komuni għal:

Din id-Direttiva tapplika għal self 
improduttiv bl-eċċezzjoni ta' kuntratti ta' 
kreditu garantiti u mhux garantiti, li 
jkunu ġew konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi skont it-tifsira tal-
Artikolu 3(a) tad-Direttiva 2008/48/KE. 
Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas u 
rekwiżiti komuni għal:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi protett il-konsumatur, mhuwiex mixtieq li jinħoloq suq sekondarju għall-
kreditu għall-konsumatur u għalhekk għandu jiġi rrifjutat minħabba li jista' jiġi previst li l-
pożizzjoni kuntrattwali tal-konsumaturi effettivament se tiġi affettwata b'mod serju ħafna mill-
bejgħ tas-self.

Emenda 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas u 
rekwiżiti komuni għal:

Din id-Direttiva hija relatata ma' kuntratti 
ta' kreditu improduttivi u tistabbilixxi 
qafas u rekwiżiti komuni għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat.)

Emenda 262
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzjanti tal-kreditu li jaġixxu 
f'isem istituzzjoni ta' kreditu jew xerrejja 
ta' kreditu fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu maħruġa minn istituzzjoni ta' 
kreditu jew mis-sussidjarji tagħha;

(a) servizzjanti tal-kreditu tad-drittijiet 
tal-kreditur taħt kuntratt ta' kreditu jew 
tal-kuntratt ta' kreditu nnifsu, maħruġ 
minn istituzzjoni ta' kreditu, is-sussidjarji 
tagħha stabbiliti fl-Unjoni jew kredituri 
oħra, li huma kredituri jew li jaġixxu 
f'isem xerrej tal-kreditu jew istituzzjoni ta' 
kreditu;

Or. en

Emenda 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzjanti tal-kreditu li jaġixxu 
f'isem istituzzjoni ta' kreditu jew xerrejja ta' 
kreditu fir-rigward ta' kuntratti ta' kreditu 
maħruġa minn istituzzjoni ta' kreditu jew 
mis-sussidjarji tagħha;

(a) servizzjanti tal-kreditu tad-drittijiet 
tal-kreditur taħt kuntratt ta' kreditu 
improduttiv jew tal-kuntratt ta' kreditu 
improduttiv innifsu maħruġ minn 
istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fl-Unjoni, 
li jaġixxu f'isem istituzzjoni ta' kreditu jew 
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xerrejja ta' kreditu;

Or. en

Emenda 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzjanti tal-kreditu li jaġixxu 
f'isem istituzzjoni ta' kreditu jew xerrejja ta' 
kreditu fir-rigward ta' kuntratti ta' kreditu 
maħruġa minn istituzzjoni ta' kreditu jew 
mis-sussidjarji tagħha;

(a) servizzjanti tal-kreditu li jaġixxu 
f'isem istituzzjoni ta' kreditu jew xerrejja ta' 
kreditu fir-rigward ta' kuntratt ta' kreditu 
improduttiv maħruġ minn istituzzjoni ta' 
kreditu stabbilita fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 265
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) xerrejja ta' kreditu ta' kuntratti ta' 
kreditu maħruġa minn istituzzjoni ta' 
kreditu jew mis-sussidjarji tagħha;

(b) xerrejja ta' kreditu tad-drittijiet tal-
kreditur taħt kuntratt ta' kreditu jew tal-
kuntratt ta' kreditu nnifsu maħruġ minn 
istituzzjoni ta' kreditu, is-sussidjarji tagħha 
stabbiliti fl-Unjoni jew kredituri oħra;

Or. en

Emenda 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) xerrejja ta' kreditu ta' kuntratti ta' 
kreditu maħruġa minn istituzzjoni ta' 
kreditu jew mis-sussidjarji tagħha;

(b) xerrejja ta' kreditu ta' kuntratt ta' 
kreditu improduttiv maħruġ minn 
istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 267
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mekkaniżmu ta' eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral 
komuni u supplimentari fir-rigward ta' 
kuntratti ta' kreditu garantit konklużi bejn 
kredituri u mutwatarji kummerċjali li 
jkunu garantiti b'kollateral.

imħassar

Or. en

Emenda 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mekkaniżmu ta' eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral 
komuni u supplimentari fir-rigward ta' 
kuntratti ta' kreditu garantit konklużi bejn 
kredituri u mutwatarji kummerċjali li 
jkunu garantiti b'kollateral.

imħassar

Or. en
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Emenda 269
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kredituri qabel it-trasferiment tad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew il-kuntratt ta' kreditu.

Or. en

Emenda 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija relatata ma' kuntratti 
ta' kreditu improduttivi biss. Il-kredituri 
ma għandhomx jitħallew jittrasferixxu lil 
partijiet terzi kuntratti ta' kreditu 
produttivi konklużi mal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li din id-direttiva hija relatata biss ma' self improduttiv huwa msemmi fin-nota 
spjegattiva u l-premessi. Madankollu, il-kamp ta' applikazzjoni (Artikolu 1) u s-suġġett 
(Artikolu 2) ma jispeċifikawx dan il-fatt. Għal raġunijiet ta' ċarezza, u sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konsegwenza mhux intenzjonata, għandu jiġi ddikjarat b'mod espliċitu li din id-
direttiva tittratta biss kuntratti ta' kreditu improduttivi. Dan ifisser ukoll li s-selliefa ma 
għandhomx jitħallewx ibigħu kuntratti ta' kreditu produttivi lil partijiet terzi.

Emenda 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
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Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija relatata ma' kuntratti 
ta' kreditu improduttivi. Il-kredituri ma 
għandhomx jitħallew jittrasferixxu lil 
partijiet terzi kuntratti ta' kreditu 
produttivi konklużi mal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 272
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija relatata ma' kuntratti 
ta' kreditu improduttivi. Il-kredituri ma 
għandhomx jitħallew jittrasferixxu lil 
partijiet terzi kuntratti ta' kreditu 
produttivi konklużi mal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li din id-direttiva hija relatata biss ma' self improduttiv huwa msemmi fin-nota 
spjegattiva u l-premessi. Madankollu, il-kamp ta' applikazzjoni (Artikolu 1) u s-suġġett 
(Artikolu 2) ma jispeċifikawx dan il-fatt. Għal raġunijiet ta' ċarezza, u sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konsegwenza mhux intenzjonata, għandu jiġi ddikjarat b'mod espliċitu li din id-
direttiva tittratta biss kuntratti ta' kreditu improduttivi. Dan ifisser ukoll li s-selliefa ma 
għandhomx jitħallewx ibigħu kuntratti ta' kreditu produttivi lil partijiet terzi.

Emenda 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Il-kredituri ma għandhomx jitħallew 
jittrasferixxu lil partijiet terzi kuntratti ta' 
kreditu produttivi konklużi mal-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat.)

Emenda 274
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzjant tal-kreditu ta' kuntratt 
ta' kreditu maħruġ minn istituzzjoni ta' 
kreditu stabbilita fl-Unjoni jew mis-
sussidjarji tagħha stabbiliti fl-Unjoni li 
jaġixxi f'isem kreditur, skont il-liġi tal-
Unjoni jew dik nazzjonali applikabbli.

(a) servizzjanti tal-kreditu tad-drittijiet 
tal-kreditur taħt kuntratt ta' kreditu jew tal-
kuntratt ta' kreditu nnifsu, li jaġixxi f'isem 
kreditur, skont il-liġi tal-Unjoni jew dik 
nazzjonali applikabbli.

Or. en

Emenda 275
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) xerrej ta' kreditu ta' kuntratt ta' 
kreditu maħruġ minn istituzzjoni ta' 
kreditu stabbilita fl-Unjoni jew mis-
sussidjarji tagħha stabbiliti fl-Unjoni, fejn 
ix-xerrej tal-kreditu jidħol għall-obbligi tal-
kreditur taħt il-kuntratt ta' kreditu, skont il-
liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali 

(b) xerrejja ta' kreditu tad-drittijiet tal-
kreditur taħt kuntratt ta' kreditu jew tal-
kuntratt ta' kreditu nnifsu fejn ix-xerrej 
tal-kreditu jidħol għall-obbligi tal-kreditur 
taħt il-kuntratt ta' kreditu, skont il-liġi tal-
Unjoni jew dik nazzjonali applikabbli;
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applikabbli;

Or. en

Emenda 276
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 3, 23 sa 33 u 39 sa 43 
ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw 
għal kuntratti ta' kreditu garantiti 
konklużi bejn kredituri u mutwatarji 
kummerċjali li jkunu garantiti bi 
kwalunkwe assi mobbli u immobbli li 
jkunu fis-sjieda tal-mutwatarju 
kummerċjali u li jkunu tpoġġew bħala 
kollateral lil kreditur sabiex jiġi żgurat ir-
ripagament ta' pretensjonijiet li 
jirriżultaw mill-kuntratt ta' kreditu 
garantit.

imħassar

Or. en

Emenda 277
Stasys Jakeliūnas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal kuntratti ta' kreditu 
konklużi bejn kredituri u mutwatarji li 
huma konsumaturi, iggarantiti bi 
proprjetà residenzjali immobbli, li tkun ir-
residenza ewlenija tal-mutwatarju. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Waħda mill-aktar deċiżjonijiet importanti u riskjuża li jieħdu n-nies hija dik li jissellfu biex 
jixtru dar. Il-prezzijiet tal-assi laħqu livelli għoljin u dan jista' jwassal lill-mutwatarji 
f'diffikultà finanzjarja, speċjalment waqt li r-rati tal-imgħax jiżdiedu. L-inklużjoni ta' tali 
kuntratti ta' kreditu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-suq sekondarju uniku għal self improduttiv 
jesponi lill-mutwatarji li jkunu jinsabu f'diffikultà biex jinnegozjaw max-xerrejja tal-kreditu u 
mas-servizzjanti tal-kreditu li huma stabbiliti, irregolati u ssorveljati barra mill-pajjiż. Dan 
ifisser riskju ogħla ta' trattament inġust u preklużjoni tad-dritt ipotekarju fuq id-dar minn 
dawn il-partijiet terzi.

Emenda 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-kuntratti ta' kreditu 
improduttivi tal-konsumatur. Il-kredituri 
ma għandhomx jitħallew jittrasferixxu lil 
partijiet terzi kuntratti ta' kreditu 
produttivi konklużi mal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 279
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma taffettwax il-
protezzjoni mogħtija lill-konsumaturi, 
skont id-Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE, id-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponuhom, fir-rigward 
tal-kuntratti ta' kreditu li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tagħha.

3. Fir-rigward tal-kuntratti ta' 
kreditu li jaqgħu taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha, din id-Direttiva ma 
għandhiex taffettwa la l-prinċipji tad-dritt 
kuntrattwali u lanqas il-prinċipji tad-dritt 
ċivili skont il-liġi nazzjonali fir-rigward 
tat-trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur 
taħt kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt 
ta' kreditu nnifsu, u lanqas il-protezzjoni 
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mogħtija lill-konsumaturi jew lill-
mutwatarji skont, b'mod partikolari, ir-
Regolament (UE) Nru 1215/2012, ir-
Regolament (KE) Nru 593/2008, id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE, id-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KE u d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponuhom jew dritt tal-
Unjoni u liġijiet nazzjonali dwar il-
protezzjoni tal-konsumatur oħra rilevanti.

Or. en

Emenda 280
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa r-restrizzjonijiet [eżistenti] fil-
liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri fir-
rigward tat-trasferiment tad-drittijiet tal-
kreditur taħt kuntratti ta' kreditu 
improduttivi li ma jkunux skadew, jew li 
jkunu ilhom li skadew anqas minn 90 jum 
jew li ma jintemmux skont il-liġi ċivili 
nazzjonali, jew it-trasferiment tad-drittijiet 
tal-kreditur taħt tali kuntratt ta' kreditu 
improduttiv.

Or. en

Emenda 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa r-restrizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri fir-rigward 
tat-trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur 
taħt kuntratt ta' kreditu improduttiv li ma 
jkunx skada, jew li jkun ilu li skada anqas 
minn 90 jum jew ma li jintemmx skont il-
liġi ċivili nazzjonali, jew it-trasferiment ta' 
tali kuntratt ta' kreditu improduttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-Artikolu 2(3a) tat-test tal-Kunsill (7344/19 ADD 1) kif ukoll l-Artikolu 2(3a) 
tat-test ta' kompromess mhux uffiċjali tal-Kumitat ECON ta' Marzu 2019.

Emenda 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa r-rekwiżiti fil-liġijiet nazzjonali 
tal-Istati Membri dwar is-servizzjar tad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew tal-kuntratt ta' kreditu nnifsu, 
meta x-xerrej tal-kreditu jkun entità bi 
skop speċjali tat-titolizzazzjoni, kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament 
(UE) 2017/2402.

Or. en

Emenda 283
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa r-rekwiżiti fil-liġijiet nazzjonali 
tal-Istati Membri dwar is-servizzjar tad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew tal-kuntratt ta' kreditu nnifsu, 
meta x-xerrej tal-kreditu jkun entità bi 
skop speċjali tat-titolizzazzjoni, kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament 
(UE) 2017/2402.

Or. en

Emenda 284
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikoli 3 sa 22 u l-
Artikoli 34 sa 43 ta' din id-Direttiva ma 
għandhomx japplikaw għal dawn li ġejjin:

imħassar

(a) is-servizzjar ta' kuntratt ta' kreditu 
mwettaq minn istituzzjoni ta' kreditu 
stabbilita fl-Unjoni jew mis-sussidjarji 
tagħha stabbiliti fl-Unjoni;
(b) is-servizzjar ta' kuntratt ta' kreditu li 
ma jkunx maħruġ minn istituzzjoni ta' 
kreditu stabbilita fl-Unjoni jew mis-
sussidjarji tagħha stabbiliti fl-Unjoni, 
ħlief fejn il-kuntratt ta' kreditu maħruġ 
jiġi sostitwit minn kuntratt ta' kreditu 
maħruġ minn istituzzjoni bħal din jew 
mis-sussidjarji tagħha;
(c) ix-xiri ta' kuntratt ta' kreditu minn 
istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fl-Unjoni 
jew mis-sussidjarji tagħha stabbiliti fl-
Unjoni;
(d) it-trasferiment ta' kuntratti ta' kreditu 
li jkunu ġew ittrasferiti qabel id-data 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-



PE645.006v01-00 56/163 AM\1195240MT.docx

MT

Artikolu 41(2).

Or. en

Emenda 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-servizzjar ta' kuntratt ta' kreditu 
mwettaq minn istituzzjoni ta' kreditu 
stabbilita fl-Unjoni jew mis-sussidjarji 
tagħha stabbiliti fl-Unjoni;

(a) is-servizzjar ta' kuntratt ta' kreditu 
mwettaq minn istituzzjoni ta' kreditu 
stabbilita fl-Unjoni jew mis-sussidjarji 
tagħha stabbiliti fl-Unjoni; AIFM kif 
iddefinit fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2011/61/UE; kumpanija 
maniġerjali kif iddefinita fil-punt (b) tal-
Artikolu 2(1) fid-Direttiva 2009/65/KE; 
jew ditta tal-investiment kif iddefinita fil-
punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Emenda 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ix-xiri ta' kuntratt ta' kreditu minn 
istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni 
mhux ta' kreditu li kienet involuta f'każ 
ta' evitar tat-taxxa jew ta' evażjoni tat-
taxxa fi kwalunkwe Stat Membru tal-UE;

Or. en
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Emenda 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-trasferiment ta' kuntratti ta' 
kreditu li jkunu ġew ittrasferiti qabel id-
data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 41(2).

(d) it-trasferiment tad-drittijiet tal-
kreditur jew il-kuntratt ta' kreditu nnifsu li 
jkun ġie ttrasferit qabel id-data msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(2).

Or. en

Emenda 288
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw 
mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva s-
servizzjar tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu mwettaq minn membri ta' 
professjoni legali, soġġett għas-
superviżjoni ta' kull Stat Membru, bħal 
nutara pubbliċi u bailiffs kif iddefiniti 
mil-liġi nazzjonali jew avukati kif 
iddefiniti fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) tad-
Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill36a, meta jwettqu attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(9) ta' din id-
Direttiva bħala parti mill-professjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 289
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Artikolu 5, 6 u 7 ta' din id-
Direttiva ma għandux japplika għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu jew is-sussidjarji 
tagħhom stabbiliti fl-Unjoni. Meta 
jittrasponu d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jevitaw kwalunkwe duplikazzjoni tar-
rekwiżiti għall-istituzzjonijiet ta' kreditu 
skont id-Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE, u d-
Direttiva 2013/36/KE.

Or. en

Emenda 290
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Artikoli 3, 23 sa 33 u 34 sa 43 
ta' din id-Direttiva ma għandhomx 
japplikaw għal:

imħassar

(a) kuntratti ta' kreditu garantit konklużi 
bejn kredituri u mutwatarji li jkunu 
konsumaturi kif definiti fil-punt (a) tal-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE;
(b) ftehimiet ta' kreditu garantit konklużi 
bejn kredituri u mutwatarji kummerċjali li 
jkunu kumpaniji mingħajr skop ta' qligħ;
(c) kuntratti ta' kreditu garantit konklużi 
bejn kredituri u mutwatarji kummerċjali li 
jkunu garantiti mill-kategoriji ta' 
kollateral li ġejjin:
(i) arranġamenti finanzjarji kollaterali kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 
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2002/47/KE37 ;
(ii) proprjetà residenzjali immobbli li tkun 
ir-residenza ewlenija ta' mutwatarju 
kummerċjali.
_________________
37 Id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 
2002 dwar arranġamenti finanzjarji 
kollaterali (ĠU L 168, 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Emenda 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kuntratti ta’ kreditu garantit 
konklużi bejn kredituri u mutwatarji li 
jkunu konsumaturi kif definiti fil-punt (a) 
tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi protett il-konsumatur, mhuwiex mixtieq li jinħoloq suq sekondarju għall-
kreditu għall-konsumatur (bejgħ ta' self improduttiv) u għalhekk għandu jiġi rrifjutat 
minħabba li jista' jiġi previst li l-pożizzjoni kuntrattwali tal-konsumaturi effettivament se tiġi 
affettwata b'mod serju ħafna mill-bejgħ tas-self.

Emenda 292
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Artikoli 4 sa 15(1), 16 sa 22 u 34 
sa 37 ta' din id-Direttiva ma għandhomx 
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japplikaw għal
(a) self improduttiv; u
(b) arranġament ta' self sindakat.

Or. en

Emenda 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "mutwatarju" tfisser persuna 
ġuridika jew fiżika li tkun ikkonkludiet 
kuntratt ta' kreditu ma' kreditur;

(3) "mutwatarju" tfisser persuna 
ġuridika jew fiżika, għajr konsumatur, li 
tkun ikkonkludiet kuntratt ta' kreditu ma' 
kreditur;

Or. en

Emenda 294
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) "mutwatarju li jkun jinsab 
f'diffikultajiet fil-pagamenti" tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tkun 
ikkonkludiet kuntratt ta' kreditu li jkun 
ġie kkwalifikat jew x'aktarx li jiġi 
kkwalifikat bħala "improduttiv" skont it-
tifsira tal-punt 9a;

Or. en

Emenda 295
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kuntratt ta' kreditu" tfisser kuntratt 
kif oriġinarjament maħruġ, immodifikat 
jew mibdul, li bih kreditur jagħti jew 
iwiegħed li jagħti kreditu fil-forma ta' 
pagament differit, self jew akkomodazzjoni 
finanzjarja simili oħra;

(5) "kuntratt ta' kreditu" tfisser kuntratt 
minn istituzzjoni ta' kreditu jew 
kwalunkwe kreditur ieħor kif 
oriġinarjament maħruġ, immodifikat jew 
mibdul, li bih kreditur jagħti jew iwiegħed 
li jagħti kreditu fil-forma ta' pagament 
differit, self jew akkomodazzjoni 
finanzjarja simili oħra;

Or. en

Emenda 296
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "xerrej ta' kreditu" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li 
mhijiex istituzzjoni ta kreditu jew 
sussidjarja ta' istituzzjoni ta' kreditu li 
tixtri kuntratt ta' kreditu matul il-kummerċ, 
in-negozju, jew il-professjoni tagħha;

(7) "xerrej ta' kreditu" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li 
tixtri kuntratt ta' kreditu matul il-kummerċ, 
in-negozju, jew il-professjoni tagħha;

Or. en

Emenda 297
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(7a) "servizzjant tal-kreditu" tfisser 
persuna ġuridika li, fil-kors tan-negozju 
tagħha, timmaniġġja u tinforza d-drittijiet 
u l-obbligi relatati mad-drittijiet tal-
kreditur skont kuntratt ta' kreditu 
improduttiv jew il-kuntratt ta' kreditu 
improduttiv innifsu f'isem il-kreditur jew 
f'isimha stess u twettaq mill-inqas waħda 
jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:
(i) tiġbor jew tirkupra ħlasijiet dovuti 
relatati mad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew mal-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu mingħand il-mutwatarju 
fejn mhuwiex "servizz ta' ħlas" kif 
iddefinit fl-Anness I tad-
Direttiva 2015/2366, skont il-liġi 
nazzjonali;
(ii) tinnegozja mill-ġdid, skont ir-rekwiżiti 
previsti fil-liġi nazzjonali, tat-termini u l-
kundizzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-
kreditur taħt il-kuntratt ta' kreditu jew tal-
kuntratt ta' kreditu nnifsu mal-mutwatarji 
skont l-istruzzjonijiet mogħtija mill-
kreditur, fejn dan mhuwiex 
"intermedjarju tal-kreditu" kif iddefinit 
fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2014/17/UE 
jew l-Artikolu 3(f) tad-
Direttiva 2008/48/KE;
(iii) tamministra kwalunkwe lment fir-
rigward tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu;
(iv) tinforma lill-mutwatarju bi 
kwalunkwe bidla fir-rati tal-imgħax, 
b'tariffi jew bi ħlasijiet dovuti relatati 
mad-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew mal-kuntratt ta' kreditu 
nnifsu.

Or. en

Emenda 298
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "servizzjant tal-kreditu" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 
għajr istituzzjoni ta' kreditu jew is-
sussidjarji tagħha, li twettaq waħda jew 
aktar mill-attivitajiet li ġejjin f'isem 
kreditur:

imħassar

(a) timmonitorja l-prestazzjoni tal-
kuntratt ta' kreditu;
(b) tiġbor u timmaniġġja informazzjoni 
dwar l-istatus tal-kuntratt ta' kreditu, 
dwar il-mutwatarju u dwar kwalunkwe 
kollateral użat biex jiġi garantit il-kuntratt 
ta' kreditu;
(c) tinforma lill-mutwatarju bi kwalunkwe 
bidla fir-rati tal-imgħax, b'tariffi jew bi 
ħlasijiet dovuti taħt il-kuntratt ta' kreditu;
(d) tinforza d-drittijiet u l-obbligi taħt il-
kuntratt ta' kreditu f'isem il-kreditur, 
inkluża l-amministrazzjoni tar-
ripagamenti;
(e) tinnegozja mill-ġdid it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu 
mal-mutwatarji, fejn dawn mhumiex 
"intermedjarju tal-kreditu" kif definiti fl-
Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2014/17/UE 
jew fl-Artikolu 3(f) tad-
Direttiva 2008/48/KE;
(f) tittratta l-ilmenti tal-mutwatarji.

Or. en

Emenda 299
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "servizzjant tal-kreditu" tfisser (8) "servizzjant tal-kreditu minn 
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kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 
għajr istituzzjoni ta' kreditu jew is-
sussidjarji tagħha, li twettaq waħda jew 
aktar mill-attivitajiet li ġejjin f'isem 
kreditur:

negozju għal negozju" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika, għajr 
istituzzjoni ta' kreditu jew is-sussidjarji 
tagħha, li twettaq waħda jew aktar mill-
attivitajiet li ġejjin f'isem kreditur ta' 
mutwatarju kummerċjali jew 
professjonali:

Or. en

Emenda 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8 –punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tittratta kwalunkwe attività relatata 
mal-ġbir tad-dejn;

Or. en

Emenda 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tittratta l-ilmenti tal-mutwatarji. imħassar

Or. en

Emenda 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(fa) tittratta kwalunkwe attività relatata 
mal-ġbir tad-dejn;

Or. en

Emenda 303
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "servizzjant tal-kreditu minn 
negozju għal mutwatarju" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 
għajr istituzzjoni ta' kreditu jew is-
sussidjarji tagħha, li twettaq waħda jew 
aktar mill-attivitajiet li ġejjin f'isem 
kreditur ta' mutwatarju:
(a) timmonitorja l-prestazzjoni tal-
kuntratt ta' kreditu;
(b) tiġbor u timmaniġġja informazzjoni 
dwar l-istatus tal-kuntratt ta' kreditu, 
dwar il-mutwatarju u dwar kwalunkwe 
kollateral użat biex jiġi ggarantit il-
kuntratt ta' kreditu;
(c) tinforma lill-mutwatarju bi kwalunkwe 
bidla fir-rati tal-imgħax, b'tariffi jew bi 
ħlasijiet dovuti taħt il-kuntratt ta' kreditu;
(d) tinforza d-drittijiet u l-obbligi taħt il-
kuntratt ta' kreditu f'isem il-kreditur, 
inkluża l-amministrazzjoni tar-
ripagamenti;
(e) tinnegozja mill-ġdid it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu 
mal-mutwatarji, fejn dawn mhumiex 
"intermedjarju tal-kreditu" kif iddefiniti 
fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2014/17/UE 
jew fl-Artikolu 3(f) tad-
Direttiva 2008/48/KE;
(f) tittratta kwalunkwe attività relatata 
mal-ġbir tad-dejn.
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Or. en

Emenda 304
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "kuntratt ta' kreditu improduttiv" 
tfisser skopertura li hija kklassifikata 
bħala improduttiva skont l-Artikolu 47a 
tar-Regolament (UE) 575/2013.

Or. en

Emenda 305
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "kuntratt ta' kreditu improduttiv" 
tfisser kuntratt ta' kreditu li huwa 
kklassifikat bħala skopertura 
improduttiva skont ir-Regolament (UE) 
Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 3a
Miżuri ta' tolleranza u preklużjoni

1. Il-kredituri għandhom jagħmlu kull 
sforz biex jevitaw li jittrasferixxu s-self 
improduttiv tal-konsumaturi lil partijiet 
terzi. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri jkollhom 
tolleranza raġonevoli fil-konfront tal-
mutwatarji li jkunu jinsabu f'diffikultà, 
skont l-Artikolu 28 tad-
Direttiva 2014/17/UE u l-linji gwida tal-
EBA dwar l-arretrati u l-preklużjoni 
EBA/GL/2015/12.
2. Il-miżuri ta' tolleranza jistgħu jinkludu 
l-konċessjonijiet li ġejjin lill-konsumatur:
(a) rifinanzjament totali jew parzjali ta' 
kuntratt ta' kreditu;
(b) modifika tat-termini u l-kundizzjonijiet 
preċedenti ta' kuntratt ta' kreditu, li 
jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn:
i. l-estensjoni tat-terminu tal-ipoteka;
ii. il-bidla fit-tip tal-ipoteka (bħal 
pereżempju, il-bidla fit-tip tal-ipoteka 
minn ipoteka ta' kapital u ta' mgħax għal 
ipoteka ta' mgħax biss);
iii. id-differiment tal-pagament tar-
ripagament parzjali kollu jew parti minnu 
għal perjodu;
iv. il-bidla fir-rata tal-imgħax sa ċertu 
limitu;
v. l-offerta ta' pawża mill-pagamenti.
3. Id-definizzjoni ta' self improduttiv 
adottata mir-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2015/227 għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi ta' tolleranza 
tal-kredituri.
4. F'każ ta' preklużjoni, meta l-kreditu 
jkun iggarantit mir-residenza ewlenija tal-
konsumatur, ir-ritorn jew it-trasferiment 
tat-titolu jew tar-rikavati mill-bejgħ tat-
titolu lill-kreditur jew parti terza għandu 
jkun suffiċjenti biex jitħallas lura l-
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kreditu. L-Artikolu 28(4) tad-
Direttiva 2014/17/UE għandu jiġi 
emendat kif xieraq.

Or. en

Emenda 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Kundizzjonijiet għall-bejgħ ta' ipoteki 

residenzjali improduttivi
(1) Self iggarantit mill-ipoteka ta' 
proprjetà residenzjali fi kwalunkwe Stat 
Membru ma għandux jiġi ttrasferit lil 
xerrej tal-kreditu jew lil servizzjant tal-
kreditu jew lil kwalunkwe parti terza 
mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-
mutwatarju.
(2) Meta jitlob kunsens jew minn 
mutwatarju eżistenti jew minn mutwatarju 
ġdid, il-kreditur jeħtieġlu jipprovdi 
dikjarazzjoni lill-mutwatarju li tkun 
tinkludi biżżejjed informazzjoni sabiex 
tittieħed deċiżjoni infurmata.
(3) Id-dikjarazzjoni pprovduta skont is-
sottotaqsima (2) trid tiġi approvata minn 
qabel mill-awtorità kompetenti nazzjonali 
u għandha tinkludi: (i) spjegazzjoni ċara 
tal-implikazzjonijiet ta' trasferiment 
inkluż fir-rigward tal-istatus ta' sħubija 
tal-mutwatarju fejn is-sellief ikun soċjetà 
tal-bini; u (ii) kif it-trasferiment jista' 
jaffettwa lill-mutwatarju.
(4) Kull mutwatarju għandu jiġi avviċinat 
b'mod individwali u għandu jingħata 
żmien raġonevoli li matulu għandu jagħti 
jew jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu.
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Or. en

Emenda 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Esklużjoni ta' residenzi ewlenin

L-ipoteki residenzjali għal residenzi 
ewlenin huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3c
Protezzjoni tal-mutwatarju

Livell suffiċjenti ta' protezzjoni tal-
mutwatarju għandu jiġi żgurat il-ħin 
kollu. Is-servizzjanti tal-kreditu li 
jinnegozjaw mal-mutwatarji jeħtiġilhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 310
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 1 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni tas-servizzjanti tal-kreditu Awtorizzazzjoni tas-servizzjanti tal-kreditu 
u tax-xerrejja tal-kreditu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xerrejja tal-kreditu għandhom ikunu soġġetti wkoll għal awtorizzazzjoni biex jipprovdu 
attivitajiet ta' servizzjar tal-kreditu sabiex jiġi żgurat li dawk li għandhom titolu legali għall-
kreditu mogħti taħt il-kuntratt ta' kreditu jiġu rregolati mill-awtoritajiet kompetenti u jkunu 
soġġetti għal sett uniformi u armonizzat ta' kundizzjonijiet.

Emenda 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jżommu l-miżuri nazzjonali 
eżistenti bil-għan li jipproteġu lill-
mutwatarji li jkunu jinsabu f'diffikultà, 
kif ukoll jadottaw miżuri aktar stretti, bħal 
miżuri ta' insolvenza personali, 
restrizzjoni tal-attività tas-servizzjanti tal-
kreditu u tax-xerrejja tal-kreditu.

Or. en

Emenda 312
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu lix-xerrej tal-kreditu biex jikseb 
awtorizzazzjoni fi Stat Membru ta' 
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domiċilju qabel ma jibda l-attivitajiet 
tiegħu fit-territorju tiegħu skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fid-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 313
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti li ġejjin għall-għoti 
ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1):

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti li ġejjin għall-għoti 
ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1) u l-Artikolu 4(1a):

Or. en

Emenda 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Is-servizzjanti tal-kreditu u x-
xerrejja tal-kreditu għandhom jaġixxu in 
bona fide, jittrattaw lill-konsumaturi 
b'mod ġust u jirrispettaw il-privatezza 
tagħhom. Il-prattiki li ġejjin għandhom 
jiġu pprojbiti:
i) l-għoti ta' informazzjoni qarrieqa lill-
konsumaturi;
ii) fastidju fil-konfront tal-konsumaturi, 
inkluża l-komunikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar id-dejn tal-
konsumaturi lill-impjegatur, lill-familja, 
lill-ħbieb u lill-ġirien tagħhom;
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iii) l-impożizzjoni ta' tariffi u penali fuq il-
konsumaturi li jaqbżu l-ispejjeż relatati 
direttament mal-ġestjoni tad-dejn.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
limitu fuq dawk it-tariffi u l-penali 
msemmija fil-punt (iii) skont il-prinċipji 
tal-ġustizzja, ir-razzjonalità u l-
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każijiet li fihom l-applikant 
ikun persuna ġuridika, il-membri tal-
ġestjoni jew tal-organu amministrattiv 
tagħha u l-persuni li jkollhom 
parteċipazzjoni kwalifikattiva fl-applikant, 
fis-sens tal-punt (36) tal-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, jew fil-
każijiet li fihom l-applikant ikun persuna 
fiżika, għandu jkollhom il-karatteristiċi li 
ġejjin:

(b) il-membri tal-ġestjoni jew tal-
organu amministrattiv tagħha għandu 
jkollhom reputazzjoni suffiċjentement 
tajba billi jagħtu prova li huma:

Or. en

Emenda 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandu jkollhom reputazzjoni 
suffiċjentement tajba;

(i) għandu jkollhom kondotta tal-
pulizija nadifa jew ekwivalenti nazzjonali 
ieħor fir-rigward ta' reati kriminali serji 
relatati ma' proprjetà, ma' attivitajiet 
finanzjarji, ħasil tal-flus, frodi, reati 
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fiskali, ksur tas-segretezza professjonali 
jew ma' integrità fiżika;

Or. en

Emenda 317
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandu jkollhom reputazzjoni 
suffiċjentement tajba;

(i) għandu jkollhom reputazzjoni 
suffiċjentement tajba abbażi tal-
Artikolu 5a;

Or. en

Emenda 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandu jkollhom reputazzjoni 
suffiċjentement tajba;

(i) għandu jkollhom reputazzjoni 
suffiċjentement tajba, skont l-Artikolu 135 
tad-Direttiva 2006/48/KE u l-Artikolu 13 
tal-Linja Gwida: EBA/CP/2013/03 EBA 
Dokument ta' Diskussjoni dwar abbozz ta' 
Linji Gwida għall-valutazzjoni tal-
adattabbiltà tal-membri tal-korp 
maniġerjali u d-detenturi ta' funzjoni 
essenzjali ta' istituzzjoni ta' kreditu;

Or. en

Emenda 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għandu jkollhom kondotta tal-
pulizija nadifa jew ekwivalenti nazzjonali 
ieħor fir-rigward ta' reati kriminali serji 
relatati ma' proprjetà, ma' attivitajiet 
finanzjarji jew ma' integrità fiżika;

(ii) ma jkunux soġġetti għal xi 
proċedura ta' insolvenza li tkun għaddejja 
jew ikunu ġew iddikjarati falluti fl-
imgħoddi, sakemm ma jkunux ġew 
stabbiliti mill-ġdid skont il-liġi nazzjonali;

Or. en

Emenda 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) attwalment ma jkunux soġġetti 
għal xi proċedura ta' insolvenza jew 
ikunu ġew iddikjarati falluti fl-imgħoddi, 
sakemm ma jkunux ġew stabbiliti mill-
ġdid skont il-liġi nazzjonali;

(iii) il-ġestjoni, b'mod globali, għandu 
għarfien u esperjenza xierqa biex iwettaq 
in-negozju b'mod kompetenti u 
responsabbli.

Or. en

Emenda 321
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-applikant ikollu biżżejjed 
impjegati xierqa li jitkellmu l-lingwa tal-
Istat Membru fejn is-servizzjant tal-
kreditu jitlob l-operazzjoni;

Or. en
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Emenda 322
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-applikant ikollu biżżejjed kapital 
inizjali u rekwiżiti adegwati dwar il-fondi 
proprji u l-likwidità;

Or. en

Emenda 323
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-applikant għandu fis-seħħ 
proċeduri adegwati kontra l-ħasil tal-flus 
u kontra t-terroriżmu, fejn il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru ta' domiċilju 
li tittrasponi d-Direttiva 2015/849/UE 
tinnomina servizzjanti tal-kreditu bħala 
entitajiet obbligati għall-finijiet tal-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

Or. en

Emenda 324
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-applikant ikollu biżżejjed 
impjegati xierqa li jitkellmu l-lingwa tal-
Istat Membru fejn jirrisjedi l-mutwatarju 
fiż-żmien li jiġi konkluż il-kuntratt ta' 
kreditu;

Or. en

Emenda 325
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) l-applikant ikun soġġett, skont il-
liġi nazzjonali applikabbli, għal:
(i) arranġamenti sodi ta' governanza, li 
jinkludu mekkaniżmi ta' kontroll intern 
xierqa u amministrazzjoni tajba u 
proċeduri kontabilistiċi;
(ii) miżuri xierqa għat-teħid, il-ġestjoni, il-
monitoraġġ u l-mitigazzjoni tar-riskji li 
huwa jew jista' jkun espost għalihom;
(iii) rekwiżiti ta' rapportar u żvelar 
pubbliku.

Or. en

Emenda 326
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) l-applikant għandu fis-seħħ 
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proċeduri adegwati kontra l-ħasil tal-flus 
u kontra t-terroriżmu, fejn il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru ta' domiċilju 
jew ospitanti li tittrasponi d-
Direttiva 2015/849/UE tinnomina 
servizzjanti tal-kreditu bħala entitajiet 
obbligati għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu;

Or. en

Emenda 327
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) ma jkun hemm l-ebda ostaklu 
għas-superviżjoni effettiva tal-applikant li 
jirriżulta mill-istruttura tal-grupp tiegħu;

Or. en

Emenda 328
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ee (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ee) l-applikant huwa soġġett skont il-
liġi nazzjonali applikabbli għal:

Or. en
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Emenda 329
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ef (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ef) arranġamenti sodi ta' governanza, 
li jinkludu mekkaniżmi ta' kontroll intern 
xierqa u amministrazzjoni tajba u 
proċeduri kontabilistiċi;

Or. en

Emenda 330
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eg) miżuri xierqa għat-teħid, il-
ġestjoni, il-monitoraġġ u l-mitigazzjoni 
tar-riskji li huwa jew jista' jkun espost 
għalihom;

Or. en

Emenda 331
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) rekwiżiti ta' rapportar u żvelar 
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pubbliku.

Or. en

Emenda 332
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-EBA għandha toħroġ abbozzi ta' 
standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
punti (c), (d), (ec) u (ed) tal-paragrafu 1, 
u r-rekwiżiti minimi msemmija fil-
punt (ee) tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu. L-EBA għandha tippreżenta 
dawn l-abbozzi ta' standards tekniċi 
regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [sena 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva].
Il-Kummissjoni hija ddelegata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 333
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Kriterji ta' reputazzjoni
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1. L-applikanti msemmija fl-Artikolu 5 
jew meta l-applikant ikun persuna 
ġuridika, il-membri tal-organu 
maniġerjali jew amministrattiv tiegħu u l-
persuni li jkollhom parteċipazzjoni 
kwalifikanti fl-applikant jenħtieġ li 
jitqiesu ta' reputazzjoni tajba jekk l-
imġiba personali jew fin-negozju tagħhom 
ma tagħti lok għal ebda dubju materjali 
dwar il-kapaċità tagħhom li jiżguraw 
ġestjoni soda u prudenti. Jenħtieġ li titqies 
l-informazzjoni kollha rilevanti 
disponibbli għall-valutazzjoni, mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe limitazzjoni 
imposta mil-liġi nazzjonali u 
irrispettivament mill-istat fejn ikun seħħ 
kwalunkwe avveniment rilevanti.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jqisu kwalunkwe 
rekord amministrattiv jew kriminali, billi 
jqisu t-tip tal-kundanna jew tal-akkuża, il-
livell tal-appell, il-piena mogħtija, il-fażi 
milħuqa fil-proċess ġudizzjarju u l-effett 
ta' kwalunkwe miżura ta' riabilitazzjoni.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jqisu ċ-
ċirkostanzi relatati, inklużi dawk 
mitiganti, u s-serjetà ta' kwalunkwe reat 
jew azzjoni amministrattiva jew 
superviżorja rilevanti, il-perjodu taż-
żmien u l-kondotta tal-applikant minn 
mindu wettaq ir-reat u r-rilevanza tar-reat 
jew tal-azzjoni amministrattiva jew 
superviżorja għar-rwol propost. Jenħtieġ 
li jitqiesu l-fatturi li ġejjin, li jistgħu 
jqajmu dubju dwar ir-reputazzjoni tajba 
ta' applikant:
(a) il-kundanna jew l-akkuża ta' reat 
kriminali rilevanti, b'mod partikolari:
(b) kwalunkwe reat li jaqa' taħt il-liġijiet li 
jirregolaw l-attivitajiet bankarji, 
finanzjarji, tat-titoli u tal-assigurazzjoni, 
jew li jikkonċernaw is-swieq tat-titoli jew 
l-istrumenti tat-titoli jew ta' pagament, 
inklużi liġijiet dwar il-ħasil tal-flus, il-
manipulazzjoni tas-suq, jew l-abbuż minn 
informazzjoni privileġġata u l-użura;
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(c) kwalunkwe reat ta' diżonestà, frodi jew 
kriminalità finanzjarja;
(d) kwalunkwe reat fiskali;
(e) kwalunkwe reat ieħor li jaqa' taħt il-
leġiżlazzjoni relatata mal-kumpaniji, il-
falliment, l-insolvenza, jew il-protezzjoni 
tal-konsumatur;
(f) investigazzjonijiet attwali jew 
preċedenti rilevanti u/jew azzjonijiet ta' 
infurzar jew l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi għan-nuqqas ta' 
konformità mad-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-attivitajiet bankarji, 
finanzjarji, tat-titoli, jew tal-
assigurazzjoni jew dawk li jikkonċernaw 
is-swieq tat-titoli, l-istrumenti tat-titoli jew 
ta' pagament, jew kwalunkwe leġiżlazzjoni 
dwar is-servizzi finanzjarji;
(g) investigazzjonijiet attwali jew 
preċedenti rilevanti u/jew azzjonijiet ta' 
infurzar minn kwalunkwe korp 
regolatorju jew professjonali ieħor għan-
nuqqas ta' konformità ma' kwalunkwe 
dispożizzjoni rilevanti;
(h) l-effetti kumulattivi ta' aktar inċidenti 
żgħar, li b'mod individwali ma jħallux 
impatt fuq ir-reputazzjoni ta' applikant 
iżda li b'mod ġenerali jista' jkollhom 
impatt materjali.
5. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni lill-
fatturi li ġejjin fir-rigward tal-proprjetà 
ta' applikant f'negozji kummerċjali 
preċedenti:
(a) kwalunkwe evidenza li l-applikant ma 
kienx trasparenti, miftuħ u kooperattiv 
fin-negozji tiegħu ma' awtoritajiet 
superviżorji jew regolatorji;
(b) rifjut ta' kwalunkwe reġistrazzjoni, 
awtorizzazzjoni, sħubija, jew liċenzja biex 
iwettaq kummerċ, negozju, jew 
professjoni; jew revoka, irtirar, jew 
terminazzjoni ta' tali reġistrazzjoni, 
awtorizzazzjoni, sħubija, jew liċenzja; jew 
espulsjoni minn korp regolatorju jew 
governattiv;
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(c) it-tkeċċija mill-impjieg jew kwalunkwe 
pożizzjoni ta' fiduċja, relazzjoni 
fiduċjarja, jew sitwazzjoni simili, jew ikun 
intalab jirriżenja mill-impjieg f'tali 
pożizzjoni; u
(d) l-iskwalifika minn awtorità kompetenti 
milli jaġixxi bħala persuna li tmexxi n-
negozju.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jqisu s-
sitwazzjonijiet li ġejjin fir-rigward tal-
prestazzjoni tan-negozju u l-qagħda 
finanzjarja soda preċedenti u attwali:
(a) l-inklużjoni fil-lista ta' debituri mhux 
affidabbli jew kwalunkwe rekord negattiv 
f'din it-tip ta' lista ġestita minn bureau ta' 
kreditu rikonoxxut;
(b) il-prestazzjoni finanzjarja u tan-
negozju tal-entitajiet li huma l-proprjetà 
tal-applikant jew li jiġu ġestiti minnu jew 
li fihom l-applikant kellu jew għandu 
sehem sinifikanti b'kunsiderazzjoni 
speċjali għal kwalunkwe proċediment ta' 
riabilitazzjoni, falliment u stralċ;
(c) id-dikjarazzjoni ta' falliment 
personali;
(d) kawżi ċivili, proċedimenti 
amministrattivi jew kriminali, 
investimenti jew skoperturi kbar u self 
meħud, sa fejn dawn jista' jkollhom 
impatt sinifikanti fuq il-qagħda 
finanzjarja soda.

Or. en

Emenda 334
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 1. L-Istati Membri għandhom 
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jistabbilixxu proċedura għall-
awtorizzazzjoni ta' servizzjanti ta' kreditu li 
tippermetti li applikant jissottometti 
applikazzjoni u jipprovdi l-informazzjoni 
kollha meħtieġa mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta' domiċilju biex din 
tivverifika li l-applikant ikun issodisfa l-
kundizzjonijiet kollha stabbiliti fil-miżuri 
nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 5(1).

jistabbilixxu proċedura għall-
awtorizzazzjoni ta' servizzjanti ta' kreditu u 
xerrejja tal-kreditu li tippermetti li 
applikant jissottometti applikazzjoni u 
jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju biex din tivverifika li l-
applikant ikun issodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha stabbiliti fil-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu l-Artikolu 5(1).

Or. en

Emenda 335
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) evidenza li l-persuni msemmija fil-
punt (c) ta' dan il-paragrafu, 
jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-punti (ea) sa (ee) tal-
Artikolu (1);

Or. en

Emenda 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Rekwiżiti speċifiċi għas-servizzjanti tal-
kreditu minn negozju għal mutwatarju

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju għandhom 
jissorveljaw il-konformità tas-servizzjanti 
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tal-kreditu minn negozju għal mutwatarju 
mal-istandards komuni tal-UE minimi 
għall-ġbir tad-dejn
2. L-istandards komuni minimi tal-UE fil-
ġbir tad-dejn jinkludu l-obbligu li:
(a) tingħata evidenza tad-dejn, abbażi ta' 
kuntratt ta' kreditu, qabel ma jkun jista' 
jsir kwalunkwe ġbir tad-dejn;
(b) issir notifika obbligatorja tal-istatus ta' 
dejn lill-mutwatarju permezz ta' avviż 
formali qabel ma jkun jista' jsir 
kwalunkwe ġbir tad-dejn. Dan l-avviż 
formali jrid jinkludi l-informazzjoni 
rilevanti kollha dwar id-dejn u jiġi 
ppreżentat b'mod trasparenti u li 
jinftiehem;
(c) jiġi żgurat li n-notifika tad-dejn 
tintbagħat lill-mutwatarju b'ittra 
rreġistrata b'konferma tal-wasla f'envelop 
ordinarju u f'format irregolat;
(d) tingħata notifika tad-dejn li tinkludi 
mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:
(i) l-identità tal-kreditur inklużi d-dettalji 
tat-telefon/tal-kuntatt tiegħu;
(ii) l-identità tas-servizzjant tal-kreditu, 
jew tal-mandat tiegħu;
(iii) prova nnotifikata, legalment 
verifikabbli u ddokumentata tal-eżistenza 
ta' dejn, l-ammonti ddettaljati mitluba, u 
t-tip ta' dejn inkwistjoni (kapital, imgħax, 
penali, spejjeż ta' proċedura, jew oħrajn);
(iv) deskrizzjoni ċara u li tinftiehem tad-
drittijiet tal-mutwatarji rilevanti kollha, 
inkluż id-dritt tagħhom għall-protezzjoni 
kontra fastidju u prattiki qarrieqa;
(v) dettalji ta' kuntatt ta' fejn il-
mutwatarju jista' jirċievi informazzjoni u 
pariri.
3. L-Istati Membri jenħtieġ li jadottaw 
lista tal-azzjonijiet li s-servizzjanti tal-
kreditu huma pprojbiti milli jieħdu meta 
jinnegozjaw mal-mutwatarji u marbuta 
mal-proċess tal-ġbir tad-dejn. Dawn il-
prattiki jikkostitwixxu fastidju u jenħtieġ 
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li jiġu assoċjati ma' multi dissważivi u 
akkużi kriminali, skont il-prattika.
Din il-lista jenħtieġ li tinkludi mill-inqas:
(a) l-iżgwidar tal-mutwatarju, inkluż 
permezz ta' theddid legali mhux xieraq 
jew l-għoti ta' informazzjoni qarrieqa 
oħra;
(b) il-fatt li wieħed jibgħat għadd eċċessiv 
ta' ittri biex wieħed iħallas dejnu, iċempel 
jew jibgħat tfakkiriet oħra; inklużi 
messaġġi awtomatiċi u messaġġi 
ġġenerati minn kwalunkwe teknoloġija 
operata mingħajr intervent tal-bniedem;
(c) ma jitnaqqsux pagamenti preċedenti 
mill-ammont mitlub;
(d) il-fatt li wieħed jibgħat 
komunikazzjonijiet stigmatizzanti jew 
intimidanti;
(e) il-kuntatt ta' persuni oħra għajr il-
mutwatarju inklużi l-qraba, il-ħbieb, il-
ġirien u l-kollegi tal-mutwatarji;
(f) il-kuntatt ta' mutwatarji f'ħinijiet jew 
postijiet mhux xierqa, inkluż waqt il-
ħinijiet tax-xogħol u fuq il-post tax-
xogħol;
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ispejjeż u r-remunerazzjoni tas-
servizzjant tal-kreditu qatt ma jintalbu lill-
mutwatarju.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-mutwatarju jkun intitolat biex juża 
kwalunkwe difiża kontra s-servizzjant tal-
kreditu li kienet disponibbli għalih fin-
negozji mal-kreditur oriġinali u li jkun 
infurmat dwar iċ-ċessjoni.
6. Is-servizzjanti tal-kreditu minn negozju 
għal mutwatarju għandhom jużaw 
sistematikament id-dokument ta' notifika 
tad-dejn standardizzat tal-UE qabel ma 
jkun jista' jseħħ kwalunkwe ġbir tad-dejn. 
L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards regolatorji li jistabbilixxi l-
kriterji għan-notifika tad-dejn inkluż 
għad-dokument ta' notifika tad-dejn 
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obbligatorja.

Or. en

Emenda 337
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Rekwiżiti għas-servizzjanti tal-kreditu, 
għall-kredituri u għall-fornituri tas-

servizzi tal-kreditu dwar it-twettiq tan-
negozju u l-ġbir tad-dejn

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kredituri, is-servizzjanti tal-kreditu u 
fornituri tas-servizzi tal-kreditu oħra 
jibagħtu lill-mutwatarju, qabel 
kwalunkwe ġbir tad-dejn, notifika 
obbligatorja li tipprovdi mingħajr l-ebda 
ambivalenza evidenza tad-dejn, abbażi ta' 
kuntratt ta' kreditu. In-notifika tad-dejn 
trid issir b'mod esklussiv permezz ta' ittra 
lill-mutwatarju f'envelop abjad mingħajr 
l-ebda kitba speċifika u bil-konferma tal-
wasla.
In-notifika ma għandhiex tkun itwal minn 
3 paġni u għandha tinkludi b'lingwa ċara 
u li tinftiehem mill-pubbliku ġenerali 
mill-inqas dan li ġej:
(a) l-evidenza tad-dejn, abbażi ta' kuntratt 
ta' kreditu;
(b) l-identifikazzjoni tal-kreditur inklużi 
d-dettalji tal-kuntatt tiegħu;
(c) fejn rilevanti, l-identifikazzjoni tas-
servizzjant tal-kreditu u d-drittijiet tiegħu;
(d) il-bażi ġuridika tad-dejn, l-ammonti 
ddettaljati mitluba, u s-sors tagħhom 
(kapital, imgħax, penali, spejjeż ta' 
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proċedura);
(e) deskrizzjoni tal-għażla ewlenija tad-
drittijiet tal-mutwatarji, inkluż 
neċessarjament il-protezzjoni kontra l-
fastidju u mġiba qarrieqa;
(f) referenza ta' kuntatt fejn għandhom 
jintbagħtu l-informazzjoni u l-pariri 
għall-mutwatarji li jkunu jinsabu 
f'diffikultajiet fil-pagamenti.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ebda mġiba jew prattika ma għandha 
tikkawża ħsara lill-privatezza tal-
mutwatarji.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kredituri jew is-servizzjanti tal-kreditu 
jastjenu milli:
(a) ma jnaqqsux pagamenti preċedenti 
mill-ammont mitlub;
(b) jibagħtu komunikazzjonijiet 
stigmatizzanti, intimidanti jew qarrieqa, 
inklużi theddid jew informazzjoni legali 
mhux xierqa li jistgħu jiżgwidaw lill-
mutwatarju;
(c) jikkuntattjaw persuni oħra għajr il-
mutwatarju inklużi l-qraba tal-
mutwatarji.
4. L-EBA għandha tiżviluppa standards 
tekniċi regolatorji biex tispeċifika d-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 3.
L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva].
Il-Kummissjoni hija ddelegata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-
Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.
5. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' 
standards tekniċi ta' implimentazzjoni li 
jispeċifikaw il-format obbligatorju tan-
notifika msemmija fil-paragrafu 1. L-
EBA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi 
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ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni 
lill-Kummissjoni sa [12-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Or. en

Emenda 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Riakkwist tad-dejn

1. Meta istituzzjoni ta' kreditu jkun 
beħsiebha tittrasferixxi kuntratt ta' 
kreditu lil xerrej tal-kreditu bi prezz 
speċifikat, qabel it-trasferiment l-
istituzzjoni ta' kreditu għandha 
tippermetti lid-debituri kkonċernati li 
jkunu konsumaturi biex jixtru lura d-dejn 
tagħhom bl-istess prezz jew b'żieda żgħira, 
li tiġi speċifikata mill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti. Għal dak il-għan, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom 
jintalbu jiżvelaw lill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti d-dettalji meħtieġa 
tal-ftehimiet mistennija max-xerrejja tal-
kreditu. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-opzjoni ta' riakkwist tista' tiġi eżerċitata 
permezz ta' pagamenti parzjali.

Or. en

Emenda 339
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jkunu jistgħu 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni mogħtija lis-
servizzjant tal-kreditu, meta tali servizzjant 
tal-kreditu jew:

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jkollhom is-
setgħat superviżorji, investigatorji u ta' 
sanzjonar meħtieġa skont l-Artikolu 21 
sabiex jirtiraw l-awtorizzazzjoni mogħtija 
lis-servizzjant tal-kreditu, meta tali 
servizzjant tal-kreditu jew:

Or. en

Emenda 340
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jkunu jistgħu 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni mogħtija lis-
servizzjant tal-kreditu, meta tali servizzjant 
tal-kreditu jew:

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jkunu jistgħu 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni mogħtija lis-
servizzjant tal-kreditu jew lix-xerrej tal-
kreditu, meta tali servizzjant tal-kreditu 
jew xerrej tal-kreditu jew:

Or. en

Emenda 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jibqax jinvolvi ruħu fl-
attivitajiet ta' servizzjant tal-kreditu għal 
aktar minn sitt xhur;

(c) ma jibqax jinvolvi ruħu fl-
attivitajiet ta' servizzjant tal-kreditu għal 
aktar minn sena;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

6 xhur jidhru li huwa perjodu qasir wisq - Il-liv sabbatiku u l-każijiet ta' tqala jistgħu 
potenzjalment jipperikolaw l-awtorizzazzjoni.

Emenda 342
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jikkommetti ksur serju tar-regoli 
applikabbli, inklużi d-dispożizzjonijiet tal-
liġi nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva.

(f) jikkommetti ksur serju tar-regoli 
applikabbli, inklużi d-dispożizzjonijiet tal-
liġi nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva, regoli oħra dwar il-protezzjoni 
tal-konsumatur jew ir-rekwiżiti speċifiċi 
għas-servizzjanti tal-kreditu minn negozju 
għal konsumatur imsemmija fl-
Artikolu 6a.

Or. en

Emenda 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jikkommetti ksur serju tar-regoli 
applikabbli deskritti fl-Artikolu 6(a) 
(ġdid).

Or. en

Emenda 344
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
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Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jkunu 
ddeterminaw li servizzjant tal-kreditu 
jaġixxi b'tali mod li jaqa' taħt il-punti (e) 
u (f) tal-ewwel subparagrafu, dawn 
għandhom jibagħtu talba motivata lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju fejn jitolbu l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni tiegħu. F'każ ta' nuqqas 
ta' qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, 
għandu japplika l-Artikolu 12(11a).

Or. en

Emenda 345
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta awtorizzazzjoni tiġi rtirata 
skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri ospitanti jekk 
is-servizzjant tal-kreditu jkun jipprovdi 
servizzi taħt l-Artikolu 11.

2. Meta awtorizzazzjoni tiġi rtirata 
skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri ospitanti jekk 
is-servizzjant tal-kreditu jew ix-xerrej tal-
kreditu jkun jipprovdi servizzi taħt l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 346
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistru ta' servizzjanti tal-kreditu 
awtorizzati

Reġistru ta' servizzjanti tal-kreditu 
awtorizzati u r-Reġistru tal-EBA tas-swieq 
sekondarji dwar l-NPLs

Or. en

Emenda 347
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jistabbilixxu u jżommu reġistru nazzjonali 
tas-servizzjanti tal-kreditu awtorizzati 
kollha li jkunu awtorizzati biex jipprovdu 
servizzi fit-territorju tagħhom, inklużi 
servizzjanti ta' kreditu li jipprovdu servizzi 
taħt l-Artikolu 11.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jistabbilixxu u jżommu reġistru nazzjonali 
tas-servizzjanti tal-kreditu jew tax-xerrejja 
tal-kreditu awtorizzati kollha li jkunu 
awtorizzati biex jipprovdu servizzi fit-
territorju tagħhom, inklużi servizzjanti ta' 
kreditu li jipprovdu servizzi taħt l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 348
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-EBA f'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru 
tat-tranżazzjonijiet kollha ta' self 
improduttiv fis-suq sekondarju fl-Unjoni. 
L-informazzjoni rreġistrata għal kull 
tranżazzjoni għandha tinkludi l-identità 
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tal-kreditur, ix-xerrej tal-kreditu, is-
servizzjant tal-kreditu, l-ammont tax-xiri 
ddenominat fl-euro, l-ammont oriġinali 
tas-self, u l-għadd ta' self inkluż f'kull 
tranżazzjoni.

Or. en

Emenda 349
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Verżjoni mqassra tar-reġistru 
għandha ssir disponibbli onlajn u 
għandha tiġi aġġornata fuq bażi annwali.

Or. en

Emenda 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Protezzjoni tal-mutwatarju

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
s-servizzjanti tal-kreditu, fir-relazzjoni 
tagħhom mad-debituri, jaġixxu in bona 
fide, b'mod ġust, professjonali u 
jirrispettaw il-privatezza tagħhom.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-servizzi tal-kreditu jikkonformaw mar-
rekwiżiti li ġejjin:
(a) L-informazzjoni mogħtija ma 
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għandhiex tkun qarrieqa, mhux ċara jew 
falza;
(b) Is-servizzjanti tal-kreditu għandhom 
jipproteġu l-informazzjoni personali u l-
privatezza tad-debituri u ma għandhomx 
jikkomunikaw ma' persuni oħra għajr il-
mutwatarju, inklużi l-membri tal-familja 
jew l-impjegaturi, sakemm dan ma jkunx 
awtorizzat mid-debitur;
(c) Is-servizzjanti tal-kreditu ma 
għandhomx jikkomunikaw mad-debituri 
b'tali mod li jikkostitwixxi fastidju, 
koerċizzjoni, jew influwenza mhux 
dovuta.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tariffi u l-penali imposti fuq il-
mutwatarji mis-servizzjanti tal-kreditu ma 
jaqbżux l-ispiża relatata direttament mal-
ġestjoni tad-dejn. L-Istati Membri 
għandhom jirrikjedu li fil-każ tat-
trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu lil xerrej tal-kreditu, id-
debitur għandu jiġi nnotifikat fi żmien 
xieraq dwar it-trasferiment u li l-liġi tal-
Unjoni u dik nazzjonali rilevanti kollha 
b'mod partikolari dwar l-infurzar ta' 
kuntratti, il-protezzjoni tal-konsumatur, 
id-drittijiet tal-mutwatarju u l-liġi 
kriminali tibqa' tapplika għax-xerrej tal-
kreditu jew għas-servizzjant tal-kreditu.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-servizzjanti tal-kreditu u x-xerrejja tal-
kreditu jipprevedu l-possibbiltà, jekk ikun 
vijabbli, u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
għall-mutwatarji improduttivi sabiex 
joħorġu mill-istatus improduttiv tagħhom 
skont il-miżuri stabbiliti fil-Gwida tal-
BĊE għall-banek dwar is-self improduttiv.

Or. en

Emenda 351
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) impenn mill-partijiet biex 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u ma' dik 
nazzjonali applikabbli għall-kuntratt ta' 
kreditu, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni 
tal-konsumatur.

(d) impenn mill-partijiet biex 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u ma' dik 
nazzjonali applikabbli għall-kuntratt ta' 
kreditu jew id-drittijiet tal-kreditur, inkluż 
fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 352
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) klawżola li tirrikjedi t-trattament 
ġust u diliġenti tal-mutwatarji.

Or. en

Emenda 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) klawżola li tirrikjedi t-trattament 
ġust u diliġenti tal-mutwatarji.

Or. en

Emenda 354
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li l-kuntratt tas-servizzjar tal-
kreditu jipprovdi rekwiżiti skont liema:
(a) is-servizzjant tal-kreditu għandu 
jinnotifika lill-kreditur qabel l-
esternalizzazzjoni ta' kwalunkwe waħda 
mill-attivitajiet tiegħu bħala servizzjant 
tal-kreditu;
(b) il-mutwatarju għandu jkun infurmat 
dwar il-kuntratt tas-servizzjar tal-kreditu 
kif ukoll dwar kwalunkwe 
esternalizzazzjoni ulterjuri tal-attivitajiet 
tas-servizzjar tal-kreditu;
(c) l-ispejjeż u r-remunerazzjoni tas-
servizzjant tal-kreditu ma jistgħux 
jintalbu lill-mutwatarju;
(d) il-mutwatarju għandu jkun intitolat li 
jressaq kontra s-servizzjant tal-kreditu 
kwalunkwe difiża rilevanti li kienet 
disponibbli għalih kontra l-kreditur 
oriġinali.

Or. en

Emenda 355
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu jżomm 
ir-rekords li ġejjin għal mill-inqas 10 snin 
mid-data tal-kuntratt imsemmi fil-
paragrafu 1:

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu jżomm 
ir-rekords li ġejjin għal mill-inqas 10 snin 
mid-data tal-kuntratt imsemmi fil-
paragrafu 1 u għal mill-inqas ħames snin 
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mid-data li fiha jiġi tterminat il-kuntratt:

Or. en

Emenda 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta servizzjant tal-kreditu juża 
parti terza biex iwettaq attivitajiet li 
normalment jitwettqu mis-servizzjant tal-
kreditur ("fornitur tas-servizz tal-kreditu"), 
il-kreditur jibqa' kompletament 
responsabbli biex jikkonforma mal-obbligi 
kollha taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva. L-
esternalizzazzjoni ta' dawk l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu għandha tkun 
soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta servizzjant tal-kreditu juża 
parti terza biex iwettaq attivitajiet li 
normalment jitwettqu mis-servizzjant tal-
kreditu ("fornitur tas-servizz tal-kreditu"), 
is-servizzjant tal-kreditu jenħtieġ li jiġi 
ssorveljat mill-istess awtoritajiet 
superviżorji li jkollha s-sistema bankarja 
tal-Istat Membru u jibqa' kompletament 
responsabbli biex jikkonforma mal-obbligi 
kollha taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva. L-
esternalizzazzjoni ta' dawk l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu għandha tkun 
soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 357
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta servizzjant tal-kreditu 
juża parti terza biex iwettaq attivitajiet li 
normalment jitwettqu mis-servizzjant tal-

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta parti terza twettaq servizzi 
għal servizzjant tal-kreditu relatati ma' 
kwalunkwe waħda mill-attivitajiet elenkati 
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kreditur ("fornitur tas-servizz tal-
kreditu"), il-kreditur jibqa' kompletament 
responsabbli biex jikkonforma mal-obbligi 
kollha taħt id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva. L-
esternalizzazzjoni ta' dawk l-attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu għandha tkun 
soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

fil-punti (7a)(iii) u (iv) tal-Artikolu 3(1), 
is-servizzjant tal-kreditu jibqa' 
kompletament responsabbli biex 
jikkonforma mal-obbligi kollha taħt id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 358
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu 
għandu jiġi konkluż ftehim ta' 
esternalizzazzjoni bil-miktub bejn is-
servizzjant tal-kreditu u l-fornitur tas-
servizz tal-kreditu, li għandu jipprovdi li l-
fornitur tas-servizz tal-kreditu huwa 
obbligat jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet legali applikabbli, inkluża 
l-liġi nazzjonali li tittrasponi din id-
Direttiva, u l-liġi tal-Unjoni jew dik 
nazzjonali rilevanti applikabbli għad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew għall-kuntratt ta' kreditu 
nnifsu. Ir-relazzjoni kuntrattwali bejn is-
servizzjant tal-kreditu u l-kreditur u l-
obbligi tas-servizzjant tal-kreditu lejn il-
kreditur jew il-mutwatarji ma għandhomx 
jinbidlu mill-ftehim ta' esternalizzazzjoni 
mal-fornitur tas-servizz tal-kreditu. Il-
konformità ta' servizzjant tal-kreditu mar-
rekwiżiti tal-awtorizzazzjoni tiegħu kif 
stabbilit fl-Artikolu 5(1) ma għandhiex 
tiġi affettwata mill-esternalizzazzjoni tal-
attivitajiet ta' servizzjar tal-kreditu
L-esternalizzazzjoni lill-fornitur tas-
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servizz tal-kreditu ma għandhiex ixxekkel 
is-superviżjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq servizzjant tal-kreditu 
skont l-Artikoli 12 u 20.
L-esternalizzazzjoni ta' dawk l-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(9) ma għandhiex 
issir b'tali mod li tfixkel il-kwalità tal-
kontroll intern tas-servizzjant tal-kreditu, 
is-solidità jew il-kontinwità tas-servizzi ta' 
kreditu tiegħu.

Or. en

Emenda 359
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu jżomm 
rendikont tal-istruzzjonijiet kollha mogħtija 
lill-fornitur tas-servizz tal-kreditu għal 
mill-inqas 10 snin mid-data tal-kuntratt 
imsemmi fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu jżomm 
rendikont tal-istruzzjonijiet kollha mogħtija 
lill-fornitur tas-servizz tal-kreditu għal 
mill-inqas 10 snin mid-data tal-kuntratt 
imsemmi fil-paragrafu 1 u għal mill-inqas 
ħames snin mid-data li fiha jiġi tterminat 
il-kuntratt.

Or. en

Emenda 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu jżomm 
rendikont tal-istruzzjonijiet kollha 
mogħtija lill-fornitur tas-servizz tal-

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu 
jinforma mingħajr dewmien lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
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kreditu għal mill-inqas 10 snin mid-data 
tal-kuntratt imsemmi fil-paragrafu 1.

domiċilju, u fejn applikabbli l-Istat 
Membru ospitanti, mhux qabel l-
esternalizzazzjoni tal-attivitajiet skont il-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Dritt għal rappreżentanza legali

1. Fi kwalunkwe seduta ta' smigħ tal-qorti 
li tkun tinvolvi mutwatarju li jkun jinsab 
f'diffikultà, għandha titqies l-ugwaljanza 
tal-istatus tar-rappreżentanza sabiex jiġu 
żgurati seduta ta' smigħ sħiħa u ġusta u 
fehim sħiħ u komplut tal-parametri u tal-
allegazzjonijiet legali kollha li jkunu qed 
jiġu indirizzati. 
2. Dan jitlob li tiġi pprovduta u tkun 
disponibbli rappreżentanza legali 
ekwivalenti għall-mutwatarji kollha li 
jkunu jinsabu f'diffikultà u, minn kmieni 
biżżejjed, li tiġi żgurata tħejjija 
komprensiva tal-fatti u tad-dettalji 
rilevanti kollha għal rappreżentanza 
legali xierqa tal-każ f'tilwima.
3. Fejn ikun meħtieġ, dan is-servizz 
għandu jiġi pprovdut bi spejjeż tal-Istati 
Membri permezz ta' għajnuna legali bla 
ħlas jew l-ekwivalenti tagħha.

Or. en

Emenda 362
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu li jkun 
kiseb awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 5 fi 
Stat Membru ta' domiċilju jkollu d-dritt li 
jipprovdi fl-Unjoni dawk is-servizzi li 
jkunu koperti minn dik l-awtorizzazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu li jkun 
kiseb awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 5 fi 
Stat Membru ta' domiċilju jkollu d-dritt li 
jipprovdi fl-Unjoni dawk is-servizzi li 
jkunu koperti minn dik l-awtorizzazzjoni 
jew dawk stabbiliti għan-negozjar mill-
ġdid tat-termini u tal-kundizzjonijiet 
relatati mad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew tal-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu.

Or. en

Emenda 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu li jkun 
kiseb awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 5 fi 
Stat Membru ta' domiċilju jkollu d-dritt li 
jipprovdi fl-Unjoni dawk is-servizzi li 
jkunu koperti minn dik l-awtorizzazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjant tal-kreditu li jkun 
kiseb awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 5 fi 
Stat Membru ta' domiċilju jkollu d-dritt li 
jipprovdi fl-Unjoni dawk is-servizzi li 
jkunu koperti minn dik l-awtorizzazzjoni, 
mingħajr preġudizzju għal-liġijiet 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
mutwatarji.

Or. en

Emenda 364
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-ewwel 
subparagrafu, fir-rigward tal-kuntratti ta' 
kreditu ggarantit konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji li huma konsumaturi kif 
iddefinit fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2008/48/KE, kif ukoll kuntratti 
ta' kreditu konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji kummerċjali ggarantiti mill-
proprjetà residenzjali immobbli li tkun ir-
residenza ewlenija ta' mutwatarju 
kummerċjali, servizzjant tal-kreditu 
għandu jintalab jikseb awtorizzazzjoni u 
jistabbilixxi fergħa jew sussidjarja fl-Istat 
Membru fejn ikun beħsiebu jopera.

Or. en

Emenda 365
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward tal-kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi, kif ukoll kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji kummerċjali ggarantiti mill-
proprjetà residenzjali immobbli li tkun ir-
residenza ewlenija ta' mutwatarju 
kummerċjali, servizzjant tal-kreditu 
għandu jintalab jikseb awtorizzazzjoni u 
jistabbilixxi fergħa jew sussidjarja fl-Istat 
Membru fejn ikun beħsiebu jopera.

Or. en
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Emenda 366
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi, servizzjant tal-kreditu 
għandu jintalab jikseb awtorizzazzjoni u 
jistabbilixxi fergħa jew sussidjarja fl-Istat 
Membru fejn ikun beħsiebu jopera.

Or. en

Emenda 367
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi, servizzjant tal-kreditu 
għandu jintalab jikseb awtorizzazzjoni u 
jistabbilixxi fergħa jew sussidjarja fl-Istat 
Membru fejn ikun beħsiebu jopera.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.
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Emenda 368
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ikun applikabbli, l-indirizz tal-
fergħa stabbilita fl-Istat Membru ospitanti;

(b) l-indirizz tal-fergħa stabbilita fl-
Istat Membru ospitanti;

Or. en

Emenda 369
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn ikun applikabbli, l-identità u 
l-indirizz tal-aġent maħtur fi Stat Membru 
ospitanti;

imħassar

Or. en

Emenda 370
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Is-servizzjanti tal-kreditu 
għandhom isegwu kwalunkwe liġi u 
regola addizzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti għall-attivitajiet tal-ġbir tad-dejn 
irrispettivament minn fejn jinsab il-
kwartieri ġenerali tas-servizzjant tal-
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kreditu fl-UE.

Or. en

Emenda 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Servizzjant tal-kreditu għandu 
jsegwi r-regoli tal-Istat Membru ospitanti 
għall-attivitajiet tal-ġbir tad-dejn, 
irrispettivament minn fejn jinsab il-
kwartieri ġenerali tiegħu fl-UE.

Or. en

Emenda 372
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Is-servizzjanti tal-kreditu ma 
għandhomx jitħallew jipprovdu servizzi 
transfruntiera fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji li huma konsumaturi kif 
iddefinit fl-Artikolu 3(a) tad-
Direttiva 2008/48/KE, kif ukoll kuntratti 
ta' kreditu konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji kummerċjali ggarantiti mill-
proprjetà residenzjali immobbli li tkun ir-
residenza ewlenija ta' mutwatarju 
kummerċjali. F'dan il-każ, is-servizzjanti 
tal-kreditu għandhom ikunu awtorizzati u 
ssorveljati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru fejn joperaw b'mod effettiv.
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Or. en

Emenda 373
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju janalizzaw u 
jevalwaw il-konformità kontinwa minn 
servizzjant tal-kreditu li jipprovdi servizzi 
fi Stat Membru ospitanti mar-rekwiżiti ta' 
din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju janalizzaw u 
jevalwaw il-konformità kontinwa minn 
servizzjant tal-kreditu li jipprovdi servizzi 
fi Stat Membru ospitanti mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5 u 5a ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 374
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-servizzjanti tal-kreditu ma 
għandhomx jitħallew jipprovdu servizzi 
transfruntiera fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi, kif ukoll kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
mutwatarji kummerċjali ggarantiti mill-
proprjetà residenzjali immobbli li tkun ir-
residenza ewlenija ta' mutwatarju 
kummerċjali. F'dan il-każ, is-servizzjanti 
tal-kreditu għandhom ikunu awtorizzati u 
ssorveljati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru fejn joperaw b'mod effettiv.
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Or. en

Emenda 375
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti jistgħu janalizzaw 
u jevalwaw il-konformità kontinwa minn 
servizzjant tal-kreditu li jipprovdi servizzi 
f'dak l-Istat Membru mar-rekwiżiti li 
jirriżultaw minn din id-Direttiva kif ukoll 
minn regoli oħra tal-Unjoni u nazzjonali 
applikabbli għall-kuntratt ta' kreditu u 
għad-debitur tiegħu.

Or. en

Emenda 376
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-servizzjanti tal-kreditu ma 
għandhomx jitħallew jipprovdu servizzi 
transfruntiera fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi. F'dan il-każ, is-servizzjanti 
tal-kreditu għandhom ikunu awtorizzati u 
ssorveljati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru fejn joperaw b'mod effettiv.

Or. en
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Emenda 377
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-servizzjanti tal-kreditu ma 
għandhomx jitħallew jipprovdu servizzi 
transfruntiera fir-rigward ta' kuntratti ta' 
kreditu konklużi bejn kredituri u 
konsumaturi. F'dan il-każ, is-servizzjanti 
tal-kreditu għandhom ikunu awtorizzati u 
ssorveljati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru fejn joperaw b'mod effettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-passaportar tal-UE mhuwiex għodda xierqa fir-rigward tas-self improduttiv tal-
konsumaturi. Il-mutwatarji konsumaturi li jkunu jinsabu f'diffikultà ma għandhomx ikunu 
esposti għas-servizzjanti tal-kreditu awtorizzati u ssorveljati barra mill-pajjiż. Dan se jkollu 
konsegwenzi negattivi kbar għal konsumaturi vulnerabbli.

Emenda 378
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru ta' domiċilju jkollhom is-setgħa li 
jwettqu superviżjoni, jinvestigaw u 
jimponu sanzjonijiet jew penali 
amministrattivi u miżuri ta' rimedju fuq 
servizzjanti tal-kreditu fir-rigward tal-
attivitajiet tagħhom fi Stat Membru 
ospitanti.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru ta' domiċilju u ospitanti jkollhom 
is-setgħa li jwettqu superviżjoni, 
jinvestigaw u jimponu sanzjonijiet jew 
penali amministrattivi u miżuri ta' rimedju 
fuq servizzjanti tal-kreditu fir-rigward tal-
attivitajiet tagħhom fi Stat Membru 
ospitanti dwar ir-responsabbiltajiet 



AM\1195240MT.docx 109/163 PE645.006v01-00

MT

mogħtija mill-paragrafu preċedenti.

Or. en

Emenda 379
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta servizzjant tal-kreditu li 
jkun domiċiljat jew stabbilit fi Stat 
Membru ta' domiċilju jistabbilixxi fergħa 
jew jaħtar aġent fi Stat Membru ospitanti, 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti għandhom 
jikkooperaw mill-qrib fit-twettiq tal-
funzjonijiet u d-dmirijiet tagħhom previsti 
f'din id-Direttiva, b'mod partikolari meta 
jwettqu verifiki, investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post f'dik il-fergħa jew 
fir-rigward ta' dak l-aġent.

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta servizzjant tal-kreditu li 
jkun domiċiljat jew stabbilit fi Stat 
Membru ta' domiċilju jistabbilixxi fergħa 
jew jaħtar fornitur tas-servizz tal-kreditu fi 
Stat Membru ospitanti, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju u 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandhom jikkooperaw mill-qrib 
fit-twettiq tal-funzjonijiet u d-dmirijiet 
tagħhom previsti f'din id-Direttiva, b'mod 
partikolari meta jwettqu verifiki, 
investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-
post f'dik il-fergħa jew fir-rigward ta' 
fornitur tas-servizz tal-kreditu.

Or. en

Emenda 380
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju fl-eżerċitar tal-
funzjonijiet u tad-dmirijiet tagħhom 
previsti f'din id-Direttiva jitolbu lill-

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju fl-eżerċitar tal-
funzjonijiet u tad-dmirijiet tagħhom 
previsti f'din id-Direttiva jitolbu lill-
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awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti l-assistenza tagħhom fit-twettiq ta' 
spezzjoni fuq il-post ta' fergħa stabbilita fi 
Stat Membru ospitanti jew fuq aġent 
maħtur fih.

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti l-assistenza tagħhom fit-twettiq ta' 
spezzjoni fuq il-post ta' fergħa stabbilita fi 
Stat Membru ospitanti jew fuq aġent 
maħtur fih. L-ispezzjoni fuq il-post ta' 
fergħa jew ta' fornitur tas-servizz tal-
kreditu għandha ssir skont il-liġi tal-Istat 
Membru fejn titwettaq l-ispezzjoni.

Or. en

Emenda 381
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fejn l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jkollhom 
evidenza li servizzjant tal-kreditu li 
jipprovdi servizzi fit-territorju tiegħu, skont 
l-Artikolu 11, ikun qed jikser l-obbligi li 
joħorġu mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva, dawn jgħaddu 
dik l-evidenza lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta' domiċilju u jitolbu li 
jittieħdu miżuri xierqa.

9. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fejn l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jkollhom 
evidenza li servizzjant tal-kreditu li 
jipprovdi servizzi fit-territorju tiegħu, skont 
l-Artikolu 11, ikun qed jikser ir-regoli 
applikabbli, inklużi l-obbligi li joħorġu 
mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva, dawn jgħaddu 
dik l-evidenza lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta' domiċilju u jitolbu li 
jittieħdu miżuri xierqa.

Or. en

Emenda 382
Pedro Marques

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fejn l-awtoritajiet kompetenti 

9. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fejn l-awtoritajiet kompetenti 
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tal-Istat Membru ospitanti jkollhom 
evidenza li servizzjant tal-kreditu li 
jipprovdi servizzi fit-territorju tiegħu, skont 
l-Artikolu 11, ikun qed jikser l-obbligi li 
joħorġu mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva, dawn jgħaddu 
dik l-evidenza lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta' domiċilju u jitolbu li 
jittieħdu miżuri xierqa.

tal-Istat Membru ospitanti jkollhom 
evidenza li servizzjant tal-kreditu li 
jipprovdi servizzi fit-territorju tiegħu, skont 
l-Artikolu 11, ikun qed jikser ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva, 
dawn jgħaddu dik l-evidenza lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju u jitolbu li jittieħdu miżuri 
xierqa.

Or. en

Emenda 383
Pedro Marques

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta, wara li jkunu infurmaw 
lill-Istat Membru ta' domiċilju ma tkun 
ittieħdet ebda miżura adegwata fi żmien 
raġonevoli jew meta minkejja l-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jew f'każ 
urġenti, is-servizzjant tal-kreditu jibqa' 
jikser l-obbligi taħt din id-Direttiva, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti jkunu intitolati li jimponu 
sanzjonijiet jew penali amministrattivi 
adegwati u miżuri ta' rimedju sabiex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fit-
territorju tiegħu wara li jinfurmaw 
mingħajr dewmien lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta'domiċilju.

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta, wara li jkunu infurmaw 
lill-Istat Membru ta' domiċilju ma tkun 
ittieħdet ebda miżura adegwata fi żmien 
raġonevoli jew meta minkejja l-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jew f'każ 
urġenti, fejn hija meħtieġa azzjoni 
immedjata biex tindirizza theddida serja 
għall-interessi kollettivi tal-mutwatarji, 
minħabba li s-servizzjant tal-kreditu jibqa' 
jikser ir-regoli applikabbli, inklużi l-
obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva u regoli 
nazzjonali oħra, l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jkunu intitolati li 
jimponu penali amministrattivi adegwati u 
miżuri ta' rimedju sabiex jiżguraw il-
konformità mar-regoli applikabbli wara li 
jinfurmaw mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta'domiċilju. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti jistgħu jipprojbixxu aktar 
attivitajiet ta' dawn is-servizzjanti tal-
kreditu fl-Istat Membru tagħhom sakemm 
tittieħed deċiżjoni adegwata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
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jew tittieħed miżura ta' rimedju mis-
servizzjant tal-kreditu. 

Or. en

Emenda 384
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta, wara li jkunu infurmaw 
lill-Istat Membru ta' domiċilju ma tkun 
ittieħdet ebda miżura adegwata fi żmien 
raġonevoli jew meta minkejja l-miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jew f'każ 
urġenti, is-servizzjant tal-kreditu jibqa' 
jikser l-obbligi taħt din id-Direttiva, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti jkunu intitolati li jimponu 
sanzjonijiet jew penali amministrattivi 
adegwati u miżuri ta' rimedju sabiex 
jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fit-
territorju tiegħu wara li jinfurmaw 
mingħajr dewmien lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta'domiċilju.

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta, wara li jkunu infurmaw 
lill-Istat Membru ta' domiċilju li miżuri 
adegwati ttieħdu fi żmien raġonevoli jew 
meta minkejja l-miżuri meħuda mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju jew f'każ urġenti, is-servizzjant 
tal-kreditu jibqa' jikser ir-regoli 
applikabbli, inklużi l-obbligi tiegħu taħt 
din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jkunu intitolati li 
jimponu sanzjonijiet jew penali 
amministrattivi adegwati u miżuri ta' 
rimedju sabiex jiżguraw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
fit-territorju tiegħu wara li jinfurmaw 
mingħajr dewmien lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta'domiċilju. 
B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri ospitanti 
jistgħu jipprojbixxu l-attivitajiet ta' tali 
servizzjanti tal-kreditu fl-Istat Membru 
tagħhom sakemm tittieħed deċiżjoni 
xierqa mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju.

Or. en

Emenda 385
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. Meta awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru tqis li, fi kwistjoni partikolari, il-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti 
ta' Stat Membru ieħor ma tikkonformax 
mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti f'din id-
Direttiva, din għandha tirreferi l-kwistjoni 
lill-EBA. F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-
awtoritajiet ta' domiċilju u dawk ospitanti 
li jdum aktar minn 4 xhur, l-awtoritajiet 
ikkonċernati għandhom jiddiferixxu d-
deċiżjoni tagħhom lill-EBA u jistennew 
kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità tista' 
tieħu skont l-Artikolu 19(3) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 u 
għandhom jieħdu d-deċiżjoni tagħhom 
skont id-deċiżjoni tal-EBA. Il-perjodu ta' 
erba' xhur għandu jitqies bħala l-perjodu 
ta' konċiljazzjoni skont it-tifsira ta' dak ir-
Regolament. L-EBA tista' wkoll tassisti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jilħqu qbil 
fuq l-inizjattiva tagħha stess f'konformità 
mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1) 
ta' dak ir-Regolament.

Or. en

Emenda 386
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Drittijiet u protezzjoni tal-mutwatarji 
konsumaturi li jkunu jinsabu f'diffikultà

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests.  A more sustainable solution is possible , 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.

Emenda 387
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Miżuri ta' tolleranza u preklużjoni

1. Il-kredituri għandhom jagħmlu kull 
sforz biex jevitaw li jittrasferixxu s-self 
improduttiv tal-konsumaturi lil partijiet 
terzi. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri jkollhom 
tolleranza raġonevoli fil-konfront tal-
mutwatarji li jkunu jinsabu f'diffikultà, 
skont l-Artikolu 28 tad-
Direttiva 2014/17/UE u l-Linji Gwida tal-
EBA dwar l-arretrati u l-preklużjoni 
EBA/GL/2015/12.
2. Il-miżuri ta' tolleranza jistgħu jinkludu 
l-konċessjonijiet li ġejjin lill-konsumatur:
(a) rifinanzjament totali jew parzjali ta' 
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kuntratt ta' kreditu;
(b) modifika tat-termini u l-kundizzjonijiet 
preċedenti ta' kuntratt ta' kreditu, li 
jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn:
(i) l-estensjoni tat-terminu tal-ipoteka;
(ii) il-bidla fit-tip tal-ipoteka (bħall-bidla 
fit-tip tal-ipoteka minn ipoteka ta' kapital 
u ta' mgħax għal ipoteka ta' mgħax biss);
(iii) id-differiment tal-pagament tar-
ripagament parzjali kollu jew parti minnu 
għal perjodu;
(iv) il-bidla fir-rata tal-imgħax sa ċertu 
limitu;
(v) l-offerta ta' pawża mill-pagamenti.
3. Id-definizzjoni ta' self improduttiv 
adottata mir-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2015/227 għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi ta' tolleranza 
tal-kredituri.
4. F'każ ta' preklużjoni, meta l-kreditu 
jkun iggarantit mir-residenza ewlenija tal-
konsumatur, ir-ritorn jew it-trasferiment 
tat-titolu jew tar-rikavati mill-bejgħ tat-
titolu lill-kreditur jew parti terza għandu 
jkun suffiċjenti biex jitħallas lura l-
kreditu. L-Artikolu 28(4) tad-
Direttiva 2014/17/UE għandu jiġi 
emendat kif xieraq.

Or. en

Emenda 388
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Riakkwist tad-dejn



PE645.006v01-00 116/163 AM\1195240MT.docx

MT

1. Meta istituzzjoni ta' kreditu jkun 
beħsiebha tittrasferixxi kuntratt ta' 
kreditu lil xerrej tal-kreditu bi prezz 
speċifikat, qabel it-trasferiment l-
istituzzjoni ta' kreditu għandha 
tippermetti lid-debituri kkonċernati li 
jkunu konsumaturi biex jixtru lura d-dejn 
tagħhom bl-istess prezz jew b'żieda żgħira, 
li tiġi speċifikata mill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti. Għal dak il-għan, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom 
jintalbu jiżvelaw lill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti d-dettalji meħtieġa 
tal-ftehimiet mistennija max-xerrejja tal-
kreditu.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-opzjoni ta' riakkwist tista' tiġi eżerċitata 
permezz ta' pagamenti parzjali.

Or. en

Emenda 389
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Regoli tal-kondotta għas-servizzjanti tal-

kreditu u għax-xerrejja tal-kreditu
1. Is-servizzjanti tal-kreditu u x-xerrejja 
tal-kreditu għandhom jaġixxu in bona 
fide, jittrattaw lill-konsumaturi b'mod 
ġust u jirrispettaw il-privatezza tagħhom. 
Il-prattiki li ġejjin għandhom jiġu 
pprojbiti:
(a) l-għoti ta' informazzjoni qarrieqa lill-
konsumaturi;
(b) fastidju fil-konfront tal-konsumaturi, 
inkluża l-komunikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar id-dejn tal-
konsumaturi lill-impjegatur, lill-familja, 
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lill-ħbieb u lill-ġirien tagħhom;
(c) l-impożizzjoni ta' tariffi u penali fuq il-
konsumaturi li jaqbżu l-ispejjeż relatati 
direttament mal-ġestjoni tad-dejn. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu limitu 
fuq dawk it-tariffi u l-penali skont il-
prinċipji tal-ġustizzja, ir-razzjonalità u l-
proporzjonalità.
Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
għall-fornituri tas-servizzi li 
jesternalizzaw stipulati fl-Artikolu 10 ta' 
dan id-Direttiva.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jżommu l-miżuri nazzjonali 
eżistenti bil-għan li jipproteġu lill-
mutwatarji li jkunu jinsabu f'diffikultà, 
kif ukoll jadottaw miżuri aktar stretti, bħal 
miżuri ta' insolvenza personali, 
restrizzjoni tal-attività tas-servizzjanti tal-
kreditu u tax-xerrejja tal-kreditu.

Or. en

Emenda 390
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12d
Dritt għal rappreżentanza legali

1. Fi kwalunkwe seduta ta' smigħ tal-qorti 
li tkun tinvolvi mutwatarju li jkun jinsab 
f'diffikultà, għandha titqies l-ugwaljanza 
tal-istatus tar-rappreżentanza sabiex jiġu 
żgurati seduta ta' smigħ sħiħa u ġusta u 
fehim sħiħ u komplut tal-parametri u tal-
allegazzjonijiet legali kollha li jkunu qed 
jiġu indirizzati.
2. Dan jitlob li tiġi pprovduta u tkun 
disponibbli rappreżentanza legali 
ekwivalenti għall-mutwatarji kollha li 
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jkunu jinsabu f'diffikultà u, minn kmieni 
biżżejjed, li tiġi żgurata tħejjija 
komprensiva tal-fatti u tad-dettalji 
rilevanti kollha għal rappreżentanza 
legali xierqa tal-każ f'tilwima.
3. Fejn ikun meħtieġ, dan is-servizz 
għandu jiġi pprovdut bi spejjeż tal-Istat 
Membru permezz ta' għajnuna legali bla 
ħlas jew l-ekwivalenti tagħha;

Or. en

Emenda 391
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12e
Is-soluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mekkaniżmi indipendenti u effettivi ta' 
soluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti 
huma disponibbli għall-konsumaturi. 
Dawn il-mekkaniżmi għandhom jinkludu 
soluzzjoni diretta u soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim.

Or. en

Emenda 392
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu -13 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -13
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Miżuri ta' tolleranza
1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
l-kredituri għandhom, b'diliġenza dovuta, 
jagħmlu l-aħjar sforzi biex jeżerċitaw, kif 
xieraq, miżuri ta' tolleranza raġonevoli u 
vijabbli flimkien mal-miżuri previsti fl-
Artikolu 28 tad-Direttiva 2014/17/UE 
qabel it-trasferiment tad-drittijiet tal-
kreditur skont kuntratt ta' kreditu jew il-
kuntratt ta' kreditu jekk il-mutwatarju li 
jkun ikkonkluda kuntratt ta' kreditu jkun 
jinsab f'diffikultajiet fil-pagamenti.
2. Il-miżuri ta' tolleranza għandhom 
jagħtu prijorità lill-konsumaturi u mill-
inqas jinkludu l-miżuri potenzjali li ġejjin 
li għandhom jiġu kkomunikati f'formati 
standardizzati lill-mutwatarji li jkunu 
jinsabu f'diffikultajiet fil-pagamenti 
abbażi ta' valutazzjoni tal-affordabbiltà:
a) opzjonijiet dwar rifinanzjament parzjali 
ta' kuntratt ta' kreditu;
b) opzjonijiet dwar modifika potenzjali 
għall-benefiċċju tal-mutwatarju tat-
termini u l-kundizzjonijiet preċedenti ta' 
kuntratt ta' kreditu inklużi, inter alia:
(i) l-estensjoni tat-terminu tas-self;
(ii) il-bidla fit-tip tas-self;
(iii) id-differiment tal-pagament tar-
ripagament parzjali kollu jew parti minnu 
għal perjodu;
(iv) il-bidla fir-rata tal-imgħax sa ċertu 
limitu; l-offerta ta' pawża mill-pagamenti 
u perjodi ta' grazzja;
(v) ripagamenti parzjali u riakkwisti tad-
dejn;
(vi) kambju tal-munita;
(vii) kanċellazzjoni parzjali u 
konsolidazzjoni tad-dejn
3. Il-kwalifika tal-kuntratti ta' kreditu 
bħala improduttivi għandha ssir mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżiti ta' tolleranza 
tal-kreditur.
4. L-istituzzjonijiet ta' kreditu u kredituri 
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oħra għandhom jippreżentaw rapport lill-
awtoritajiet kompetenti fuq bażi annwali 
fejn jiġbor fil-qosor il-politiki u l-proċessi 
sodi ta' tolleranza tagħhom inklużi 
proċeduri biex jidentifikaw, minn kmieni 
kemm jista' jkun, mutwatarji li jkunu 
jinsabu f'diffikultajiet fil-pagamenti. Ir-
rapport għandu jinkludi sommarju tal-
għadd ta' mutwatarji li jkunu bbenefikaw 
mill-miżuri ta' tolleranza u l-modalitajiet 
tal-miżuri ta' tolleranza li kienu effettivi 
matul is-sena preċedenti. Il-korp 
maniġerjali jenħtieġ li japprova din l-
informazzjoni qabel ma tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet kompetenti.
5. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' 
standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika:
(i) il-miżuri ta' tolleranza u l-valutazzjoni 
tal-affordabbiltà msemmija fil-
paragrafu 2;
(ii) id-definizzjoni ta' mutwatarju li jkun 
jinsab f'diffikultajiet fil-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 2;
(iii) il-kontenut tar-rapport imsemmi fil-
paragrafu 4.
L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ tad-Direttiva]. Il-Kummissjoni hija 
ddelegata s-setgħa li tadotta l-istandards 
tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 393
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu -13a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -13a
Rekwiżiti għall-kredituri qabel it-

trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur 
skont kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt 

ta' kreditu
L-Istat Membru għandu jirrikjedi li l-
kredituri ma jkunux jistgħu jittrasferixxu 
kuntratt ta' kreditu produttiv mingħajr il-
qbil tal-mutwatarju li jkun ikkonkluda l-
kuntratt ta' kreditu.

Or. en

Emenda 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kreditur għandu jipprovdi l-
informazzjoni kollha neċessarja lil xerrej 
tal-kreditu biex jippermetti li dak ix-xerrej 
tal-kreditu jevalwa l-valur tal-kuntratt 
kreditu u l-probabbiltà ta' rkupru tal-valur 
ta' dak il-kuntratt qabel ma jidħol f'kuntratt 
għat-trasferiment ta' dak il-kuntratt ta' 
kreditu.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kreditur jipprovdi l-
informazzjoni neċessarja rigward id-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew il-kuntratt ta' 
kreditu improduttiv innifsu u, jekk 
applikabbli, il-kollateral, lil xerrej tal-
kreditu biex jippermetti lil dak ix-xerrej 
tal-kreditu jevalwa l-valur tad-drittijiet tal-
kreditur taħt kuntratt ta' kreditu 
improduttiv jew il-kuntratt ta' kreditu 
improduttiv innifsu u l-probabbiltà ta' 
rkupru tal-valur ta' dak il-kuntratt qabel ma 
jidħol f'kuntratt għat-trasferiment tad-
drittijiet ta' dak il-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew ta' dak il-kuntratt 
ta' kreditu improduttiv filwaqt li jiżgura l-
protezzjoni tal-informazzjoni magħmula 
disponibbli mill-kreditur u l-
kunfidenzjalità tad-data tan-negozju.

Or. en
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Emenda 395
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kreditur għandu jipprovdi l-
informazzjoni kollha neċessarja lil xerrej 
tal-kreditu biex jippermetti li dak ix-xerrej 
tal-kreditu jevalwa l-valur tal-kuntratt 
kreditu u l-probabbiltà ta' rkupru tal-valur 
ta' dak il-kuntratt qabel ma jidħol f'kuntratt 
għat-trasferiment ta' dak il-kuntratt ta' 
kreditu.

1. L-Istati Membri, sa fejn ikollhom 
jew jistgħu b'mod raġonevoli jkunu 
mistennija li jiksbu, jew jiffaċilitaw id-
distribuzzjoni ta', tali informazzjoni, 
għandhom jiżguraw li kreditur għandu 
jipprovdi l-informazzjoni kollha neċessarja 
lil xerrej tal-kreditu biex jippermetti li dak 
ix-xerrej tal-kreditu jevalwa l-valur tal-
kuntratt kreditu u l-probabbiltà ta' rkupru 
tal-valur ta' dak il-kuntratt qabel ma jidħol 
f'kuntratt għat-trasferiment ta' dak il-
kuntratt ta' kreditu.

Or. en

Emenda 396
Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li istituzzjoni ta' kreditu jew is-
sussidjarja ta' istituzzjoni ta' kreditu li 
tittrasferixxi kuntratt ta' kreditu lil xerrej 
tal-kreditu tinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti maħtura skont l-Artikolu 20(3) 
ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2013/36/UE39 dwar dawn li 
ġejjin:

2. Fuq bażi biannwali, l-Istati 
Membri għandhom jirrikjedu li 
istituzzjonijiet ta' kreditu li jittrasferixxu 
d-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew il-kuntratt ta' 
kreditu improduttiv innifsu lil xerrej tal-
kreditu jinformaw lill-awtoritajiet 
kompetenti maħtura skont l-Artikolu 20(3) 
ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2013/36/UE39, għal kull 
trasferiment dwar l-identifikatur ta' entità 
ġuridika (LEI) tax-xerrej tal-kreditu jew 
fejn dan l-identifikatur ma jeżistix dwar:
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(i) l-identità tax-xerrej tal-kreditu jew tal-
membri tal-ġestjoni jew tal-organu 
amministrattiv tax-xerrej u l-persuni li 
jkollhom parteċipazzjoni kwalifikanti fix-
xerrej fis-sens tal-punt (36) tal-
Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013; u
(ii) l-indirizz tax-xerrej.
Barra minn hekk, l-istituzzjoni ta' kreditu 
għandha tinforma dwar mill-inqas dawn li 
ġejjin:

_________________ _________________
39 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 
2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni 
prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u 
tad-ditti tal-investiment, li temenda d-
Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-
Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 
176, 27.6.2013, p. 338).

39 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 
2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni 
prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u 
tad-ditti tal-investiment, li temenda d-
Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-
Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 
176, 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Emenda 397
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Xerrejja tal-kreditu soġġetti għal-liġi 

nazzjonali
Xerrej tal-kreditu li jwettaq attivitajiet fi 
Stat Membru huwa soġġett għar-
restrizzjonijiet u għar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru skont 
din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi 
li jimplimentaw standards tekniċi li 
jispeċifikaw il-formati li għandhom 
jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tal-kuntratt ta' kreditu.

1. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' Linji Gwida li jispeċifikaw il-formati li 
jistgħu jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tal-kuntratt ta' kreditu jew tad-
drittijiet tal-kreditur. Fl-abbozz ta' Linji 
Gwida, l-EBA għandha tispeċifika l-
oqsma tad-data minimi meħtieġa għall-
kuntratti ta' kreditu improduttivi jew 
għad-drittijiet tal-kreditur sabiex jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti ta' informazzjoni kif 
stabbilit fl-Artikolu 13(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudelli tal-NPL mhumiex obbligatorji u mhumiex rekwiżit ta' rapportar superviżorju, iżda 
linja gwida biss.

Emenda 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi 
li jimplimentaw standards tekniċi li 
jispeċifikaw il-formati li għandhom 
jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 

1. L-EBA għandha tiżviluppa linji 
gwida li jispeċifikaw il-formati li jistgħu 
jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
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informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tal-kuntratt ta' kreditu.

Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tal-kuntratt ta' kreditu.

Or. en

Emenda 400
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi 
li jimplimentaw standards tekniċi li 
jispeċifikaw il-formati li għandhom 
jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tal-kuntratt ta' kreditu.

1. L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi 
li jimplimentaw standards tekniċi li 
jispeċifikaw il-formati li għandhom 
jintużaw minn kredituri li jkunu 
istituzzjonijiet ta' kreditu għall-għoti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), sabiex jipprovdu 
informazzjoni dettaljata dwar l-iskoperturi 
ta' kreditu tagħhom fil-portafoll bankarju 
lix-xerrejja tal-kreditu għall-iskrinjar, 
għad-diliġenza finanzjarja dovuta u għall-
valwazzjoni tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu improduttiv jew tal-
kuntratt ta' kreditu improduttiv innifsu. 
Fl-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni 
l-EBA għandha tispeċifika l-oqsma tad-
data meħtieġa għad-drittijiet tal-kreditur 
taħt kuntratt ta' kreditu improduttiv jew 
għall-kuntratt ta' kreditu improduttiv 
innifsu sabiex tissodisfa r-rekwiżiti ta' 
informazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 13(1), li għandhom jiġu applikati 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu b'mod 
proporzjonat fir-rigward tad-daqs u l-
kumplessità tagħhom. 

Or. en



PE645.006v01-00 126/163 AM\1195240MT.docx

MT

Emenda 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-EBA għandha tissottometti dawk 
l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-[31 
ta' Diċembru 2018].

imħassar

Or. en

Emenda 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tingħatalha s-
setgħa li tadotta l-implimentazzjoni tal-
istandards tekniċi msemmija fil-
paragrafu 1 skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill40.

imħassar

_________________
40 Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Bankarja Ewropea) u li jemenda d-
Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE 
(ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

Or. en

Emenda 403
Matt Carthy
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-rappreżentant ta' xerrej tal-
kreditu msemmi fl-Artikolu 17(1) jaħtar 
istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fl-Unjoni 
jew is-sussidjarja tagħha stabbilita fl-
Unjoni jew servizzjant tal-kreditu 
awtorizzat biex jitwettqu attivitajiet ta' 
servizzjar tal-kreditu fir-rigward ta' 
kuntratti ta' kreditu konklużi ma' 
konsumaturi.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ir-regolamentazzjoni diretta tax-
xerrejja tal-kreditu li joperaw fil-
ġurisdizzjoni tagħhom billi jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom is-setgħa li jissorveljaw, 
jinvestigaw u jissanzjonaw lix-xerrejja tal-
kreditu.

Or. en

Emenda 404
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 
soġġett għal xi rekwiżiti addizzjonali 
għax-xiri ta' kuntratti ta' kreditu 
minbarra kif previst mill-miżuri 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 405
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 

imħassar
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soġġett għal xi rekwiżiti addizzjonali 
għax-xiri ta' kuntratti ta' kreditu 
minbarra kif previst mill-miżuri 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 406
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 
soġġett għal xi rekwiżiti addizzjonali 
għax-xiri ta' kuntratti ta' kreditu minbarra 
kif previst mill-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dritt tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali rilevanti li jikkonċernaw b'mod 
partikolari l-infurzar ta' kuntratti, il-
protezzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
tal-mutwatarju u l-liġi kriminali jkomplu 
japplikaw għax-xerrej tal-kreditu mat-
trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur taħt 
kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu għax-xerrej tal-kreditu. Il-
livell ta' protezzjoni previst skont id-dritt 
tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali għall-
konsumaturi u għal mutwatarji oħra ma 
għandux ikun affettwat mit-trasferiment 
tad-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew il-kuntratt ta' kreditu nnifsu 
għax-xerrej tal-kreditu.

Or. en

Emenda 407
Pedro Marques

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 
soġġett għal xi rekwiżiti addizzjonali għax-
xiri ta' kuntratti ta' kreditu minbarra kif 
previst mill-miżuri nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 
soġġett għal xi rekwiżiti amministrattivi 
addizzjonali għax-xiri ta' drittijiet tal-
kreditur taħt kuntratt ta' kreditu 
improduttiv jew il-kuntratt ta' kreditu 
improduttiv innifsu minbarra kif previst 
mill-miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva, il-liġi tal-protezzjoni tal-
konsumatur jew id-dritt kuntrattwali li 
jirregola. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dritt tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali rilevanti li jikkonċernaw b'mod 
partikolari l-infurzar ta' kuntratti, il-
protezzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
tal-mutwatarju, l-oriġinazzjoni tal-
kreditu, ir-regoli tas-sigriet bankarju u l-
liġi kriminali jkomplu japplikaw għax-
xerrej tal-kreditu mat-trasferiment tad-
drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew il-kuntratt ta' kreditu nnifsu 
għax-xerrej tal-kreditu. Il-livell ta' 
protezzjoni previst skont id-dritt tal-
Unjoni u l-liġi nazzjonali għall-
konsumaturi u għal mutwatarji oħra ma 
għandux ikun affettwat mit-trasferiment 
tad-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew il-kuntratt ta' kreditu nnifsu 
għax-xerrej tal-kreditu.

Or. en

Emenda 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu ma jkunx 
soġġett għal xi rekwiżiti addizzjonali għax-
xiri ta' kuntratti ta' kreditu minbarra kif 
previst mill-miżuri nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu jkun soġġett 
għal xi rekwiżiti addizzjonali meħtieġa 
għax-xiri ta' kuntratti ta' kreditu minbarra 
kif previst mill-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu, jew fejn 
rilevanti s-servizzjant tal-kreditu maħtur, 
mat-trasferiment tad-drittijiet tal-kreditur 
taħt kuntratt ta' kreditu jew il-kuntratt ta' 
kreditu nnifsu jassumi l-informazzjoni u 
r-rekwiżiti ta' notifika rilevanti kollha lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Or. en

Emenda 410
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għas-setgħat nazzjonali 
rigward ir-reġistri tal-kreditu, inkluża s-
setgħa li tintalab informazzjoni mingħand 
ix-xerrejja tal-kreditu rigward id-drittijiet 
tal-kreditur taħt kuntratt ta' kreditu jew il-
kuntratt ta' kreditu nnifsu u l-prestazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 411
Ernest Urtasun
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva ma taffettwax il-
liġijiet tal-Istati Membri li jestendu l-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva jew 
jimponu rekwiżiti addizzjonali fuq ix-
xerrejja tal-kreditu.

Or. en

Emenda 412
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Rappreżentant tax-xerrejja tal-kreditu 
mhux stabbilit fl-Unjoni
1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
li meta jiġi konkluż trasferiment tal-
kuntratt ta' kreditu, xerrej tal-kreditu li 
ma jkunx domiċiljat jew stabbilit fl-
Unjoni jkun ħatar bil-miktub 
rappreżentant li jkun domiċiljat jew 
stabbilit fl-Unjoni.
2. Ir-rappreżentant imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi indirizzat 
flimkien max-xerrej tal-kreditu jew 
inkella minfloku mill-awtoritajiet 
kompetenti dwar il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-konformità kontinwa ma' din 
id-Direttiva u għandu jkun kompletament 
responsabbli mill-konformità mal-obbligi 
imposti fuq ix-xerrej tal-kreditu taħt id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

Or. en



PE645.006v01-00 132/163 AM\1195240MT.docx

MT

Emenda 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu jew, fejn ikun 
applikabbli, ir-rappreżentant maħtur skont 
l-Artikolu 17, jikkomunika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ix-xerrej 
tal-kreditu jew, fejn ikun applikabbli, ir-
rappreżentant tiegħu jkun domiċiljat jew 
stabbilit, l-intenzjoni tiegħu li jwettaq 
eżekuzzjoni b'mod dirett tal-kuntratt ta' 
kreditu billi jipprovdi l-informazzjoni li 
ġejja:

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu, entitajiet jew, 
fejn ikun applikabbli, ir-rappreżentant 
maħtur tagħhom skont l-Artikolu 17, 
għandhom ikunu soġġetti għall-istess 
regoli, kemm jekk ikunu servizzjanti 
speċjalizzati fis-servizzi tal-kreditu kif 
ukoll jekk ikunu istituzzjonijiet bankarji. 
Barra minn hekk, dawn għandhom 
jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru fejn ix-xerrej tal-kreditu 
jew, fejn ikun applikabbli, ir-rappreżentant 
tiegħu jkun domiċiljat jew stabbilit, l-
intenzjoni tagħhom li jwettqu eżekuzzjoni 
b'mod dirett tal-kuntratt ta' kreditu billi 
jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 414
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu jew, fejn ikun 
applikabbli, ir-rappreżentant maħtur 
skont l-Artikolu 17, jikkomunika lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
fejn ix-xerrej tal-kreditu jew, fejn ikun 
applikabbli, ir-rappreżentant tiegħu jkun 
domiċiljat jew stabbilit, l-intenzjoni tiegħu 
li jwettaq eżekuzzjoni b'mod dirett tal-

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li xerrej tal-kreditu jikkomunika 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru l-intenzjoni tiegħu li jwettaq 
eżekuzzjoni b'mod dirett tal-kuntratt ta' 
kreditu billi jipprovdi l-informazzjoni li 
ġejja:
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kuntratt ta' kreditu billi jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li xerrej tal-kreditu jew, fejn 
ikun applikabbli, ir-rappreżentant tiegħu 
maħtur skont l-Artikolu 17, li jittrasferixxi 
kuntratt ta' kreditu lil xerrej ieħor ta' 
kreditu jinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 18(1) 
dwar it-trasferiment, l-identità u l-indirizz 
tax-xerrej il-ġdid tal-kreditu u, fejn ikun 
applikabbli, tar-rappreżentant maħtur 
skont l-Artikolu 17.

1. Meta xerrej tal-kreditu jittrasferixxi 
d-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew il-kuntratt ta' 
kreditu improduttiv innifsu lil xerrej ieħor 
ta' kreditu, l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li s-servizzjant tal-kreditu 
maħtur jinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
fuq bażi trimestrali għal kull trasferiment 
dwar l-identifikatur ta' entità ġuridika 
(LEI) tax-xerrej il-ġdid tal-kreditu jew 
meta ma jeżistix dan l-identifikatur dwar:
(i) l-identità tax-xerrej il-ġdid tal-kreditu 
jew il-membri tal-ġestjoni jew tal-organu 
amministrattiv tax-xerrej il-ġdid u l-
persuni li jkollhom parteċipazzjoni 
kwalifikanti fix-xerrej il-ġdid fis-sens tal-
punt (36) tal-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013; u
(ii) l-indirizz tax-xerrej il-ġdid.
Barra minn hekk, fuq livell aggregat, ix-
xerrej tal-kreditu għandu jinforma mill-
inqas dawn li ġejjin:
(a) il-bilanċ aggregat pendenti tad-
drittijiet tal-kreditur taħt il-kuntratt ta' 
kreditu improduttiv jew tal-kuntratti ta' 
kreditu improduttivi ttrasferiti;
(b) in-numru u d-daqs tad-drittijiet tal-
kreditur taħt il-kuntratti ta' kreditu 
improduttivi jew tal-kuntratti ta' kreditu 
improduttivi ttrasferiti;
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(c) jekk it-trasferiment jinkludix id-
drittijiet tal-kreditur taħt il-kuntratti ta' 
kreditu improduttivi jew il-kuntratti ta' 
kreditu improduttivi konklużi mal-
konsumaturi u t-tipi ta' assi li 
jiżgurawhom, meta jkun applikabbli.

Or. en

Emenda 416
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku informazzjoni dwar it-
trasferiment tal-kuntratti ta' kreditu minn 
istituzzjoni ta' kreditu lil xerrej tal-
kreditu, jew minn xerrej tal-kreditu 
wieħed għal ieħor, inklużi l-identità u l-
indirizz tax-xerrej il-ġdid tal-kreditu u, 
fejn ikun applikabbli, tar-rappreżentant 
tiegħu maħtur skont l-Artikolu 17. 

Or. en

Emenda 417
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjanti tal-kreditu u, fejn 
ikun applikabbli, il-fornituri tas-servizzi 
tal-kreditu li jkunu ġew esternalizzati 
lilhom attivitajiet skont l-Artikolu 10, 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-servizzjanti tal-kreditu, ix-
xerrejja tal-kreditu u, fejn ikun 
applikabbli, il-fornituri tas-servizzi tal-
kreditu li jkunu ġew esternalizzati lilhom 
attivitajiet skont l-Artikolu 10, 
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nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva fuq 
bażi kontinwa u għandhom jiżguraw li 
dawk l-attivitajiet ikunu soġġetti għal 
superviżjoni adegwata mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
sabiex tiġi evalwata din il-konformità.

jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva fuq 
bażi kontinwa u għandhom jiżguraw li 
dawk l-attivitajiet ikunu soġġetti għal 
superviżjoni adegwata mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
sabiex tiġi evalwata din il-konformità.

Or. en

Emenda 418
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru fejn ix-xerrejja 
tal-kreditu jew, fejn ikun applikabbli, ir-
rappreżentant tagħhom maħtur skont l-
Artikolu 17, ikunu domiċiljati jew 
stabbiliti għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 
ikunu responsabbli mis-superviżjoni tal-
obbligi stabbiliti fl-Artikoli 15-19 fir-
rigward tax-xerrejja tal-kreditu jew, fejn 
ikun applikabbli, tar-rappreżentanti 
tagħhom maħtura skont l-Artikolu 17.

imħassar

Or. en

Emenda 419
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju maħtur skont l-

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju u ospitanti 
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Artikolu 20(3) jingħataw is-setgħat 
superviżorji, investigattivi u ta' sanzjonar 
kollha meħtieġa għall-eżerċitar tal-
funzjonijiet u d-dmirijiet tagħhom stabbiliti 
f'din id-Direttiva, inklużi dawn li ġejjin:

maħtur skont l-Artikolu 20(3) jingħataw is-
setgħat superviżorji, investigattivi u ta' 
sanzjonar kollha meħtieġa għall-eżerċitar 
tal-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħhom 
stabbiliti f'din id-Direttiva, inklużi mill-
inqas dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 420
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) is-setgħa li jipprojbixxu ċerti 
attivitajiet;

Or. en

Emenda 421
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) is-setgħa li jirrikjedu li servizzjant 
tal-kreditu jneħħi membri tal-ġestjoni jew 
tal-organu amministrattiv tiegħu meta 
jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(b) u l-
Artikolu 5a;

Or. en
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Emenda 422
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) is-setgħa li jirrikjedu li s-
servizzjanti tal-kreditu jimmodifikaw jew 
jaġġornaw l-arranġamenti ta' governanza 
interna u l-mekkaniżmi ta' kontroll intern 
ta' servizzjant tal-kreditu sabiex jiżguraw 
b'mod effettiv ir-rispett għad-drittijiet tal-
mutwatarji skont il-liġijiet li jirregolaw il-
kuntratt ta' kreditu;

Or. en

Emenda 423
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) is-setgħa li jirrikjedu li s-
servizzjanti tal-kreditu jimmodifikaw jew 
jaġġornaw il-politiki adottati mis-
servizzjanti tal-kreditu biex jiżguraw it-
trattament ġust u diliġenti tal-mutwatarji, 
u r-reġistrazzjoni u t-trattament tal-
ilmenti tal-mutwatarji;

Or. en

Emenda 424
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) is-setgħa li jitolbu aktar 
informazzjoni dwar it-trasferiment tad-
drittijiet tal-kreditur taħt il-kuntratti ta' 
kreditu jew tal-kuntratti ta' kreditu 
nfushom;

Or. en

Emenda 425
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ee (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ee) is-setgħa li jirrieżaminaw il-politiki 
u l-proċessi sodi ta' tolleranza msemmija 
fl-Artikolu -13;

Or. en

Emenda 426
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jivvalutaw, 
mill-inqas darba fis-sena, l-
implimentazzjoni mis-servizzjant tal-
kreditu tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (c), 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta' domiċilju jivvalutaw, 
mill-inqas darba fis-sena, l-
implimentazzjoni mis-servizzjant tal-
kreditu tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (b) 
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(d) u (e) tal-Artikolu 5(1). sa (ee) tal-Artikolu 5(1).

Or. en

Emenda 427
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jistipulaw penali 
amministrattivi u miżuri ta' rimedju 
adegwati li jkunu applikabbli mill-inqas 
fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

1. Mingħajr preġudizzju għad-dritt 
tal-Istati Membri li jistabbilixxu pieni 
kriminali, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jistipulaw penali 
amministrattivi u miżuri ta' rimedju 
adegwati li jkunu applikabbli mill-inqas 
fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 428
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzjant tal-kreditu jonqos milli 
jidħol jew jidħol fi ftehim ta' 
esternalizzazzjoni bi ksur tad-
dispożizzjonijiet li jittrasponu l-Artikolu 10 
jew il-fornitur tas-servizz tal-kreditu li l-
funzjonijiet ikunu ġew esternalizzati lilu 
jikkommetti ksur serju tar-regoli legali 
applikabbli, inkluża l-liġi nazzjonali li 
tittrasponi din id-Direttiva;

(a) servizzjant tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżit stabbilit fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu 9 ta' din id-Direttiva jew jidħol fi 
ftehim ta' esternalizzazzjoni bi ksur tad-
dispożizzjonijiet li jittrasponu l-Artikolu 10 
jew il-fornitur tas-servizz tal-kreditu li l-
funzjonijiet ikunu ġew esternalizzati lilu 
jikkommetti ksur serju tar-regoli legali 
applikabbli, inkluża l-liġi nazzjonali li 
tittrasponi din id-Direttiva;

Or. en
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Emenda 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-arranġamenti ta' governanza ta' 
servizzjant tal-kreditu u l-mekkaniżmi ta' 
kontroll intern jonqsu milli jiżguraw ir-
rispett lejn id-drittijiet tal-mutwatarji u l-
konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-data personali;

(b) l-arranġamenti ta' governanza ta' 
xerrej tal-kreditu jew servizzjant tal-
kreditu u l-mekkaniżmi ta' kontroll intern 
jonqsu milli jiżguraw ir-rispett lejn id-
drittijiet tal-mutwatarji u l-konformità mar-
regoli dwar il-protezzjoni tad-data 
personali;

Or. en

Emenda 430
Frances Fitzgerald

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-politika ta' servizzjant tal-kreditu 
tkun inadegwata għat-trattament xieraq tal-
mutwatarji kif stabbilit fl-Artikolu 5(1)(d);

(c) il-politika ta' servizzjant tal-kreditu 
jew xerrej tal-kreditu tkun inadegwata 
għat-trattament xieraq tal-mutwatarji kif 
stabbilit fl-Artikolu 5(1)(d);

Or. en

Emenda 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-politika ta' servizzjant tal-kreditu 
tkun inadegwata għat-trattament xieraq tal-

(c) il-politika ta' xerrej tal-kreditu jew 
servizzjant tal-kreditu tkun inadegwata 
għat-trattament xieraq tal-mutwatarji kif 
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mutwatarji kif stabbilit fl-Artikolu 5(1)(d); stabbilit fl-Artikolu 5(1)(d);

Or. en

Emenda 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċeduri interni ta' servizzjant 
tal-kreditu jonqsu milli jipprevedu għar-
reġistrazzjoni u għat-trattar tal-ilmenti tal-
mutwatarji skont l-obbligi stabbiliti fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva;

(d) il-proċeduri interni ta' xerrej tal-
kreditu jew servizzjant tal-kreditu jonqsu 
milli jipprevedu għar-reġistrazzjoni u għat-
trattar tal-ilmenti tal-mutwatarji skont l-
obbligi stabbiliti fil-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) istituzzjoni ta' kreditu tonqos milli 
tikkomunika l-informazzjoni stabbilita fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu 13 ta' din id-Direttiva, darba biss 
u wara li jiġi ffinalizzat it-trasferiment tal-
kuntratt ta' kreditu;

Or. en

Emenda 434
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) xerrej tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu -13 ta' din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 435
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) xerrej tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżiti tat-twettiq tan-
negozju stabbiliti fil-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu l-Artikolu 6a ta' din id-
Direttiva;

Or. en

Emenda 436
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) istituzzjoni ta' kreditu tonqos milli 
tikkomunika l-informazzjoni stabbilita fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu 13 ta' din id-Direttiva;
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Or. en

Emenda 437
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gd) istituzzjoni ta' kreditu tonqos milli 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu -13 ta' din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 438
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ge (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ge) istituzzjoni ta' kreditu tonqos milli 
tikkonforma mar-rekwiżiti tat-twettiq tan-
negozju stabbiliti fil-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu l-Artikolu 6a ta' din id-
Direttiva;

Or. en

Emenda 439
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
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Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gf) servizzjant tal-kreditu jippermetti 
lil persuna waħda jew aktar li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti kif stabbiliti 
fl-Artikolu 5(1)(b) biex isiru jew jibqgħu 
membri tal-ġestjoni jew tal-organu 
amministrattiv tiegħu;

Or. en

Emenda 440
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gg) servizzjant tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżit stabbilit fil-
miżuri nazzjonali li jittrasponu l-
Artikolu 35 ta' din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 441
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt gh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gh) servizzjant tal-kreditu jew fornitur 
tas-servizz tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżiti tat-twettiq tan-
negozju stabbiliti fil-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu l-Artikolu 6a ta' din id-
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Direttiva;

Or. en

Emenda 442
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kanċellazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni biex jitwettqu attivitajiet 
ta' servizzjar tal-kreditu;

(a) l-irtirar ta' awtorizzazzjoni biex 
jitwettqu attivitajiet ta' servizzjar tal-
kreditu;

Or. en

Emenda 443
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta jiddeterminaw it-tip ta' 
penali amministrattivi jew miżuri ta' 
rimedju oħrajn u l-ammont ta' dawk il-
penali pekunjarji amministrattivi, l-
awtoritajiet kompetenti jqisu ċ-ċirkostanzi 
kollha li ġejjin, fejn ikun rilevanti:

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta jiddeterminaw it-tip ta' 
penali amministrattivi jew miżuri ta' 
rimedju oħrajn u l-ammont ta' dawk il-
penali pekunjarji amministrattivi, l-
awtoritajiet kompetenti jqisu ċ-ċirkostanzi 
rilevanti, inkluż dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 444
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
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Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-sitwazzjonijiet imsemmijin 
fil-paragrafu 1 japplikaw għall-persuni 
ġuridiċi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet kompetenti 
japplikaw il-penali amministrattivi u l-
miżuri ta' rimedju stabbiliti fil-paragrafu 2 
għall-membri tal-korp maniġerjali jew tal-
organu amministrattiv, u għal individwi 
oħra li jkunu responsabbli mill-ksur skont 
il-liġi nazzjonali.

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet kompetenti 
japplikaw il-penali amministrattivi u l-
miżuri ta' rimedju stabbiliti fil-paragrafu 2 
għall-membri tal-korp maniġerjali jew tal-
organu amministrattiv, u għal individwi 
oħra li jkunu responsabbli mill-ksur skont 
il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li qabel ma jieħdu kwalunkwe 
deċiżjoni li timponi penali amministrattivi 
jew miżuri ta' rimedju stabbiliti fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet 
kompetenti jagħtu lis-servizzjant tal-
kreditu inkwistjoni, lix-xerrej tal-kreditu 
jew, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant maħtur skont l-Artikolu 17, 
l-opportunità li jinstema'.

6. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li qabel ma jieħdu kwalunkwe 
deċiżjoni li timponi penali amministrattivi 
jew miżuri ta' rimedju stabbiliti fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet 
kompetenti jagħtu lis-servizzjant tal-
kreditu jew lix-xerrej tal-kreditu 
inkwistjoni l-opportunità li jinstema'. 
Qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni, l-
awtorità kompetenti għandha tinnotifika 
bil-miktub l-eżistenza ta' tali proċediment 
lis-servizzjant u l-kredituri interessati.

Or. en

Emenda 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal direttiva
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Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Regoli tal-kondotta għas-servizzjanti tal-

kreditu u għax-xerrejja tal-kreditu
1. Is-servizzjanti tal-kreditu u x-xerrejja 
tal-kreditu għandhom jaġixxu in bona 
fide, jittrattaw lill-konsumaturi b'mod 
ġust u jirrispettaw il-privatezza tagħhom.
2. Il-prattiki li ġejjin għandhom jiġu 
pprojbiti: 
(a) l-għoti ta' informazzjoni qarrieqa lill-
konsumaturi;
(b) fastidju fil-konfront tal-konsumaturi, 
inkluża l-komunikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar id-dejn tal-
konsumaturi lill-impjegatur, lill-familja, 
lill-ħbieb u lill-ġirien tagħhom; 
(c) l-impożizzjoni ta' tariffi u penali fuq il-
konsumaturi li jaqbżu l-ispejjeż relatati 
direttament mal-ġestjoni tad-dejn.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
limitu fuq dawk it-tariffi u l-penali 
msemmija fil-punt (c) skont il-prinċipji 
tal-ġustizzja, ir-razzjonalità u l-
proporzjonalità. 

Or. en

Emenda 447
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en
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Emenda 448
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar
Eżekuzzjoni
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kollateral ikun jista' jiġi realizzat skont 
dan il-mekkaniżmu ta' eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral.
2.
L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
għal mill-inqas wieħed jew iż-żewġ mezzi 
li ġejjin biex jiġi realizzat il-kollateral kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għal kull tip ta' 
dritt ta' titolu ta' sigurtà u kollateral:
(a) irkant pubbliku;
(b) bejgħ privat.
Għal kull wieħed minn dawn il-mezzi, l-
Istati Membri jistgħu jipprevedu li nutar, 
marixxall jew uffiċjal pubbliku ieħor jiġi 
maħtur fejn ikun xieraq biex jiżgura d-
distribuzzjoni effiċjenti u mħaffa tar-
rikavat mill-bejgħ u t-trasferiment tal-
kollateral lil akkwirent, jew biex 
jissalvagwardja d-drittijiet tal-mutwatarju.
3. Fejn l-Istati Membri jistabbilixxu l-
proċedura ta' eżekuzzjoni extraġudizzjarja 
permezz ta' approprjazzjoni, id-dritt tal-
kreditur li jżomm l-assi biex jissodisfa l-
obbligazzjoni kollha jew parzjali tal-
mutwatarju kummerċjali għandu jkun 
irregolat mil-liġijiet applikabbli f'kull Stat 
Membru. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li f'każ ta' approprjazzjoni, id-
differenza pożittiva li jkollha titħallas lill-
mutwatarju kummerċjali għandha tkun 
id-differenza bejn is-somma pendenti tal-
kuntratt ta' kreditu garantit u l-
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valwazzjoni tal-assi.
4. Għall-finijiet tar-realizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kreditur 
jorganizza valwazzjoni tal-assi, sabiex 
jiddetermina l-prezz ta' riżerva f'każi ta' 
rkant pubbliku u ta' bejgħ privat, u li jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) il-kreditur u l-mutwatarju 
kummerċjali jaqblu dwar il-valwatur li 
għandu jinħatar;
(b) il-valwazzjoni ssir minn valwatur 
indipendenti;
(c) il-valwazzjoni tkun ġusta u realistika;
(d) il-valwazzjoni ssir speċifikament għall-
finijiet tar-realizzazzjoni tal-kollateral 
wara l-avveniment tal-eżekuzzjoni;
(e) il-mutwatarju kummerċjali jkollu d-
dritt li jikkontesta l-valwazzjoni quddiem 
qorti skont l-Artikolu 29.
5. Għall-finijiet tal-punt (a), meta l-
partijiet ma jkunux jistgħux jaqblu dwar 
il-ħatra ta' valwatur għall-finijiet tar-
realizzazzjoni tal-kollateral imsemmi fil-
paragrafu 2, għandu jinħatar valwatur 
b'deċiżjoni ta' qorti ġudizzjarja, skont il-
liġi nazzjonali tal-Istat Membru li fih il-
mutwatarju kummerċjali jkun stabbilit 
jew domiċiljat.

Or. en

Emenda 449
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
Irkant pubbliku
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-realizzazzjoni tal-kollateral permezz ta' 
rkant pubbliku titwettaq skont l-elementi 
li ġejjin:
(a) il-kreditur ikun ikkomunika 
pubblikament il-ħin u l-post tal-irkant 
pubbliku mill-inqas 10 ijiem qabel dak l-
irkant;
(b) il-kreditur ikun għamel sforzi 
raġonevoli biex jattira l-ogħla għadd ta' 
xerrejja potenzjali;
(c) il-kreditur ikun innotifika lill-
mutwatarju kummerċjali, u lil kwalunkwe 
parti terza b'interess jew bi dritt għall-
assi, dwar l-irkant pubbliku, inkluż il-ħin 
u l-post tiegħu, mill-inqas 10 ijiem qabel 
dak l-irkant;
(d) tkun twettqet valwazzjoni tal-assi qabel 
l-irkant pubbliku;
(e) il-prezz ta' riżerva tal-assi jkun mill-
inqas ugwali għall-ammont tal-
valwazzjoni li jkun ġie ddeterminat qabel 
l-irkant pubbliku;
(f) l-assi jkun jista' jinbiegħ bi tnaqqis ta' 
mhux aktar minn 20 % tal-ammont tal-
valwazzjoni meta japplikaw dawn iż-żewġ 
xenarji li ġejjin:
(i) ebda xerrej ma jkun għamel offerta fl-
irkant pubbliku skont ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (e) u (f);
(ii) ikun hemm theddida ta' deterjorament 
imminenti tal-assi.
2. Meta l-assi ma jkunx inbiegħ bi rkant 
pubbliku, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu għar-realizzazzjoni tal-
kollateral permezz ta' bejgħ privat.
3. Meta Stat Membru jipprevedi għat-tieni 
rkant pubbliku, il-punti minn (a) sa (e) 
tal-paragrafu 1 għandhom japplikaw iżda 
l-assi jista' jinbiegħ bi tnaqqis ulterjuri, 
kif iddeterminat mill-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 450
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar
Bejgħ privat
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-realizzazzjoni tal-kollateral permezz ta' 
bejgħ privat titwettaq skont l-elementi li 
ġejjin:
(a) il-kreditur ikun għamel sforzi 
raġonevoli, inkluża pubbliċità pubblika 
adegwata, biex jattira lix-xerrejja 
potenzjali;
(b) il-kreditur ikun innotifika lill-
mutwatarju kummerċjali, u lil kwalunkwe 
parti terza b'interess jew bi dritt għall-
assi, dwar l-intenzjoni tiegħu li jbigħ l-
assi mill-inqas 10 ijiem qabel l-assi jiġi 
offrut għall-bejgħ;
(c) tkun twettqet valwazzjoni tal-assi qabel 
il-bejgħ privat u/jew qabel l-irkant 
pubbliku skont il-punt (c) tal-
Artikolu 25(1);
(d) il-prezz ta' gwida tal-assi jkun mill-
inqas ugwali għall-ammont stabbilit fil-
valwazzjoni msemmija fil-punt (c), fiż-
żmien li l-assi jiġu offruti għall-bejgħ 
privat;
(e) l-assi jkun jista' jinbiegħ bi tnaqqis ta' 
mhux aktar minn 20 % tal-valur meta 
japplikaw dawn iż-żewġ xenarji li ġejjin:
(i) ebda xerrej ma jkun għamel offerta 
skont ir-rekwiżiti msemmija fil-punti (d) u 
(e) fi  żmien 30 jum;
(ii) ikun hemm theddida ta' deterjorament 
imminenti tal-assi.
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2. Meta l-assi ma jkunx inbiegħ f'bejgħ 
privat fi żmien 30 jum mill-offerta tal-assi 
għall-bejgħ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kreditur jirreklama 
pubblikament il-bejgħ tul perjodu 
addizzjonali ta' mill-inqas 30 jum qabel 
ma jikkonkludi kwalunkwe bejgħ.
3. Meta Stat Membru jipprovdi għat-tieni 
tentattiv ta' bejgħ privat, il-punti minn (a) 
sa (d) tal-paragrafu 1 għandhom 
japplikaw iżda l-assi jista' jinbiegħ bi 
tnaqqis ulterjuri, kif iddeterminat mill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 451
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Drittijiet ta' titoli ta' sigurtà 
f'kompetizzjoni
L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
prijorità marbuta mad-drittijiet ta' titoli 
ta' sigurtà f'kompetizzjoni fl-istess 
kollateral ma jiġux affettwati bl-infurzar 
ta' wieħed minn dawk id-drittijiet permezz 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 452
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Dritt għall-kontestazzjoni tal-eżekuzzjoni
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
mutwatarju kummerċjali jkollu d-dritt li 
jikkontesta l-użu ta' dan il-mekkaniżmu 
ta' eżekuzzjoni extraġudizzjarja 
aċċellerata tal-kollateral quddiem qorti 
nazzjonali meta l-bejgħ tal-assi pprovdut 
bħala kollateral ma jkunx sar skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-
Artikoli 24(3), 25 u 26, jew meta l-
valwazzjoni tal-assi ma tkunx twettqet 
skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu l-Artikolu 24(4).

Or. en

Emenda 453
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Ir-restituzzjoni tal-ammont eċċedenti
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur ikun meħtieġ iħallas lill-
mutwatarju kummerċjali kwalunkwe 
differenza pożittiva bejn is-somma 
pendenti tal-kuntratt ta' kreditu garantit u 
r-rikavat mill-bejgħ tal-assi.

Or. en

Emenda 454
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar
Saldu tal-ammont pendenti
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 19 sa 
23 tad-Direttiva (UE) 20XX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill41, 
f'każijiet li fihom l-ammont realizzat wara 
l-użu ta' dan il-mekkaniżmu ta' 
eżekuzzjoni extraġudizzjarja aċċellerata 
tal-kollateral ikun ammont inqas mis-
somma pendenti tal-kuntratt ta' kreditu 
garantit, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
għas-saldu tal-obbligazzjonijiet kollha 
taħt dak il-ftehim, skont il-liġijiet 
nazzjonali applikabbli.
_________________
41 Id-Direttiva (UE) …/…. tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' […] dwar oqfsa 
ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni 
opportunità, kif ukoll miżuri sabiex 
tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-
ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien 
mid-dejn u li temenda d-Direttiva 
2012/30/UE (ĠU L […], […], p. […]).

Or. en

Emenda 455
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
Trasferiment ta' kuntratti ta' kreditu 
garantit lil partijiet terzi
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L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta kuntratt ta' kreditu garantit li 
jipprevedi d-dritt li tintuża l-eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral 
jiġi ttrasferit mill-istituzzjoni ta' kreditu 
jew mis-sussidjarja tagħha lil kwalunkwe 
parti terza, dik il-parti terza għandha 
takkwista d-dritt li tuża dan il-
mekkaniżmu ta' eżekuzzjoni 
extraġudizzjarja aċċellerata tal-kollateral 
f'każ ta' inadempjenza mill-mutwatarju 
kummerċjali taħt l-istess termini u 
kundizzjonijiet tal-istituzzjoni ta' kreditu.

Or. en

Emenda 456
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar
Proċedimenti ta' ristrutturar u ta' 
insolvenza
1. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 20XX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill42.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jinbdew proċedimenti ta' insolvenza 
fir-rigward ta' mutwatarju kummerċjali, 
ir-realizzazzjoni tal-kollateral skont il-
liġijiet nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva tkun soġġetta għal sospensjoni 
tal-azzjonijiet ta' eżekuzzjoni individwali 
skont il-liġijiet nazzjonali applikabbli.
_________________
42 Id-Direttiva (UE) …/…. tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' […] dwar oqfsa 
ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni 
opportunità, kif ukoll miżuri sabiex 
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tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-
ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien 
mid-dejn u li temenda d-Direttiva 
2012/30/UE (ĠU L […], […], p. […]).

Or. en

Emenda 457
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Ġbir tad-data
1. L-Istati Membri u, fil-każ ta' 
istituzzjonijiet ta' kreditu, l-awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu superviżjoni tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom, fuq 
bażi annwali, jiġbru informazzjoni minn 
kredituri dwar l-għadd ta' kuntratti ta' 
kreditu garantit li tkun qed issir 
eżekuzzjoni tagħhom permezz ta' din l-
eżekuzzjoni extraġudizzjarja aċċellerata 
tal-kollateral u l-iskedi taż-żmien ta' tali 
eżekuzzjoni.
2. L-Istati Membri u, fil-każ ta' 
istituzzjonijiet ta' kreditu, l-awtoritajiet 
kompetenti li jwettqu superviżjoni tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu, għandhom, fuq 
bażi annwali, jiġbru l-informazzjoni li 
ġejja mingħand il-kredituri:
(a) l-għadd ta' proċedimenti skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva li jkunu nbdew, pendenti 
u rrealizzati, inklużi:
(i) l-għadd ta' proċedimenti fir-rigward ta' 
assi mobbli,
(ii) l-għadd ta' proċedimenti fir-rigward 
ta' assi immobbli.



AM\1195240MT.docx 157/163 PE645.006v01-00

MT

(b) it-tul tal-proċedimenti min-notifika 
sas-saldu, irranġati skont il-mod ta' 
realizzazzjoni (bejgħ pubbliku, bejgħ 
privat, jew approprjazzjoni);
(c) il-kostijiet medji ta' kull proċediment, 
f'EUR;
(d) ir-rati tas-saldu.
3. L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
data msemmija fil-paragrafu 2 u jiġbru 
statistiċi minn dik id-data aggregata għas-
sena kalendarja sħiħa li tibda DATE [OP: 
Jekk jogħġbok daħħal data tal-1 ta' 
Jannar ta' wara l-adozzjoni ta' dan l-att].
4. L-istatistiċi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Kummissjoni fuq bażi 
annwali u sal-31 ta' Marzu tas-sena 
kalendarja ta' wara s-sena li tkun 
inġabret id-data dwarha.

Or. en

Emenda 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Modifika tal-kuntratt ta' kreditu
Mingħajr preġudizzju għall-obbligi li l-
konsumatur jiġi infurmat skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li qabel ma 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu jew 
b'kunsens jew b'operat tal-liġi, il-kreditur 
jikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-
konsumatur:
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(a) deskrizzjoni ċara u komprensiva tal-
bidliet proposti;
(b) l-iskeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-bidliet;
(c) ir-raġunijiet għall-ilmenti disponibbli 
għall-konsumatur dwar dawk il-modifiki;
(d) il-perjodu ta' żmien disponibbli għat-
tressiq ta' kwalunkwe lment bħal dan;
(e) l-isem u l-indirizz tal-awtorità 
kompetenti fejn dak l-ilment ikun jista' 
jitressaq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitħassar peress li l-obbligi japplikaw ukoll għal modifiki żgħar, insinifikanti jew 
inkella immaterjali. Barra minn hekk, l-obbligi tal-kredituri ta' trasparenza/informazzjoni lejn 
il-konsumaturi qabel u anke matul il-kuntratt ta' kreditu diġà huma rregolati b'mod suffiċjenti 
fi ħdan leġiżlazzjoni oħra aktar speċifika (pereżempju d-Direttiva 2008/48/KE, id-
Direttiva 2014/17/UE, id-Direttiva 93/13/KEE). Fil-fatt, it-test propost jimponi piż eċċessiv u 
mhux meħtieġ fuq il-kreditur.

Emenda 459
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi li l-
konsumatur jiġi infurmat skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li qabel ma 
jimmodifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet 
tal-kuntratt ta' kreditu jew b'kunsens jew 
b'operat tal-liġi, il-kreditur jikkomunika l-
informazzjoni li ġejja lill-konsumatur:

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi li l-
konsumatur jiġi infurmat skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE, id-
Direttiva 93/13/KEE u għall-obbligi tal-
Artikolu 2a ta' din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li qabel ma 
jimmodifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet 
tad-drittijiet tal-kreditur taħt kuntratt ta' 
kreditu jew tal-kuntratt ta' kreditu nnifsu 
jew b'kunsens jew b'operat tal-liġi, il-
kreditur jikkomunika l-informazzjoni li 
ġejja lill-konsumatur:



AM\1195240MT.docx 159/163 PE645.006v01-00

MT

Or. en

Emenda 460
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi li l-
konsumatur jiġi infurmat skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li qabel ma 
jimmodifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet 
tal-kuntratt ta' kreditu jew b'kunsens jew 
b'operat tal-liġi, il-kreditur jikkomunika l-
informazzjoni li ġejja lill-konsumatur:

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi li l-
konsumatur jiġi infurmat skont id-
Direttiva 2014/17/UE, id-
Direttiva 2008/48/KE u d-
Direttiva 93/13/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li qabel ma 
jimmodifikaw b'mod sostanzjali t-termini 
u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu 
jew b'kunsens jew b'operat tal-liġi, il-
kreditur jikkomunika l-informazzjoni li 
ġejja lill-konsumatur:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa, l-obbligu li l-klijent jiġi infurmat 
għandu jintuża biss f'każ ta' bidla sostanzjali tat-termini u l-kundizzjonijiet ta' kuntratt ta' 
kreditu.

Emenda 461
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni ċara u komprensiva 
tal-bidliet proposti;

(a) deskrizzjoni ċara u komprensiva 
tal-bidliet proposti u l-ħtieġa għal kunsens 
tal-mutwatarju jew, fejn applikabbli, tal-
bidliet introdotti b'operat tal-liġi;

Or. en
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Emenda 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni ċara u komprensiva 
tal-bidliet proposti;

(a) deskrizzjoni ċara tal-bidliet 
proposti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifiki fi żmien qasir huma aktar adegwati għall-klijenti minn dawk fi żmien twil.

Emenda 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identità tas-servizzjant tal-kreditu; (a) l-identità tas-servizzjant tal-kreditu 
u, fejn applikabbli, ix-xerrej tal-kreditu li 
jkun qed jipprovdi servizz lilu;

Or. en

Emenda 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti ta' informazzjoni lill-individwi 
dwar l-ipproċessar ta' data personali u l-
ipproċessar ta' dik id-data personali u kull 
ipproċessar ieħor ta' data personali għall-
finijiet ta' din id-Direttiva għandhom 

L-għoti ta' informazzjoni lill-individwi 
dwar l-ipproċessar ta' data personali u l-
ipproċessar ta' dik id-data personali u kull 
ipproċessar ieħor ta' data personali għall-
finijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
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jitwettqu skont ir-Regolament 
(UE) 2016/679 u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.

jitwettqu skont ir-Regolament 
(UE) 2016/679 u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001. Il-ġbir tad-dejn huwa bażi 
legali għall-ħżin u l-ipproċessar tad-data.

Or. en

Emenda 465
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Għajnuna mill-Istat illegali

Il-Kummissjoni għandha tinvestiga jekk 
il-bejgħ preċedenti ta' kuntratti ta' kreditu 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu bi sjieda 
pubblika, jew bi sjieda parzjalment 
pubblika lil xerrejja tal-kreditu li jkunu 
ngħataw vantaġġi fiskali speċjali jkunx 
ikkostitwixxa għajnuna illegali mill-Istat.

Or. en

Emenda 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-data tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

1. Sentejn wara d-data tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Or. en
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Emenda 467
Matt Carthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni mwettqa qabel il-proposta 
għal din id-Direttiva ma qisitx l-impatt 
tad-Direttiva fuq id-drittijiet tal-bniedem 
taċ-ċittadini tal-UE skont il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali. It-traspożizzjoni 
ta' din id-Direttiva trid tiddewwem 
sakemm il-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni ġdida li tqis l-impatt ta' din 
id-Direttiva fuq id-drittijiet tal-Karta fir-
rigward taċ-ċittadini tal-UE.

Or. en

Emenda 468
Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta, 
inter alia, prattiki ta' self mhux prudenti 
mill-kredituri, l-implimentazzjoni ta' 
miżuri ta' tolleranza skont l-Artikolu 12a 
u kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-
konsumaturi permezz tal-bejgħ ta' 
kuntratti ta' kreditu lis-suq sekondarju. 
Din għandha tagħti attenzjoni partikolari 
lis-sitwazzjoni ta' debituri vulnerabbli, 
bħall-individwi minn gruppi b'introjtu 
baxx.

Or. en
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