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Emenda 35
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Għandu jkun possibbli li Skemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti jmorru lil hinn 
minn funzjoni ta' rimborż biss billi 
jirrikjedu li l- istituzzjonijiet membri 
jipprovdu informazzjoni addizzjonali u 
fuq din il-bażi jibnu sistemi ta' twissija 
bikrija. B'dan il-mod, kontribuzzjonijiet 
dipendenti fuq ir-riskju jistgħu jiġu 
aġġustati fi stadju bikri jew jistgħu jiġu 
proposti miżuri preventivi kontra riskji 
magħrufa. Fl-eventwalità ta' żbilanċi fil-
futur qarib l-operaturi ta' Skemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti għandhom ikunu 
jistgħu jiddeċiedu dwar miżuri ta' appoġġ 
jew li jużaw ir-riżorsi tagħhom biex 
jappoġġaw l-istralċ ta' istituzzjonijiet 
problematiċi ħalli jevitaw l-ispejjeż ta' 
rimborż tad-depożitaturi u l-impatti 
negattivi l-oħra tal-insolvenza.

Or. en

Emenda 36
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-kontribuzzjonijiet lil Skemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti għandhom iqisu l-
grad ta' riskju li jieħdu l-membri 
tagħhom. Dan għandu jippermetti li l-
profili tar-riskji tal-banek individwali jiġu 
riflessi u jwassal għal kalkolu ġusta tal-

(24) L-stati Membri huma mħeġġa 
jistabbilixxu kontribuzzjonijiet lil Skemi 
ta' Garanzija tad-Depożiti li jirriflettu l-
profili tar-riskji tal-banek individwali jiġu 
riflessi u jwasslu għal kalkolu ġust tal-
kontribuzzjonijiet u jipprovdu inċentivi 
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kontribuzzjonijiet u biex jingħataw 
inċentivi ħalli joperaw skont mudell ta' 
negozju inqas riskjuż. L-iżvilupp ta' sett 
mandatorju ta' indikaturi ewlenin għall-
Istati Membri kollha u sett ieħor 
fakultattiv u supplementari ta' indikaturi 
għandhom jintroduċu din l-
armonizzazzjoni gradwalment.

ħalli joperaw skont mudell ta' negozju 
inqas riskjuż.

Or. en

Emenda 37
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-kontribuzzjonijiet lil Skemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti għandhom iqisu l-
grad ta' riskju li jieħdu l-membri tagħhom.
Dan għandu jippermetti li l-profili tar-riskji 
tal-banek individwali jiġu riflessi u jwassal 
għal kalkolu ġusta tal-kontribuzzjonijiet u 
biex jingħataw inċentivi ħalli joperaw 
skont mudell ta' negozju inqas riskjuż. L-
iżvilupp ta' sett mandatorju ta' indikaturi 
ewlenin għall-Istati Membri kollha u sett 
ieħor fakultattiv u supplementari ta' 
indikaturi għandhom jintroduċu din l-
armonizzazzjoni gradwalment.

(24) Il-kontribuzzjonijiet lil Skemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti għandhom iqisu l-
grad ta' riskju li jieħdu l-membri tagħhom.
Dan għandu jippermetti li l-profili tar-riskji 
tal-banek individwali jiġu riflessi u jwassal 
għal kalkolu ġusta tal-kontribuzzjonijiet u 
biex jingħataw inċentivi ħalli joperaw 
skont mudell ta' negozju inqas riskjuż. L-
iżvilupp ta' sett mandatorju ta' indikaturi 
ewlenin għall-Istati Membri kollha u sett 
ieħor fakultattiv u supplementari ta' 
indikaturi għandhom jintroduċu din l-
armonizzazzjoni gradwalment.
Dispożizzjonijiet speċjali għandhom jiġu 
provduti għal oqsma tas-settur tal-krediti 
li huma ta' riskju partikolarment baxx u li 
huma rregolati b'liġijiet speċjali, inklużi l-
banek għat-tfaddil immobiljari.

Or. de
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Emenda 38
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-perijodu għall-iżborż ta' massimu ta' 
sitt ġimgħat mill-31 ta' Diċembru 2010 , 
imur kontra l-ħtieġa li tinżamm il-fiduċja 
tad-depożitanti u ma jissodisfax il-ħtiġijiet 
tagħhom. Iż-żmien għall-iżborż għandu 
għalhekk jitnaqqas għal perjodu ta’ 
ġimgħa

(26) Il-perijodu għall-iżborż ta' massimu ta' 
sitt ġimgħat mill-31 ta' Diċembru 2010 , 
imur kontra l-ħtieġa li tinżamm il-fiduċja 
tad-depożitanti u ma jissodisfax il-ħtiġijiet 
tagħhom. Iż-żmien għar-rimbors għandu 
għalhekk jitnaqqas għal perijodu ta' ħamest 
ijiem tax-xogħol.

Or. en

Emenda 39
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) L-awtoritajiet superviżorji 
għandhom japplikaw proċedura rigoruża 
tal-ħruġ tal-liċenzji għal kull istituzzjoni 
tal-kreditu li biħsiebha tkun parti minn 
Skema ta' Garanzija tad-Depożiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' Garanzija tad-Depożiti tista' toħloq problemi ta' periklu morali. Jeħtieġ li jkun 
hemm proċedura rigoruża għall-ħruġ tal-liċenzji għal kull istituzzjoni li tuża Skemai ta' 
Garanzija tad-Depożiti. Il-ħruġ tal-lienzji għandu jkun soġġett għal kundizzjonijiet adegwati.
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Emenda 40
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Einlage: "depożitu" tfisser kwalunkwe 
bilanċ ta’ kreditu li jirriżulta minn fondi li 
jitħallew f’kont jew minn sitwazzjonijiet 
temporanji li joħorġu minn tranżazzjonijiet 
bankarji normali u li l-istituzzjoni ta’ 
kreditu għandha tħallas skont il-
kondizzjonijiet legali u kontrattwali 
applikabbli.

a) "depożitu" tfisser kwalunkwe bilanċ ta’ 
kreditu li jirriżulta minn fondi li jitħallew 
f’kont jew minn sitwazzjonijiet temporanji 
li joħorġu minn tranżazzjonijiet bankarji 
normali u li l-istituzzjoni ta’ kreditu 
għandha tħallas skont il-kondizzjonijiet 
legali u kontrattwali applikabbli, kif ukoll 
pretiżi verifikati permezz ta' ċertifikat 
maħruġ mill-istituzzjoni tal-kreditu.

Or. de

Emenda 41
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Article 2 – paragraph 1 – point a – paragraph 3 – indent 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-eżistenza tiegħu tista' tiġi ppruvata biss 
b'ċertifikat li mhumiex rapport tal-kont;

l-eżistenza tiegħu tista' tiġi ppruvata biss 
b'ċertifikat li mhuwiex rapport tal-kont, bl-
eċċezzjoni tal-kotba tat-tfaddil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li jiġu koperti l-istrumenti ta' tfaddil tradizzjonali, bħall-kotba tat-
tfaddil. Dawn id-depożiti jintużaw bħala sostitut għall-kontijiet tat-tfaddil u huma popolari 
fost il-konsumaturi f'ħafna Stati Membri.
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Emenda 42
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) Zielausstattung: 'livell fil-mira' tfisser 
1.5% tad-depożiti eleġibbli għal kopertura 
li tkun responsabbli għalihom Skema ta' 
Garanzija tad-Depożiti;

h) 'livell fil-mira' tfisser 1.0% tad-depożiti 
koperti li tkun responsabbli għalihom 
Skema ta' Garanzija tad-Depożiti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi u t-trażżin tal-ispejjeż, li jiġu ttrasferiti mill-
istituzzjonijiet finanzjarji għall-konsumaturi, il-livell fil-mira għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont effettiv tad-depożiti (id-depożiti koperti), mhux id-depożiti ipotetikament eliġibbli.
Livell fil-mira ta' 1.0% tad-depożiti koperti lis-sistemi jagħtihom marġni finanzjarju 
suffiċjenti.

Emenda 43
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) 'livell fil-mira' 'livell fil-mira' tfisser 
1.5% tad-depożiti eleġibbli għal kopertura 
li tkun responsabbli għalihom Skema ta' 
Garanzija tad-Depożiti;

h) 'livell fil-mira' tfisser 1.5% tad-depożiti 
eleġibbli għal kopertura li tkun 
responsabbli għalihom Skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti; mil-livell fil-mira għandhom 
jitnaqqsu dawk il-mezzi finanzjarji li l-
istituzzjonijiet ta' kreditu nfushom 
jakkumulaw biex jaqdu rekwiżiti 
regolatorji għall-iżgurar tal-likwidità u 
għall-prevenzjoni ta' fallimenti bankarji;

Or. de
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Emenda 44
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'livell fil-mira' tfisser 1.5% tad-depożiti 
eleġibbli għal kopertura li tkun 
responsabbli għalihom Skema ta' 
Garanzija tad-Depożiti;

(h) 'livell fil-mira' tfisser livell stabbilit 
mill-Istati Membri, fil-qies tal-istruttura u 
l-livell tar-riskju tas-settur bankarju f'dak 
l-Istat Membru;

Or. en

Emenda 45
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda istituzzjoni ta’ kreditu ma tista’ 
tieħu depożiti sakemm ma tkunx membru 
ta’ skema bħal dik.

L-ebda istituzzjoni ta’ kreditu ma tista’ 
tieħu depożiti sakemm ma tkunx membru 
ta’ skema bħal dik u ma tissodisfax ir-
rekwiżiti tal-awtoritajiet superviżorji.
Jeħtieġ li l-awtoritajiet superviżorji 
jkollhom proċedura rigoruża għall-ħruġ 
tal-liċenzji biex jivvalutaw is-sodezza tal-
pjan tan-negozju għal kull istituzzjoni li 
tuża Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rajna għadd ta' każijiet fejn l-istituzzjonijiet jieħdu livelli għoljin ta' riskju u għalhekk jistgħu 
joffru rati għoljin fuq id-depożiti. Dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jattiraw lid-depożitaturi biss 
minħabba l-protezzjoni offruta minn Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti. Għalhekk jeħtieġ li tal-
anqas ikun hemm proċedura rigoruża għall-ħruġ tal-liċenzji biex jivvalutaw is-sodezza tal-
pjan tan-negozju għal kull istituzzjoni li tuża Skemai ta' Garanzija tad-Depożiti. Il-ħruġ tal-
lienzji għandu jkun soġġett għal kundizzjonijiet adegwati.
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Emenda 46
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn it-testijiet għandhom isiru tal-anqas 
kull tliet snin jew meta jirrikjedu ċ-
ċirkustanzi. L-ewwel test għandu jitwettaq 
sal-31 ta' Diċembru 2013.

Dawn it-testijiet għandhom isiru tal-anqas 
kull sena jew aktar ta' spiss meta jirrikjedu 
ċ-ċirkustanzi. L-ewwel test għandu 
jitwettaq sal-31 ta' Diċembru 2013.

Or. en

Emenda 47
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) depożiti mill-awtoritajiet, j) depożiti mill-Istat u minn 
amministrazzjonijiet ċentrali kif ukoll 
awtoritajiet reġjonali u lokali;

Or. de

Emenda 48
Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li depożiti ta' awtoritajiet reġjonali u 
lokali mill-Artikolu 4(1)(j) jiġu esklużi, 
jekk it-telf tad-depożiti jkun se jxekkel il-
funzjonijiet komunali b'mod 
konsiderevoli.
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Or. de

Emenda 49
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kopertura għad-depożiti aggregati ta’ kull 
depożitant għandha tkun ta’ EUR 100 000
fil-każ li d-depożiti ma jkunux disponibbli.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kopertura għad-depożiti aggregati ta’ kull 
depożitant għandha tkun ta’ EUR 150 000
fil-każ li d-depożiti ma jkunux disponibbli.

Or. en

Emenda 50
Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri barra miż-żona tal-
euro se jingħataw somma stabbilita 
ekwivalenti ta' protezzjoni fil-munita 
tagħhom, miġjuba għall-eqreb unità ta' 
1 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L_Istati membri li mhumiex fiż-żona tal-euro m'għandhomx iċ-ċertezza ta' livell stabilit għall-
protezzjon, ħaġa li hija ta; żvantaġġ għall-konsumaturi f'dawk l-Istati Mmbri. Iss=somma 
stabbilita se tiżgura wkoll li l-fluttwazzjonijiet tar-rati tal-kambju ma jaffettwawx b'mod 
inġust il-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi.
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Emenda 51
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti ma 
jiddevjawx mil-livell ta' kopertura stabbilit 
fil-paragrafu 1. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li d-depożiti li 
ġejjin ikunu koperti sakemm l-ispejjeż ta' 
dawn ir-ripagamenti mhumiex soġġetti 
għall-Artikoli 9, 10 u 11:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
jikkonferixxu dritt legali skont il-
paragrafu 1. Minbarraa dan, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li d-depożiti 
li ġejjin ikunu protetti b'mod komplut:

Or. en

Emenda 52
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti ma 
jiddevjawx mil-livell ta' kopertura stabbilit 
fil-paragrafu 1. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li d-depożiti li 
ġejjin ikunu koperti sakemm l-ispejjeż ta' 
dawn ir-ripagamenti mhumiex soġġetti 
għall-Artikoli 9, 10 u 11:

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti ma 
jiddevjawx mil-livell ta' kopertura stabbilit 
fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-depożiti li ġejjin ikunu 
protetti b'mod komplut:

Or. de

Emenda 53
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) depożiti li jirriżultaw minn 
tranżazzjonijiet immobiljari għal finijiet 
reżidenzjali sa 12-il xahar wara li l-
ammont ikun ġie kkreditat;

(a) depożiti li jirriżultaw minn 
tranżazzjonijiet immobiljari għal finijiet 
reżidenzjali għal 3 xhur wara li l-ammont 
ikun ġie kkreditat, jew aktar, skont id-
diskrezzjoni tal-Istat Membru, sa massimu 
ta' 12-il xahar;

Or. en

Emenda 54
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) depożiti li jirriżultaw minn 
tranżazzjonijiet immobiljari għal finijiet
reżidenzjali sa 12-il xahar wara li l-
ammont ikun ġie kkreditat;

(a) depożiti li jirriżultaw minn 
tranżazzjonijiet immobiljari marbuta ma' 
beni immobbli residenzjali sa 12-il xahar 
wara li l-ammont ikun ġie kkreditat;

Or. en

Emenda 55
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti li jissodisfaw
kunsiderazzjonijiet soċjali definiti fil-liġi 
nazzjonali u li huma marbuta ma' 
avvenimenti partikolari matul il-ħajja bħal 
żwieġ, divorzju, invalidità jew mewt ta' 
depożitant. Il-kopertura ma għandhiex 
taqbeż perjodu ta' 12-il xahar wara dan l-
avveniment.

(b) depożiti li jaqdu skopijiet soċjali 
definiti fil-liġi nazzjonali u li huma 
marbuta ma' avvenimenti partikolari matul 
il-ħajja bħal żwieġ, divorzju, ħruġ bil-
pensjoni, senjsar, invalidità għax-xogħol 
jew mewt ta' depożitant, għal perjodu sa
12-il xahar wara li l-ammont ikun ġie 
kkreditat;
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Or. en

Emenda 56
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) depożiti li jissodisfaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali definiti fil-liġi 
nazzjonali u li huma marbuta ma'
avvenimenti partikolari matul il-ħajja bħal 
żwieġ, divorzju, invalidità jew mewt ta' 
depożitant. Il-kopertura ma għandhiex 
taqbeż perjodu ta' 12-il xahar wara dan l-
avveniment.

(b) depożiti li jissodisfaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali definiti fil-liġi 
nazzjonali u li huma marbuta ma' 
avvenimenti partikolari matul il-ħajja bħal 
żwieġ, divorzju, invalidità jew mewt ta' 
depożitant. Il-kopertura għandha tkun 
għal 3 xhur wara l-avveniment, jew aktar, 
skont id-diskrezzjoni tal-Istat Membru, sa 
massimu ta' 12-il xahar;

Or. en

Emenda 57
Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) depożiti li jaqdu għanijiet definiti fil-
liġi nazzjonali u jibbażaw fuq ir-rimborż 
ta' servizzi assigurattivi jew kumpens, 
għal perjodu ta' mhux iktar minn 12-il 
xahar wara li l-ammont ikun ġie 
kkreditat.

Or. en
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Emenda 58
Evelyne Gebhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) depożiti li jissodisfaw għanijiet 
definiti fil-liġi nazzjonali u jibbażaw fuq 
ir-rimborż ta' servizzi assigurattivi jew 
kumpens, għal tul ta' żmien ta' mhux 
iktar minn tnax-il xahar mid-data li l-
ammont ikun ġie kkreditat.

Or. de

Emenda 59
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-depożitanti issa jridu jitħallsu fil-
munita li fiha huwa mmaniġjat il-kont. Id-
depożiti għandhom jitħallsu fil-munita li 
fiha jkun il-kont. l-ammonti espressi f’euro 
msemmijin fil-paragrafu 1 jiġu kkonvertiti
f'muniti nazzjonali oħra  l-ammonti 
effettivament imħallsa lid-depożitanti 
għandhom ikunu  ekwivalenti għal dawk 
stabbiliti f’din id-Direttiva.

4. Id-depożiti għandhom jitħallsu fil-
munita tal-Istat Membru li fih inżamm il-
kont.  Id-depożiti għandhom jitħallsu fil-
munita li fiha jkun il-kont. l-ammonti 
espressi f’euro msemmijin fil-paragrafu 1 
jiġu kkonvertiti  f'muniti nazzjonali oħra  l-
ammonti effettivament imħallsa lid-
depożitanti għandhom ikunu  ekwivalenti 
għal dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regola li d-depożiti jiġu rimborżati fil-munita li biha nżamm il-kont mhijiex prattika u tista' 
twassal għal perjodi itwal ta' ħlas lura. L-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti għandhom iħallsu 
bil-munita tal-pajjiż li fih inżamm il-kont. 
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Emenda 60
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jaġġustaw l-
ammonti li jirriżultaw mill-konverżjoni, 
sakemm dan l-aġġustament ma jaqbiżx 
EUR 2 500.

L-Istati Membri jistgħu jaġġustaw l-
ammonti li jirriżultaw mill-konverżjoni, 
sakemm dan l-aġġustament ma jaqbiżx 
EUR 5 000.

Or. en

Emenda 61
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ammont li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1 għandu jkun irrevedut 
perjodikament mill-Kummissjoni mill-
anqas kull ħames snin. Jekk xieraq, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta 
għal Direttiva biex tagħmel aġġustament 
għall-ammont li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1, billi jitqies  partikolarment ta’ 
żviluppi fis-settur bankarju u fis-
sitwazzjoni ekonomika u monetarja fl-
Unjoni . L-ewwel reviżjoni m’għandhiex 
isseħħ qabel il-31 ta' Diċembru 2015
sakemm ma ssirx meħtieġa reviżjoni aktar 
kmieni minħabba avvenimenti mhux 
previsti.

6. L-ammont li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1 għandu jkun irrevedut 
perjodikament mill-Kummissjoni mill-
anqas kull ħames snin. Jekk xieraq, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta 
għal Direttiva biex tagħmel aġġustament 
għall-ammont li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1, billi jitqies partikolarment ta’ 
żviluppi fis-settur bankarju u fis-
sitwazzjoni ekonomika u monetarja fl-
Unjoni, b'mod partikolari l-
fluttwazzjonijiet tar-rati tal-kambju. L-
ewwel reviżjoni m’għandhiex isseħħ qabel 
il-31 ta' Diċembru 2015 sakemm ma ssirx 
meħtieġa reviżjoni aktar kmieni minħabba 
avvenimenti mhux previsti.

Or. en
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Emenda 62
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
d-depożiti ma jiġux aggregati fi ħdan l-
istess istituzzjoni ta' kreditu jekk il-liġi 
nazzjonali tippermetti li istituzzjoni ta' 
kreditu topera taħt ismijiet kummerċjali 
differenti. Id-depożiti jiġu aggregati fi 
ħdan l-istituzzjoni ta' kreditu Jekk l-
ammont tad-depożiti aggregati jaqbeż il-
livell ta' kopertura msemmi fl-
Artikolu 5(1) għal kull depożitant, il-
kontribuzzjonijiet tal-Artikoli 9 u 11 
jittellgħu skont dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna Stati Membri, istituzzjoni bankarja tista' topera taħt diversi ismijiet kummerċjali 
differenti imma teħtieġ awtorizzazzjoni waħda biss mir-regolatur. Ladarba huwa estremament 
diffiċli li l-konsumaturi jifhmu l-istruttura korporativa ta' bank, id-depożitanti eliġibbli 
għandhom ikunu koperti skont l-isem kummerċjali u mhux skont il-proprjetarju ta' istituzzjoni 
finanzjarja.

Emenda 63
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti 
għandhom ikunu f’qagħda li jħallsu lura 
depożiti li ma jkunux disponibbli fi żmien 
7 ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha l-
awtoritajiet kompetenti rilevanti jagħmlu 
d-determinazzjoni kif imsemmija fl-

L-Iskemi ta’ Garanzija tad-Depożiti 
għandhom ikunu f’qagħda li jħallsu lura 
depożiti li ma jkunux disponibbli fi żmien 
ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha l-
awtoritajiet kompetenti rilevanti jagħmlu 
d-determinazzjoni kif imsemmija fl-
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Artikolu 2(1)(e)(i) jew li fih awtorità 
ġudizzjarja tagħti s-sentenza kif imsemmija 
fl-Artikolu 2(1)(e)(ii).

Artikolu 2(1)(e)(i) jew li fih awtorità 
ġudizzjarja tagħti s-sentenza kif imsemmija 
fl-Artikolu 2(1)(e)(ii).

Or. en

Emenda 64
Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta' Jannar 2013, il-perjodu 
applikabbli ta' ripagament imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun sebat ijiem ta' 
xogħol.

Or. en

Emenda 65
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li sal-
31 ta' Diċembru 2015 tapplika skadenza 
ta' għaxart ijiem ta' xogħol għar-rimborż , 
sakemm l-awtorità superviżorja 
kompetenti ma tistabbilixxix, wara eżami 
bir-reqqa, li l-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti ma jkunx għadhom fil-qagħda li 
jiggarantixxu skadenza ta' ħamest ijiem 
għar-rimborż.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex id-depożitanti jkollhom fiduċja fis-sistema, huwa importanti li r-rimborż isir bla 
dewmien. Madankollu huwa importanti wkoll għall-fiduċja li l-Istat ikun jista' jissodisfa l-
perjodu mwiegħed għar-rimborż jekk il-bank ifalli. 

Emenda 66
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-Istati Membri jkunu adottaw 
perjodu itwal ta' għaxart ijiem ta' xogħol 
għar-rimborż sal-31 ta' Diċembru 2015, 
fuq talba d-depożitant jirċievi pagament 
sa EUR 5 000 mill-Iskema ta' Garanzija 
tad-Depożiti fi żmien ħamest ijiem ta' 
xogħol fuq id-depożitu tagħhom li jkun 
eliġibbli għar-rimborż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex id-depożitanti jkollhom fiduċja fis-sistema, huwa importanti li r-rimborż isir bla 
dewmien. Jekk Stat Membru jkunu adotta perjodu itwal għar-rimborż id-depożitant għandu 
jkollu d-dritt li jirċievi pagament sa EUR 5 000 fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol.

Emenda 67
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
għandhom iżidu l-mezzi finanzjarji 
disponibbli permezz tal-kontribuzzjonijiet

L-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
għandhom iżidu l-mezzi finanzjarji 
disponibbli permezz ta' kontribuzzjoni 
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regolari mingħand il-membri tagħhom fit-
30 ta' Ġunju u t-30 ta' Diċembru ta' kull 
sena. Dan ma għandux jipprevjeni 
finanzjament addizzjonali minn sorsi oħra.
Ma jistgħux jintalbu tariffi ta' darba mad-
dħul.

regolari għall-anqas darba fis-sena 
mingħand il-membri tagħhom. Dan ma 
għandux jipprevjeni finanzjament 
addizzjonali minn sorsi oħra. Ma jistgħux 
jintalbu tariffi ta' darba mad-dħul.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jitħalla f'idejn l-iskemi tal-garanzija tad-depożiti li jiddeċiedu b'liema frekwenza 
jiġbru l-kontribuzzjonijiet. Minħabba li l-kalkolu u l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet huwa proċess 
li għandu ċertu piż, huwa biżżejjed li jsir darba fis-sena. Ladarba jeħtieġ li l-bażi tal-kalkolu 
tal-kontribuzzjonijiet tkun soda, din il-bażi normalment għandha tkun il-kontijiet annwali 
ċċertifikati. Din raġuni oħra għala l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet għandu jsir darba kull sena.

Emenda 68
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont kumulat ta' depożiti u 
investimenti ta' skema relatata ma' korp 
wieħed ma għandux jaqbeż il-5% tal-
mezzi finanzjarji disponibbli tagħha.
Kumpaniji li jkunu inklużi fl-istess grupp 
għall-finijiet ta' kontijiet konsolidati, kif 
definit fid-Direttiva 83/349/KEE jew skont 
ir-regoli internazzjonali rikonoxxuti tal-
kontabilità, għandhom jitqiesu bħala korp 
wieħed għall-fini li jiġi kkalkulat dan il-
limitu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 5% jista' jikkawża xi problemi fi Stati Membri żgħar u medji. Limiti oħra dwar l-
investimenti ta' riskju baxx tal-iskemi għandhom jipprovdu protezzjoni stabbli.
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Emenda 69
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ammont kumulat ta' depożiti u 
investimenti ta' skema relatata ma' korp 
wieħed ma għandux jaqbeż il-5% tal-mezzi 
finanzjarji disponibbli tagħha. Kumpaniji li 
jkunu inklużi fl-istess grupp għall-finijiet 
ta' kontijiet konsolidati, kif definit fid-
Direttiva 83/349/KEE jew skont ir-regoli 
internazzjonali rikonoxxuti tal-kontabilità, 
għandhom jitqiesu bħala korp wieħed 
għall-fini li jiġi kkalkulat dan il-limitu.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fit-test Ġermaniż biex jikkorrispondi ma' dak bl-Ingliż.

Emenda 70
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma jistgħu, madankollu, jintużaw ukoll
biex jiġi ffinanzjat it-trasferiment ta' 
depożiti għand istituzzjoni tal-kreditu oħra, 
sakemm l-ispejjeż imġarrba mill-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti ma jaqbżux l-
ammont ta' depoziti koperti fl-istituzzjoni 
tal-kreditu konċernata. F'dan il-każ, l-
Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti għandha, 
fi żmien xahar mit-trasferiment tad-
depożiti, tissottometti rapport għand l-

L-Istati Membri jistgħu, madankollu, 
jiddeċiedu li jużawhom biex jiffinanzjaw
it-trasferiment ta' depożiti għand 
istituzzjoni tal-kreditu oħra, sakemm l-
ispejjeż imġarrba mill-Iskema ta' Garanzija 
tad-Depożiti ma jaqbżux l-ammont ta' 
depoziti koperti fl-istituzzjoni tal-kreditu 
konċernata. F'dan il-każ, l-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti għandha, fi żmien 
xahar mit-trasferiment tad-depożiti, 
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Awtorità Bankarja Ewropea fejn turi li l-
limitu msemmi hawn fuq ma nqabiżx.

tissottometti rapport għand l-Awtorità 
Bankarja Ewropea fejn turi li l-limitu 
msemmi hawn fuq ma nqabiżx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika proposta mhijiex se tibdel it-tifsira tal-artikolu propost. Madankollu, it-test 
tagħmlu aktar ċaru konsistenti mas-subparagrafu li jmiss, li wkoll jittratta l-użu tal-fondi tal-
Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti.

Emenda 71
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq bażi ta' każ b'każ u soġġett għall-
awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti wara talba motivata mill-
Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
kkonċernata, il-perċentwal imsemmi 
f'(a)jista' jiġi stabbilit f'valur taħt 0.5% 
bil-kundizzjoni li l-iskema ta' garanzija 
tkun implimentat sistema adegwata għal-
monitoraġġ tas-sitwazzjoni ta' riskju tal-
membri tagħha u li tista' teżerċita 
influwenza korrispondenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inżul taħt il-limitu propost għandu jitħalla jsir biss f'każijiet fejn ikun jista' jiġi stabbilit li l-
iskemi ta' garanzija jkunu implimentaw sistemi adegwati għas-sorveljanza tas-sitwazzjoni ta' 
riskju tal-membri tagħhom u li jistgħu jeżerċitaw influwenza korrispondenti u jkollhom 
alternattivi ta' finanzjament biex ikunu jistgħu jiksbu rifinanzjament għaż-żmien qasir fejn 
ikun meħtieġ ħali jissodisfaw pretiżi fuqhom (dan jinkludi r-rimborż jekk il-falliment bankarju 
masetax jiġi evitat).
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Emenda 72
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kontribuzzjonijiet lill-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożi msemmija fl-
Artikolu 9 għandhom jiġu ddeterminati 
għal kull membru abbażi tal-grad ta' riskju 
jġorr. L-istituzzjonijiet tal-kreditu ma 
għandhomx iħallsu anqas minn 75% jew 
aktar minn 200% tal-ammont li jkollu 
jikkontribwixxi bank b'riskju medju. L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li membri 
ta' Skemi msemmija fl-Artikolu 1(3) u (4) 
iħallsu lill-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti kontribuzzjonijiet aktar baxxi iżda 
li ma jkunux anqas minn 37.5% tal-
ammont li jkollu jikkontribwixxi bank 
b'riskju medju.

(1) Il-kontribuzzjonijiet lill-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożi msemmija fl-
Artikolu 9 għandhom jiġu ddeterminati 
għal kull membru abbażi tal-grad ta' riskju 
jġorr. L-istituzzjonijiet tal-kreditu ma 
għandhomx iħallsu anqas minn 75% jew 
aktar minn 200% tal-ammont li jkollu 
jikkontribwixxi bank b'riskju medju. L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li membri 
ta' Skemi msemmija fl-Artikolu 1(3) u (4) 
iħallsu lill-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti kontribuzzjonijiet aktar baxxi iżda 
li ma jkunux anqas minn 37.5% tal-
ammont li jkollu jikkontribwixxi bank 
b'riskju medju. Depożiti ma' banek tat-
tfaddil immobiljari għandhom jitqiesu 
b'sehem ta' 20% fil-kalkolu tal-
kontribuzzjonijiet tal-livell fil-mira.

Or. de

Emenda 73
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
għall-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
msemmja fl-Artikolu 1(2).

(3) Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
għall-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
msemmja fl-Artikolu 1(3) u għall-banek 
tat-tfaddil immobiljari.

Or. de



AM\861427MT.doc PE460.943v01-0023/27 AM\

MT

Emenda 74
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Informazzjoni lid-depożitanti eżistenti 
għandha tingħata fir-rapporti tal-kontijiet 
tagħhom. Din l-informazzjoni għandha 
tikkonsisti minn konferma li d-depożiti 
huma eleġibbli skont l-Artikolu 2(1) u l-
Artikolu 4. Barra minn dan, għandha ssir 
referenza għall-karta tal-informazzjoni fl-
Anness III u minn fejn tista' tinkiseb. Tista' 
wkoll tiġi indikata l-websajt tal-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti responsabbli.

3. Informazzjoni lid-depożitanti eżistenti 
għandha tingħata fir-rapporti tal-kontijiet 
tagħhom, fuq folja ta' informazzjoni meta 
jiftħu l-kont u tal-anqas darba fis-sena 
permezz ta' ittra bil-posta. Din l-
informazzjoni għandha tikkonsisti minn 
konferma li d-depożiti huma eleġibbli 
skont l-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 4. Barra 
minn dan, għandha ssir referenza għall-
karta tal-informazzjoni fl-Anness III u 
minn fejn tista' tinkiseb. Tista' wkoll tiġi 
indikata l-websajt tal-Iskema ta' Garanzija 
tad-Depożiti responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tal-banek qed jaqilbu għas-servizzi onlajn u m'għadhomx jużaw rendikonti 
stampati fuq il-karta, ħaġa li tfisser li, bid-dispożizzjonijiet attwali, il-konsumaturi mhux 
bilfors ikunu jafu liema hija l-iskema tagħhom tal-garanzija tad-depożiti. Din l-emeda tiżgura 
li l-konsumaturi jiġu mgħarraf fuq bażi regolari x'inhu l-livell ta' protezzjoni tagħħom u 
x'inhuma d-drittijiet tagħhom.

Emenda 75
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk isseħħ fużjoni ta' istituzzjonijiet tal-
kreditu, id-depożitanti tagħhom għandhom 
jiġu infurmati bil-fużjoni mill-anqas xahar 

6. Jekk isseħħ fużjoni ta' istituzzjonijiet tal-
kreditu, id-depożitanti tagħhom għandhom 
jiġu infurmati bil-fużjoni mill-anqas xahar 
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qabel issir legalment effettiva. Id-
depożitanti għandhom jiġu infurmati li 
meta fużjoni ssir effettiva, id-depożiti 
kollha tagħhom li jinsabu f'kull bank 
involut fil-fużjoni, wara l-fużjoni jkun 
aggregat sabiex tiġi ddeterminata l-
kopertura tagħhom skont l-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti.

qabel issir legalment effettiva. Id-
depożitanti għandhom jiġu infurmati li 
meta fużjoni ssir effettiva, id-depożiti 
kollha tagħhom li jinsabu f'kull bank 
involut fil-fużjoni, wara l-fużjoni jkun 
aggregat sabiex tiġi ddeterminata l-
kopertura tagħhom skont l-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti. Id-depożitanti 
jingħataw perjodu ta' tliet xhur wara n-
notifika tal-fużjoni biex jagħżlu isem 
kummerċjali bankarku ieħor biex 
jiżguraw li jkunu protetti f'kull kont 
bankarku għall-ammont stipulat fl-
Artikolu 5(1). Matul il-perjodu ta' tliet 
xhur, jekk l-ammont stipulat fl-
Artikolu 5(1) jinqabeż, ikun protett billi l-
ammont stipulat fl-Artikolu 5(1) jiġi 
mmultiplikat bl-għadd ta' kontijiet li 
jkunu ffużjonaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħtli lill-konsumaturi ż-żmien li jeħtieġu biex jiftħu kont tal-bank ġdid, 
jagħmlu deċiżjoni informata, imma xorat jibqgħu protetti matul azzjoni (fużjoni) li mhijiex xi 
ħaġa li jkunu xtaqu huma jew li jkunu immedjatament konxji minna.

Emenda 76
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk depożitant juża l-internet banking, 
l-informazzjoni li tkun meħtieġa tiġi 
divulgata minn din id-Direttiva għandha 
tiġi kkomunikata b'mezz elettroniku b'mod 
li tiġi għall-attenzjoni tad-depożitant.

7. Jekk depożitant juża l-internet banking, 
l-informazzjoni li tkun meħtieġa tiġi 
divulgata minn din id-Direttiva għandha 
tiġi kkomunikata b'mezz elettroniku b'mod 
li tiġi għall-attenzjoni tad-depożitant, jew 
fuq il-karta jekk id-depożitant jagħżel 
hekk.



AM\861427MT.doc PE460.943v01-0025/27 AM\

MT

Or. en

Emenda 77
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-ripagament ikopri sa massimu ta' 
EUR 100 000 għal kull bank. Dan ifisser li 
sabiex jiġi ddeterminat il-livell ta' 
kopertura, id-depożiti kollha fl-istess bank 
jiġu aggregati flimkien. Jekk pereżempju 
depożitant ikollu kont tat-tfaddil 
b'EUR 90 000 u kont kurrenti 
b'EUR 20 000, hu jew hi titħallas lura biss 
EUR 100 000.

Dan ir-ripagament ikopri sa massimu ta' 
EUR 150 000 għal kull bank. Dan ifisser li 
sabiex jiġi ddeterminat il-livell ta' 
kopertura, id-depożiti kollha fl-istess bank 
jiġu aggregati flimkien. Jekk pereżempju 
depożitant ikollu kont tat-tfaddil 
b'EUR 120 000 u kont kurrenti 
b'EUR 40 000, hu jew hi titħallas lura biss 
EUR 150 000.

Or. en

Emenda 78
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[Fejn applikabbli biss]: Dan il-metodu ser 
jiġi applikat anki jekk bank jopera 
b'ismijiet kummerċjali differenti. [Daħħal 
l-isem tal-istituzzjoni tal-kreditu fejn 
hemm il-kont] tinnegozja wkoll bħala 
[daħħal d-ditti kollha l-oħra tal-istess 
istituzzjoni tal-kreditu]. Dan ifisser li d-
depożiti kollha ma' wieħed jew aktar minn 
dawn l-ismijiet ta' ditti jinsabu fil-kopertura 
totali sa EUR 100 000.

[Fejn applikabbli biss]: [Fejn applikabbli 
biss]: Dan il-metodu ser jiġi applikat anki 
jekk bank jopera b'ismijiet kummerċjali 
differenti għall-klijenti tiegħu. [Daħħal l-
isem tal-istituzzjoni tal-kreditu fejn hemm 
il-kont] tinnegozja wkoll bħala [daħħal d-
ditti kollha l-oħra tal-istess istituzzjoni tal-
kreditu]. Dan ifisser li d-depożiti kollha 
ma' wieħed jew aktar minn dawn l-ismijiet 
ta' ditti jinsabu kull wieħed fil-kopertura 
totali sa EUR 150 000.

Or. en
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Emenda 79
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' kontijiet konġunti, il-limitu ta' 
EUR 100 000japplika għal kull depożitant.

Fil-każ ta' kontijiet konġunti, il-limitu ta' 
EUR 150 000 japplika għal kull depożitant.

Or. en

Emenda 80
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[Fejn applikabbli biss]: Madankollu, 
depożiti f’kont li għalih tnejn jew aktar 
persuni jkunu intitolati bħala membri ta’ 
sħubija ta’ negozju, assoċjazzjoni jew 
gruppi ta’ natura simili, mingħajr 
personalità legali, jiġu aggregati u ittratati 
bħalli kieku kienu magħmula minn 
depożitant wieħed għall-fini tal-kalkolu tal-
limiti ta' EUR 100 000.]

[Fejn applikabbli biss]: Madankollu, 
depożiti f’kont li għalih tnejn jew aktar 
persuni jkunu intitolati bħala membri ta’ 
sħubija ta’ negozju, assoċjazzjoni jew 
gruppi ta’ natura simili, mingħajr 
personalità legali, jiġu aggregati u ittratati 
bħalli kieku kienu magħmula minn 
depożitant wieħed għall-fini tal-kalkolu tal-
limiti ta' EUR 150 000.]

Or. en

Emenda 81
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
responsabbli hija [daħħal l-isem u l-

L-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
responsabbli hija [daħħal l-isem u l-
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indirizz, it-telefown, l-emajl u l-websajt].
Ser tħallas lura d-depożiti tiegħek (sa 
EUR 100 000) fi żmien sitt ġimgħat l-aktar 
tard, mill-31 ta' Diċmebru 2013 fi żmien 
ġimgħa.

indirizz, it-telefown, l-emajl u l-websajt].
Ser tħallas lura d-depożiti tiegħek (sa 
EUR 150 000) fi żmien sitt ġimgħat l-aktar 
tard, mill-31 ta' Diċmebru 2013 fi żmien 
ġimgħa.

Or. en

Emenda 82
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Annex 3 – paragraph 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[Fejn applikabbli biss]: Id-depożitu tiegħek 
huwa ggarantit minn skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti [rikonoxxuta/mhux 
rikonoxxuta] bħala Skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti. Dan ifisser li l-banek kollha li 
huma membri ta' din l-iskema ssostnu 
reċiprokament lil xulxin sabiex jevitaw 
falliment ta' bank. Madankollu, jekk bank 
ifalli xorta waħda, id-depożiti tiegħek 
jitħallsu lura sa EUR 100 000.

[Fejn applikabbli biss]: Id-depożitu tiegħek 
huwa ggarantit minn skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti [rikonoxxuta/mhux 
rikonoxxuta] bħala Skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti. Dan ifisser li l-banek kollha li 
huma membri ta' din l-iskema ssostnu 
reċiprokament lil xulxin sabiex jevitaw 
falliment ta' bank. Madankollu, jekk bank 
ifalli xorta waħda, id-depożiti tiegħek 
jitħallsu lura sa EUR 150 000.

Or. en


