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Emenda 1
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Hu xieraq li jiġu stabbiliti dati sa meta 
t-trasferimenti tal-kreditu u t-
tranżazzjonijiet tad-debiti diretti kollha 
għandhom jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti tekniċi, filwaqt li jħallu s-suq 
miftuħ għal iżjed żvilupp u innovazzjoni.

(12) Hu xieraq li tiġi stabbilita data finali 
unika sa meta t-trasferimenti tal-kreditu u 
t-tranżazzjonijiet tad-debiti diretti kollha 
għandhom jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti tekniċi, filwaqt li jħallu s-suq 
miftuħ għal iżjed żvilupp u innovazzjoni.

Or. en

Emenda 2
Simon Busuttil

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Hu xieraq li jiġu stabbiliti dati sa meta 
t-trasferimenti tal-kreditu u t-
tranżazzjonijiet tad-debiti diretti kollha 
għandhom jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti tekniċi, filwaqt li jħallu s-suq 
miftuħ għal iżjed żvilupp u innovazzjoni.

(12) Hu xieraq li jiġu stabbiliti skadenzi sa 
meta t-trasferimenti tal-kreditu u t-
tranżazzjonijiet tad-debiti diretti kollha 
għandhom jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti tekniċi, filwaqt li jħallu s-suq 
miftuħ għal iżjed żvilupp u innovazzjoni.
Il-fornituri ta' servizzi tal-ħlas u l-utenti 
ta' servizz tal-ħlas għandu jkollhom ħin 
biżżejjed biex jadattaw għar-rekwiżiti 
tekniċi iżda l-perjodu ta' żmien 
m'għandux neċessarjament jittardja l-
benefiċċji għall-konsumaturi jew 
jikkastiga l-isforz ta' operaturi proattivi li 
diġà mxew lejn sistemi ta' pagamenti 
SEPA. Fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
nazzjonali ta' pagamenti, il-fornituri tas-
servizzi tal-pagamenti għandhom 
jipprovdu s-servizzi  neċessarji lill-klijent 
konsumatur sabiex jiżguraw konverżjoni 
bla tfixkil u sikura għar-rekwiżiti tekniċi 
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stipulati f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 3
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandhom jiġu stabbiliti dati 
separati għall-migrazzjoni sabiex jiġu 
kkunsidrati d-differenzi bejn it-
trasferimenti tal-kreditu u d-debiti diretti. 
It-trasferimenti tal-kreditu u d-debiti 
diretti fl-Unjoni kollha ma għandhomx l-
istess livell ta’ maturità, għax debitu dirett 
huwa strument iżjed kumpless minn 
trasferiment tal-kreditu u, b’konsegwenza, 
il-migrazzjoni tad-debiti diretti għall-
Unjoni kollha tirrikjedi, b’mod sinifikanti, 
iżjed riżorsi mill-migrazzjoni tat-
trasferimenti tal-kreditu għall-Unjoni 
kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 4
Simon Busuttil

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandhom jiġu stabbiliti dati 
separati għall-migrazzjoni sabiex jiġu 
kkunsidrati d-differenzi bejn it-
trasferimenti tal-kreditu u d-debiti diretti. 
It-trasferimenti tal-kreditu u d-debiti 
diretti fl-Unjoni kollha ma għandhomx l-
istess livell ta’ maturità, għax debitu dirett 

(13) Għandha tiġi stabbilita data waħda
għall-migrazzjoni għat-trasferimenti tal-
kreditu u d-debiti diretti fl-Unjoni kollha 
sabiex ikun jista' jkun hemm proċess ta' 
tranżizzjoni miftiehem.
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huwa strument iżjed kumpless minn 
trasferiment tal-kreditu u, b’konsegwenza, 
il-migrazzjoni tad-debiti diretti għall-
Unjoni kollha tirrikjedi, b’mod sinifikanti, 
iżjed riżorsi mill-migrazzjoni tat-
trasferimenti tal-kreditu għall-Unjoni 
kollha.

Or. en

Emenda 5
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16 a) F'xi Stati Membri jeżistu  
tranżazzjonijiet speċifiċi ta' debitu dirett li 
jidhru simili ħafna għat-tranżazzjonijiet 
bil-kard tal-pagament peress li min iħallas 
juża l-kard fil-punt tal-bejgħ biex jibda t-
tranżazzjoni ta' pagament. Madankollu, l-
iskema ta' bażi ta' pagament hi dik ta' 
debitu dirett. Il-kard tintuża biss għal 
rendikont sabiex tiffaċilita l-produzzjoni 
elettronika tal-mandat, li jrid jiġi ffirmat 
minn dak li qed iħallas fil-punt tal-bejgħ. 
Minħabba l-volum sostanzjali tat-
tranżazzonijiet, servizzi ta' pagament bħal 
dawn ma jistgħux jiġu klassifikati bħala 
prodott niċċa, iżda minkejja dan huma 
meħtieġa sakemm ikun hemm sostitut 
adegwat tas-SEPA. F'dan ir-rigward, l-
azzjonisti jintalbu biex jiżviluppaw sostitut 
adegwat tas-SEPA, li għandu jiġi 
approvat mill-Kummissjoni, qabel ma 
jiskadu l-iskemi attwali nazzjonali ta' 
debitu dirett sabiex ikunu jistgħu 
jimmaniġġjaw dawn it-tipi ta' 
tranżazzjonijiet. 

Or. en
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Emenda 6
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiżguraw li jkun possibbli 
rimedju meta dan ir-Regolament ma jiġix 
applikat sew, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, lil hinn mill-qrati, proċeduri 
xierqa u effikaċi tal-ilmenti u r-rimedji 
għar-risoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima li 
tqum minħabba f'hekk.

(20) Sabiex jiżguraw li jkun possibbli 
rimedju meta dan ir-Regolament ma jiġix 
applikat sew, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, lil hinn mill-qrati, proċeduri 
xierqa u effikaċi tal-ilmenti u r-rimedji 
għar-risoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima li 
tqum bejn utenti ta' servizz ta' pagament u 
fornituri ta' servizz ta' pagament.

Or. en

Emenda 7
Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
aġġornament tar-rekwiżiti tekniċi għat-
trasferimenti tal-kreditu u d-debiti diretti.

(22) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
aġġornament tar-rekwiżiti tekniċi għat-
trasferimenti tal-kreditu u d-debiti diretti.
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjoni 
xierqa u adegwata matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anke f'livell għoli. 
Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u 
tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Koerenza mal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati. 

Emenda 8
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Peress li l-fornituri tas-servizzi tal-
pagamenti mill-Istati Membri barra ż-żona 
euro jkollhom iwettqu iżjed xogħol 
preparatorju, dawn il-fornituri tas-servizzi 
tal-pagamenti għandhom jitħallew 
jiddifferixxu l-applikazzjoni ta’ dawn ir-
rekwiżiti tekniċi għal ċertu perjodu.

(23) Peress li l-fornituri tas-servizzi tal-
pagamenti mill-Istati Membri barra ż-żona 
tal-euro jkollhom iwettqu iżjed xogħol 
preparatorju, dawn il-fornituri tas-servizzi 
tal-pagamenti għandhom jitħallew 
jiddifferixxu l-applikazzjoni ta’ dawn ir-
rekwiżiti tekniċi għal ċertu perjodu. L-
Istati Membri li mhumiex fiż-żona euro, 
madankollu, għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti tekniċi sabiex joħolqu żona 
Ewropea ta' pagament, li ssaħħaħ is-suq 
intern. 

Or. en

Emenda 9
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28 a) Il-Kunsill Ewropew tal-Pagamenti 
(EPC) kellu effett kbir ħafna fuq il-
governanza tas-SEPA. Attwalment, l-
industrija bankarja tiddomina l-EPC, 
ħaġa li wasslet għal esklużjoni tal-
interessi tal-utenti fil-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet dwar is-SEPA.    B'hekk, 
jeħtieġ li jkun hemm riforma tal-
governanza tas-SEPA biex jiġi żgurat li l-
proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ikun 
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aktar demokratiku u trasparenti.

Or. en

Emenda 10
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlasijiet
Fejn l-utent tas-servizz tal-pagament ikun 
konsumatur, il-fornitur ta' servizz ta' 
pagament m'għandu jitlob l-ebda tariffi 
ogħla aġġustata skont l-inflazzjoni għal 
trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti 
għal perjodu ta' [10] snin mid-data li ġiet 
referuta fl-Artikolu 5 (1) u (2) minn dak li 
jkun talab minn dak l-utent tas-servizz tal-
pagament għal trasferimenti rispettivi u 
debiti diretti tal-istess valur, jew f'termini 
tal-kundizzjonijiet u tar-rekwiżiti tekniċi 
skont skemi nazzjonali ta' pagament fl-1 
ta' Diċembru 2010.  

Or. en

Emenda 11
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'każ ta' debitu dirett, huwa intitolat għal 
rimborż mill-fornitur tas-servizz tal-ħlas 
tiegħu għal tranżazzjoni awtorizzata ta' 
pagament li nbdiet minn jew saret 
permezz ta' pagatur li ġiet eżegwita. Ir-
rimborż jikkonsisti mill-ammont sħiħ ta' 
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tranżazzjoni ta' ħlas li ġiet eżegwita. Fi 
żmien 30 ġurnata minn meta tiġi rċevuta 
r-rikjesta tar-rimborż, il-fornitur tas-
servizz ta' pagamenti għandu jħallas lura 
l-ammont sħiħ għad-data tal-valur tat-
tranżazzjoni tal-ħlas li ngħata lura. 

Or. en

Emenda 12
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux iżjed tard minn [daħħal data 
konkreta 12–il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament], it-trasferimenti tal-
kreditu għandhom jitwettqu skont ir-
rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punti 1 u 2 tal-
Anness.

1. Sa mhux iżjed tard minn [daħħal data 
konkreta 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament], it-trasferimenti tal-
kreditu għandhom jitwettqu skont ir-
rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punti 1 u 2 tal-
Anness.

Or. en

Emenda 13
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel id-data msemmija fl-Artikolu 5 
(2), skont id-debiti diretti li jingħataw 
skont ir-regolamenti nazzjonali li sat-tali 
data jiġu emigrati bla ħlas u 
awtomatikament għal debiti diretti tas-
SEPA, minbarra jekk il-pagatur 
joġġezzjona għall-migrazzjoni fi żmien 
erba' ġimgħat.

Or. de
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Emenda 14
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Qabel id-data msemmija fl-Artikolu 5 
(1), skont il-ħlasijiet permezz ta' standing 
order li jingħataw skont ir-regolamenti 
nazzjonali li jiġu emigrati bla ħlas sat-tali 
data u awtomatikament għas-sistema tas-
SEPA, minbarra jekk il-pagatur 
joġġezzjona għall-migrazzjoni fi żmien 
erba' ġimgħat.

Or. de

Emenda 15
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Il-fornituri tas-servizz ta' pagament 
tal-pagatur u ta' min jitħallas 
m'għandhomx jitolbu ħlasijiet jew tariffi 
oħra fuq il-proċess tal-qari, li jipprovdi d-
data għal dawk it-tranżazzjonijiet ta' 
pagamenti mibdija minn jew permezz ta' 
karta tal-pagament fil-punt tal-bejgħ, li 
jirriżulta f'debitu dirett.

Or. en

Emenda 16
Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-arranġament għandu jkollu l-għan li l-
kostijiet jiġu allokati lill-parti li tkun 
kkawżat it-tranżazzjoni-R, filwaqt li titqies 
l-eżistenza tal-kostijiet tat-tranżazzjoni u l-
għan tal-protezzjoni tal-konsumatur

(a) l-arranġament għandu jipprovdi li l-
fornituri tas-servizz tal-pagament jiġbru t-
tariffa li tirriżulta, flimkien mal-pagament 
mibdi mill-benefiċjarju biss;  dan għandu 
jsir mingħajr preġudizzju għad-dmir ta’ 
min iħallas li jagħti rifjużjoni lill-
benefiċjarju, jekk min iħallas ikun ħati li 
kkawża t-tranżazzjoni-R mingħajr raġuni 
valida li tirrifletti l-obbligi li jirriżultaw 
mill-kuntratt imħallas kif ukoll l-għan tal-
protezzjoni tal-konsumatur  

Or. en

Emenda 17
Simon Busuttil

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) il-konsumaturi m'għandhomx 
ikollhom iħallsu xi ammonti relatati ma' 
tranżazzjonijiet-R minbarra dawk l-
ispejjeż li għalihom il-konsumatur huwa 
direttament responsabbli

Or. en

Emenda 18
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
Rinunzja
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1. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom li 
jirrinunzjaw għar-rekwiżiti kollha, jew 
uħud minnhom, li huma stabbiliti fil-
paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu 5 sa 
[daħħal data konkreta 36 xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għal 
dawk it-trasferimenti ta' kreditu jew it-
tranżazzjonijiet ta' debiti diretti b’sehem 
kumulattiv fis-suq, fuq il-bażi tal-
istatistika uffiċjali tal-pagamenti 
ppubblikata annwalment mill-Bank 
Ċentrali Ewropew, ta’ inqas minn 10% 
tal-għadd totali tat-trasferiment tal-
kreditu jew it-tranżazzjonijiet tad-debiti 
diretti rispettivament, f'dak l-Istat 
Membru.
2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom 
jirrinunzjaw għar-rekwiżiti kollha, jew 
uħud minnhom, li huma stabbiliti fil-
paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu 5 sa
[daħħal data konkreta 60 xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għal 
dawk it-tranżazzjonijiet ta' pagament 
mibdija permezz ta' kard tal-pagament fil-
punt tal-bejgħ li jirriżultaw f'debitu dirett 
minn kont tal-pagamenti identifikat minn 
BBAN jew IBAN.
3. Meta Stat Membru jippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti japplikaw ir-
rinunzja pprovduta fil-paragrafi 1 u 2, 
għandu jinnotifika b'dan lill-Kummissjoni 
sa [daħħal data konkreta 6 xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. L-
Istat Membru għandu jinnotifika 
minnufih lill-Kummissjoni bi kwalunkwe 
bidla sussegwenti.

Or. en

Emenda 19
Simon Busuttil
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Rekwiżiti ta' informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-
banek jipprovdu informazzjoni ċara dwar 
il-benefiċċji tas-sistema għall-
konsumaturi u fuq din il-bażi għandhom 
jinkoraġixxu l-banek biex jaqilbu kmieni 
mill-BBAN għall-IBAN. 
2. Il-banek għandhom jipprovdu 
informazzjoni ċara u li tiftiehem sew 
għall-konsumaturi dwar it-tariffi tat-
tranżazzjonijiet-R fl-interess tat-
trasparenza u tal-protezzjoni tal-
konsumatur. 

Or. en

Emenda 20
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
bħala l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli biex jiżguraw il-konformità 
ma’ dan ir-Regolament, jew awtoritajiet 
pubbliċi, jew korpi rikonnoxxuti mil-liġi 
nazzjonali jew awtoritajiet pubbliċi li 
espliċitament tingħatalhom is-setgħa għal 
dak il-għan mil-liġi nazzjonali, fosthom 
banek ċentrali nazzjonali. L-Istati Membri 
jistgħu jinnominaw korpi eżistenti biex 
jagħmluha ta' awtoritajiet kompetenti.

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
bħala l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli biex jiżguraw il-konformità 
ma’ dan ir-Regolament, jew awtoritajiet 
pubbliċi, jew korpi rikonnoxxuti mil-liġi 
nazzjonali jew awtoritajiet pubbliċi li 
espliċitament tingħatalhom is-setgħa għal 
dak il-għan mil-liġi nazzjonali, fosthom 
banek ċentrali nazzjonali. L-Istati Membri 
jistgħu jinnominaw korpi eżistenti biex 
jagħmluha ta' awtoritajiet kompetenti. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
entitajiet indipendenti, li jaġixxu f'isem l-
azzjonisti kollha, inklużi l-utenti aħħarija, 
sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali 
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ta' kompetizzjoni għall-fornituri kollha ta' 
trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti, 
inkluż fornituri ġodda. 

Or. en

Emenda 21
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi 
stabbiliti f'dan ir-Regolament jiġu 
aċċettati miċ-ċittadini u min-negozji tal-
Unjoni, dawn l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom jorganizzaw kampanji 
informattivi sabiex jiżdied l-għarfien 
pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom rwol importanti biex jinfurmaw lill-pubbliku peress li huma 
responsabbli għal 50 fil-mija tat-trasferimenti kollha tal-kreditu f'bosta Stati Membri.

Emenda 22
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tibda tgħodd
minnufih jew f’data iżjed tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffetwa l-validità tal-
atti delegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi 
ppubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ
fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffetwa l-validità tal-
atti delegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi 
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Ewropea. ppubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa neċessarju li jiġi speċifikat l-ħin eżatt. Il-kliem 
huwa klawsola standard provduta fl-Anness tal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi 
għall-Użu tal-Atti Delegati. 

Emenda 23
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat fi 
żmien perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahar.

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat fi
żmien perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koerenza mal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati. 

Emenda 24
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
jistgħu joġġezzjonaw fi żmien perjodu ta’ 
sitt ġimgħat mid-data tan-notifika dwar l-
att delegat. F’dan il-każ, l-att ma għandux 
jibqa’ applikabbli. L-istituzzjoni li 

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill
jistgħu joġġezzjonaw dwar att delegat 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 14(1). F’dan il-każ, il-
Kummissjoni għandha tirrevoka l-att 
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toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet 
tal-oġġezzjoni għall-att delegat.

mingħajr dewmien wara n-notifika tad-
deċiżjoni tal-oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. L-istituzzjoni li 
toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet 
tal-oġġezzjoni għall-att delegat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koerenza mal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati. 

Emenda 25
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu fi Stat Membru li ma għandux l-
euro bħala l-munita tiegħu għandhom 
jikkonformaw mal-Artikolu 3 sal-
31 ta’ Ottubru 2014. Jekk, madankollu, l-
euro jiġi introdott bħala l-munita ta’ 
kwalunkwe minn dawn l-Istat Membri 
qabel l-1 ta’ Novembru 2013, il-fornituri 
tas-servizzi tal-pagamenti li jinsabu f’dak l-
Istat Membru għandhom jikkonformaw 
mal-Artikolu 3 fi żmien sena mid-data li 
fiha l-Istat Membru konċernat jidħol fiż-
żona euro.

1. Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu fi Stat Membru li ma għandux l-
euro bħala l-munita tiegħu għandhom 
jikkonformaw mal-Artikolu 3 sal-[daħħal 
id-data konkreta 36 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-regolament]. Jekk, 
madankollu, l-euro jiġi introdott bħala l-
munita ta’ kwalunkwe minn dawn l-Istat 
Membri qabel l-1 ta’ Novembru 2013, il-
fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu f’dak l-Istat Membru għandhom 
jikkonformaw mal-Artikolu 3 fl-istess 
żmien limitu bħal dak tal-Istat Membru li 
huwa diġà fiż-żona euro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-benefiċċju tal-funzjonament tas-suq intern, l-Istati Membri kollha għandhom ikunu 
konformi mar-regolament mill-iktar fis possibbli.

Emenda 26
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu fi Stat Membru li ma għandux l-
euro bħala l-munita tiegħu għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Artikoli 4 
u fil-punti 1 u 2 tal-Anness għat-
trasferimenti ta' krediti denominati fl-euro 
u mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 4 u fil-
punti 1 u 3 tal-Anness tad-debiti diretti 
denominati fl-euro sa [daħħal data konkreta 
4 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament]. Jekk, madankollu, l-euro jiġi 
introdott bħala l-munita ta’ kwalunkwe 
minn dawn l-Istati Membri qabel [daħħal 
data konkreta 3 snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], il-fornituri tas-
servizzi tal-pagamenti li jinsabu f’dak l-
Istat Membru għandhom jikkonformaw 
ma' dawk ir-rekwiżiti fi żmien sena mid-
data li fiha l-Istat Membru kkonċernat 
ikun daħal fiż-żona euro.

2. Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu fi Stat Membru li ma għandux l-
euro bħala l-munita tiegħu għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Artikoli 4 
u fil-punti 1 u 2 tal-Anness għat-
trasferimenti ta' krediti denominati fl-euro 
u mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 4 u fil-
punti 1 u 3 tal-Anness tad-debiti diretti 
denominati fl-euro sa [daħħal data konkreta 
36 xhar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament]. Jekk, madankollu, l-euro jiġi 
introdott bħala l-munita ta’ kwalunkwe 
minn dawn l-Istat Membri qabel l-
1 ta’ Novembru 2013, il-fornituri tas-
servizzi tal-pagamenti li jinsabu f’dak l-
Istat Membru għandhom ikunu konformi 
mal-Artikolu 4 fl-istess żmien limitu bħal 
dak tal-Istat Membru li huwa diġà fiż-
żona euro.

Or. en


