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Emenda  102
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar 
ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà 
reżidenzjali 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar 
ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà 
reżidenzjali u ftehimiet ta' kreditu 
ggarantiti minn ipoteki  

Or. en

Emenda 103
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-13 ta' 
April 2011 bl-isem "L-Att dwar is-Suq 
Uniku – Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat 
it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja" 
(COM(2011)0206), il-Kummissjoni 
ntrabtet li tkompli ttejjeb "protezzjoni 
akbar tal-mutwatarji fis-suq tas-self 
ipotekarju".

Or. es

Emenda 104
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-kriżi finanzjarja wriet li mġiba (3) Il-kriżi finanzjarja wriet li mġiba 
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irresponsabbli mill-parteċipanti fis-suq 
tista' thedded is-sisien tas-sistema 
finanzjarja, twassal għal nuqqas ta' fiduċja 
fost il-partijiet kollha, partikolarment il-
konsumaturi u potenzjalment għal 
konsegwenzi soċjali u ekonomiċi gravi. 
Ħafna konsumaturi tilfu l-fiduċja fis-settur 
finanzjarju u l-mutwatarji bdew isibuha 
dejjem aktar diffiċli biex jaffordjaw is-self 
tagħhom b'żieda fl-inadempjenzi u l-bejgħ 
sfurzat. Fid-dawl tal-problemi li nkixfu 
waqt il-kriżi finanzjarja u fil-kuntest tal-
isforzi biex jiġi żgurat suq intern effiċjenti 
u kompetittiv, il-Kummissjoni pproponiet 
miżuri fir-rigward tal-ftehimiet tal-kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali, fosthom qafas affidabbli 
għall-intermedjazzjoni kreditizja fil-kuntest 
li jwasslu għal swieq responsabbli u 
affidabbli għall-futur kif ukoll r-restawr 
tal-fiduċja tal-konsumaturi.

irresponsabbli mill-parteċipanti fis-suq 
tista' thedded is-sisien tas-sistema 
finanzjarja, twassal għal nuqqas ta' fiduċja 
fost il-partijiet kollha, partikolarment il-
konsumaturi u potenzjalment għal 
konsegwenzi soċjali u ekonomiċi gravi. 
Ħafna konsumaturi tilfu l-fiduċja fis-settur 
finanzjarju u l-mutwatarji bdew isibuha 
dejjem aktar diffiċli biex jaffordjaw is-self 
tagħhom b'żieda fl-inadempjenzi u l-bejgħ 
sfurzat. Fid-dawl tal-problemi li nkixfu 
waqt il-kriżi finanzjarja u fil-kuntest tal-
isforzi biex jiġi żgurat suq intern effiċjenti 
u kompetittiv li jiggarantixxi l-istabilità 
finanzjarja u l-protezzjoni tal-
konsumatur, il-Kummissjoni pproponiet 
miżuri fir-rigward tal-ftehimiet tal-kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
residenzjali, fosthom qafas affidabbli għall-
intermedjazzjoni kreditizja fil-kuntest li 
jwasslu għal swieq responsabbli u 
affidabbli għall-futur kif ukoll r-restawr 
tal-fiduċja tal-konsumaturi.

Or. es

Emenda 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-qafas legali applikabbli għandu 
jagħti lill-konsumaturi l-fiduċja li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu 
qegħdin jaġixxu fl-aħjar interess tal-
konsumatur. Aspett ewlieni fl-iżgurar tal-
fiduċja tal-konsumatur huwa r-rekwiżit li 
jkun żgurat grad għoli ta' ġustizzja, onestà 
u professjonaliżmu fl-industrija. Filwaqt li
din id-Direttiva għandha tesiġi l-prova tal-
għarfien u l-kompetenza rilevaneti fil-livell 
tal-istituzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
ikunu liberi li jintroduċu jew jagħmlu 

(16) Il-qafas legali applikabbli għandu 
jagħti lill-konsumaturi l-fiduċja li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu 
qegħdin jaġixxu fl-aħjar interess tal-
konsumatur. Aspett ewlieni fl-iżgurar tal-
fiduċja tal-konsumatur huwa r-rekwiżit li 
jkun żgurat grad għoli ta' ġustizzja, onestà 
u professjonaliżmu fl-industrija. Din id-
Direttiva għandha tesiġi l-prova tal-
għarfien u l-kompetenza rilevanti fil-livell 
tal-istituzzjoni kif ukoll fil-livell tal-
persuna fiżika f'każ ta' intermedjarju ta' 



AM\881849MT.doc 5/124 PE475.786v01-00

MT

dawn ir-rekwiżiti applikabbli għal persuni 
fiżiċi individwali.

kreditu li jaġixxi waħdu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jipproteġu lill-konsumatur u jiggarantixxu kundizzjonijiet ugwali, huwa importanti li 
kull persuna direttament involuta fil-bejgħ tal-kreditu jew fil-medjazzjoni tal-kreditu turi l-
għarfien u l-abbilità li huma meħtieġa għall-prestazzjoni tad-dmirijiet tagha, inkluż l-
intermedjarju li jaħdem waħdu bħala persuna fiżika, mingħajr persunal. 

Emenda 106
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kredituri u l-intermedjarji tal-
kreditu ta' spiss jużaw riklamar, li ta' 
spiss jinkludi termi u kundizzjonjiet 
speċjali sabiex jattiraw lill-konsumaturi 
lejn prodott partikolari. Il-konsumaturi 
għandhom għalhekk ikunu protetti minn 
prassi ta' riklamar li jiżvijaw u għandhom 
ikunu jistgħu jqabblu r-riklami. 
Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-
riklamar ta' ftehimiet ta' kreditu marbuta 
ma' proprjetà immobbli reżidenzjali u lista 
ta' oġġetti li għandha tkun inkluża fil-
materjal tar-riklamar u l-
kummerċjalizzazzjoni indirizzati lill-
konsumaturi huma meħtieġa sabiex 
jippermettilhom iqabblu l-offerti 
differenti. Dawn id-dispożizzjonijiet iqisu 
l-ispeċifiċitajiet tal-ftehimiet tal-kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali, pereżempju, il-fatt li jekk ir-
ripagamenti tas-self ma jiġux rispettati 
hemm riskju li l-konsumatur jitlef il-
proprejtà. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu fil-libertà li jintroduċu jew 
iżommu r-rekwiżiti ta' divulgazzjoni fil-
liġijiet nazzjonali fir-rigward tar-reklamar 

imħassar
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li ma jinkludix informazzjoni dwar il-kost 
tal-kreditu.

Or. en

Emenda 107
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tkun żgurata l-akbar 
trasparenza possibbli u jkunu pprevenuti l-
abbużi li jinħolqu minn konflitti ta' interess 
possibbli meta l-konsumaturi jużaw is-
servizzi tal-intermedjarji tal-kreditu, tal-
aħħar għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
obbligi ta' divulgar ta' informazzjoni qabel 
ma jfornu s-servizzi tagħhom. 
Divulgazzjonijiet bħal dawn jinkludu 
informazzjoni l-identità tagħhom u 
relazzjonijiet mal-kredituri, pereżempju 
jekk humiex qed iqisu prodotti minn firxa 
wiesgħa ta' kredituri jew minn għadd aktar 
limitat ta' kredituri. Dawk l-intermedjarji 
tal-kreditu li mhumiex marbuta ma' 
kreditur wieħed jew ma' grupp wieħed ta' 
kredituri għandhom jiddivulgaw ukoll lill-
konsumaturi informazzjoni dwar l-
eżistenza tal-kummissjonijiet pagabbli 
mill-kredituri li jkunu qegħdin jaġixxu 
għalihom u l-varjazzjonijiet possibbli 
f'dawn il-kummissjonijiet.

(21) Sabiex tkun żgurata l-akbar 
trasparenza possibbli u jkunu evitati l-
abbużi li jinħolqu minn konflitti ta' interess 
possibbli meta l-konsumaturi jużaw is-
servizzi tal-intermedjarji tal-kreditu, tal-
aħħar għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
obbligi ta' divulgar ta' informazzjoni qabel 
ma jfornu s-servizzi tagħhom. 
Divulgazzjonijiet bħal dawn jinkludu 
informazzjoni l-identità tagħhom u 
relazzjonijiet mal-kredituri, pereżempju 
jekk humiex qed iqisu prodotti minn firxa 
wiesgħa ta' kredituri jew minn għadd aktar 
limitat ta' kredituri. L-intermedjarji tal-
kreditu li mhumiex marbuta ma' kreditur 
wieħed jew ma' grupp wieħed ta' kredituri 
għandhom jiddivulgaw ukoll lill-
konsumaturi informazzjoni dwar l-
eżistenza tal-kummissjonijiet pagabbli 
mill-kredituri li jkunu qegħdin jaġixxu 
għalihom u l-varjazzjonijiet possibbli 
f'dawn il-kummissjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw kundizzjonijiet 
ugwali billi jirrikjedu informazzjoni 
komparabbli relatata mad-distribuzzjoni 
tal-kostijiet tal-kredituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kredituri diretti jew l-intermedjarji marbuta għandu jkollhom rekwiżiti ta' ħlas li huma 
komparabbli ma' dawk ta' intermedjarji mhux marbuta, sabiex jiżguraw kundizzjonijiet 
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ugwali u livell ugwali ta' protezzjoni tal-konsumatur, u l-possibilità ta' tqabbil aħjar.

Emenda 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja 
għandha tqis il-fatturi kollha neċessarji li 
jistgħu jinfluwenzaw il-kapaċità tal-
konsumatur li jħallas lura matul il-ħajja 
tas-selfa, fost l-oħrajn iżda mhux biss id-
dħul tal-konsumatur, l-infiq regolari, l-
iskor kreditizju, l-istorja tal-kreditu fl-
imgħoddi, il-kapaċità li jlaħħaq mal-
aġġustamenti fir-rata tal-imgħax u impenji 
kreditizji eżistenti oħrajn. Dispożizzjonijiet 
oħra jistgħu jkunu neċessarji sabiex jiġu 
elaborati aktar l-elementi differenti li 
jistgħu jitqiesu fil-valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja. L-Istati Membri 
jistgħu joħorġu gwida dwar il-metodu u l-
kriterji tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja ta' konsumatur, pereżempju billi 
jistipulaw limiti fuq il-proporzjonijiet tas-
selfa mal-valur u s-selfa mal-introjtu.

(24) Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja 
għandha tqis il-fatturi kollha neċessarji li 
jistgħu jinfluwenzaw il-kapaċità tal-
konsumatur li jħallas lura matul il-ħajja 
tas-selfa, fost l-oħrajn iżda mhux biss id-
dħul tal-konsumatur, l-infiq regolari, l-
iskor kreditizju, l-istorja tal-kreditu fl-
imgħoddi, il-kapaċità li jlaħħaq mal-
aġġustamenti fir-rata tal-imgħax u impenji 
kreditizji eżistenti oħrajn. Dispożizzjonijiet 
oħra jistgħu jkunu neċessarji sabiex jiġu 
elaborati aktar l-elementi differenti li 
jistgħu jitqiesu fil-valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk din tiġi indirizzata mid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital.

Emenda 109
Kurt Lechner

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Valutazzjoni negattiva tal-affidabbiltà (25) Fil-każ ta' valutazzjoni negattiva tal-
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kreditizja għandha tindika lill-kreditur li 
l-konsumatur mhux kapaċi jaffordja l-
kreditu u b'konsegwenza l-kreditur ma 
għandux jagħti l-kreditu. Dan l-eżitu 
negattiv jista' joħroġ minn firxa wiesa' ta' 
raġunijiet, fosthom iżda mhux biss mill-
konsultazzjoni ta' bażijiet ta’ dejta jew skor 
kreditizju negattiv. Valutazzjoni pożittiva 
tal-affidabbiltà kreditizja ma għanhiex 
tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li 
jipprovdi l-kreditu.

affidabbiltà kreditizja, il-kreditu għandu 
jingħata biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali.
Għal raġunijiet ta' sorveljanza dan 
għandu jkun dokumentat permezz tal-
awtorità superviżorja. Dan l-eżitu negattiv 
jista' joħroġ minn firxa wiesa' ta' raġunijiet, 
fosthom iżda mhux biss mill-
konsultazzjoni ta' bażijiet ta’ dejta jew skor 
kreditizju negattiv. Valutazzjoni pożittiva 
tal-affidabbiltà kreditizja ma għanhiex 
tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li 
jipprovdi l-kreditu.

Or. de

Emenda 110
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Valutazzjoni negattiva tal-affidabbiltà 
kreditizja għandha tindika lill-kreditur li l-
konsumatur mhux kapaċi jaffordja l-
kreditu u b'konsegwenza l-kreditur ma 
għandux jagħti l-kreditu. Dan l-eżitu 
negattiv jista' joħroġ minn firxa wiesa' ta' 
raġunijiet, fosthom iżda mhux biss mill-
konsultazzjoni ta' bażijiet ta’ dejta jew skor 
kreditizju negattiv. Valutazzjoni pożittiva 
tal-affidabbiltà kreditizja ma għanhiex 
tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li 
jipprovdi l-kreditu.

(25) Valutazzjoni negattiva tal-affidabbiltà 
kreditizja għandha tindika lill-kreditur li l-
konsumatur mhux kapaċi jaffordja l-
kreditu. Dan l-eżitu negattiv jista' joħroġ 
minn firxa wiesa' ta' raġunijiet, fosthom 
iżda mhux biss mill-konsultazzjoni ta' 
bażijiet ta’ dejta jew skor kreditizju 
negattiv. Valutazzjoni pożittiva tal-
affidabbiltà kreditizja ma għanhiex 
tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li 
jipprovdi l-kreditu.

Or. en

Emenda 111
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-konsumaturi għandhom jipprovdu l-
informazzjoni rilevanti disponibbli kollha 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u ċ-
ċirkustanzi personali tagħhom lill-kreditur 
jew l-intermedjarju sabiex jiffaċilitaw il-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Il-
konsumatur ma għandux madankollu jiġi 
ppenalizzat meta ma jkunx f'pożizzjoni li 
jagħti ċertu informazzjoni jew 
valutazzjonijiet tal-evoluzzjoni futura tas-
sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
F'sitwazzjonijiet fejn il-konsumaturi 
konxjament jagħtu informazzjoni mhux 
sħiħa jew mhux preċiża, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw il-
penalitajiet xierqa.

(26) Il-konsumaturi għandhom jipprovdu l-
informazzjoni rilevanti disponibbli kollha 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u ċ-
ċirkustanzi personali tagħhom lill-kreditur 
sabiex jiffaċilitaw il-valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja. Il-konsumatur ma 
għandux madankollu jiġi ppenalizzat meta 
ma jkunx f'pożizzjoni li jagħti ċertu 
informazzjoni jew valutazzjonijiet tal-
evoluzzjoni futura tas-sitwazzjoni 
finanzjarja tiegħu. F'sitwazzjonijiet fejn il-
konsumaturi konxjament jagħtu 
informazzjoni mhux sħiħa jew mhux 
preċiża, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jiddeterminaw il-penalitajiet xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji mhumiex responsabbli mill-valutazzjoni tal-affidabilità kreditizja tal-
konsumatur u m'għandhomx l-istess aċċess għall-informazzjoni bħall-kreditur, għalhekk 
m'għandhomx jissemmew f'dan il-kuntest.

Emenda 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fejn deċiżjoni ta' rifjut ta' 
applikazzjoni għal kreditu tkun abbażi ta' 
dejta miksuba mill-konsultazzjoni ta' bażi 
ta’ dejta jew min-nuqqas ta' dejta ġo fiha, 
il-kreditur għandu jinforma lill-konsumatur 
dwar dan u dwar l-isem tal-bażi ta' dejta 
kkonsultata u bi kwalunkwe element ieħor 
meħtieġ mid-Direttiva 95/46/EC ħalli l-
konsumatur ikun jista' jeżerċita d-dritt 
tiegħu li jaċċessa u fejn meħtieġ jirranġa, 

(29) Fejn deċiżjoni ta' rifjut ta' 
applikazzjoni għal kreditu tkun abbażi ta' 
dejta miksuba mill-konsultazzjoni ta' bażi 
ta’ dejta jew min-nuqqas ta' dejta ġo fiha, 
il-kreditur għandu jinforma lill-konsumatur 
dwar dan u dwar l-isem tal-bażi ta' dejta 
kkonsultata u bi kwalunkwe element ieħor 
meħtieġ mid-Direttiva 95/46/EC ħalli l-
konsumatur ikun jista' jeżerċita d-dritt 
tiegħu li jaċċessa u fejn meħtieġ jirranġa, 
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iħassar jew jibblukka dejta personali dwaru 
u li tkun ipproċessata fiha. Fejn deċiżjoni 
ta' rifjut ta' applikazzjoni għal kreditu tkun 
abbażi ta' deċiżjoni awtomatizzata jew 
abbażi ta' metodi sistematiċi bħal sistemi 
ta' skor kreditizju, il-kreditur għandu 
jinforma lill-konsumatur dwar dan u 
jispjega l-loġika użata fid-deċiżjoni u l-
arranġamenti li jippermettu lill-konsumatur 
jitlob li d-deċiżjoni awtomatizzata tiġi 
rriveduta manwalment. Madankollu, il-
kreditur ma għandux ikun obbligat jagħti 
tali informazzjoni meta dan ikun ipprojbit 
minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, 
pereżempju leġiżlazzjoni dwar il-ħasil tal-
flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. 
Lanqas ma għandha tali informazzjoni 
tingħata meta dan ikun kontra objettivi ta' 
politika pubblika jew sigurtà pubblika 
bħall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, il-kxif 
jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

iħassar jew jibblukka dejta personali dwaru 
u li tkun ipproċessata fiha. Fejn deċiżjoni 
ta' rifjut ta' applikazzjoni għal kreditu tkun 
abbażi ta' deċiżjoni awtomatizzata jew 
abbażi ta' metodi sistematiċi bħal sistemi 
ta' skor kreditizju, il-kreditur għandu 
jinforma lill-konsumatur dwar dan kif 
ukoll dwar l-arranġamenti li jippermettu 
lill-konsumatur jitlob li d-deċiżjoni 
awtomatizzata tiġi rriveduta.

Or. en

Emenda 113
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex ikunu f'pożizzjoni li jifhmu n-
natura tas-servizz, il-konsumaturi 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar xiex 
jikkostitwixxi rakkomandazzjoni 
personalizzata dwar ftehimiet ta' kreditu 
adatti għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur ('parir') u meta 
tkun qed tingħata u meta le. Dawk li 
jipprovdu parir għandhom ikunu konformi 
mal-istandards ġenerali sabiex jiżguraw li 
l-konsumatur jiġi ppreżentat b'firxa ta' 
prodotti adatti għall-ħtiġijiet u ċ-
ċirkustanzi tiegħu. Dak is-servizz għandu 
jkun bbażat fuq analiżi ġusta u mifruxa 

(31) Sabiex ikunu f'pożizzjoni li jifhmu n-
natura tas-servizz, il-konsumaturi 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar xiex 
jikkostitwixxi rakkomandazzjoni 
personalizzata lil konsumatur partikolari 
fir-rigward ta' tranżazzjoni waħda jew 
diversi tranżazzjonijiet li jirrigwardaw 
ftehimiet ta' kreditu l-aktar adatti għall-
ħtiġijiet tiegħu ('parir') u meta tkun qed 
tingħata u meta le. Dawk li jipprovdu parir 
għandhom ikunu konformi mal-istandards 
ġenerali sabiex jiżguraw li l-konsumatur 
jiġi ppreżentat b'firxa ta' prodotti adatti 
għall-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi tiegħu. Dak 
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biżżejjed tal-prodotti disponibbli fis-suq u 
fuq spezzjoni fid-dettall tas-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur, il-preferenzi u 
l-għanijiet. Din il-valutazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq informazzjoni aġġornata 
u suppożizzjonijiet raġonevoli dwar iċ-
ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-ħajja tas-
selfa. L-Istati Membri jistgħu jiċċaraw kif 
il-konvenjenza ta' prodott speċifiku għall-
konsumatur għandha tiġi vvalutata fil-
kuntest tal-għoti tal-parir.

is-servizz għandu jkun bbażat fuq analiżi 
ġusta u mifruxa biżżejjed tal-prodotti 
disponibbli fis-suq u fuq spezzjoni fid-
dettall tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-
konsumatur, il-preferenzi u l-għanijiet. Din 
il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni aġġornata u 
suppożizzjonijiet raġonevoli dwar iċ-
ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-ħajja tas-
selfa. L-Istati Membri jistgħu jiċċaraw kif 
il-konvenjenza ta' prodott speċifiku għall-
konsumatur għandha tiġi vvalutata fil-
kuntest tal-għoti tal-parir.

Or. en

Emenda 114
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex ikunu f'pożizzjoni li jifhmu n-
natura tas-servizz, il-konsumaturi 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar xiex 
jikkostitwixxi rakkomandazzjoni 
personalizzata dwar ftehimiet ta' kreditu 
adatti għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur ('parir') u meta 
tkun qed tingħata u meta le. Dawk li 
jipprovdu parir għandhom ikunu konformi 
mal-istandards ġenerali sabiex jiżguraw li 
l-konsumatur jiġi ppreżentat b'firxa ta' 
prodotti adatti għall-ħtiġijiet u ċ-
ċirkustanzi tiegħu. Dak is-servizz għandu 
jkun bbażat fuq analiżi ġusta u mifruxa 
biżżejjed tal-prodotti disponibbli fis-suq u 
fuq spezzjoni fid-dettall tas-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur, il-preferenzi u 
l-għanijiet. Din il-valutazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq informazzjoni aġġornata 
u suppożizzjonijiet raġonevoli dwar iċ-
ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-ħajja tas-
selfa. L-Istati Membri jistgħu jiċċaraw kif 

(31) Sabiex ikunu f'pożizzjoni li jifhmu n-
natura tas-servizz, il-konsumaturi 
għandhom ikunu mgħarrfa dwar xiex 
jikkostitwixxi rakkomandazzjoni 
personalizzata dwar ftehimiet ta' kreditu 
adatti għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur ('parir') u meta 
tkun qed tingħata u meta le. Dawk li 
jipprovdu parir għandhom ikunu konformi 
mal-istandards ġenerali sabiex jiżguraw li 
l-konsumatur jiġi ppreżentat b'firxa ta' 
prodotti adatti għall-ħtiġijiet u ċ-
ċirkustanzi tiegħu. Dak is-servizz għandu 
jkun bbażat fuq analiżi ġusta u mifruxa 
biżżejjed tal-prodotti disponibbli fi ħdan il-
firxa ta' prodotti offruti tal-kreditur jew 
tal-intermedjarju tal-kreditu jew fis-suq 
kollu meta l-parir ikun provdut minn korp 
indipendenti, u fuq spezzjoni fid-dettall 
tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-konsumatur, 
il-preferenzi u l-għanijiet. Din il-
valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
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il-konvenjenza ta' prodott speċifiku għall-
konsumatur għandha tiġi vvalutata fil-
kuntest tal-għoti tal-parir.

informazzjoni aġġornata u 
suppożizzjonijiet raġonevoli dwar iċ-
ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-ħajja tas-
selfa. L-Istati Membri jistgħu jiċċaraw kif 
il-konvenjenza ta' prodott speċifiku għall-
konsumatur għandha tiġi vvalutata fil-
kuntest tal-għoti tal-parir.

Or. en

Emenda 115
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-kapaċità ta' konsumatur li jħallas 
lura l-kreditu tiegħu qabel l-iskadenza tal-
ftehim tal-kreditu jista' jkollha rwol 
importanti fil-promizzjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq uniku u l-moviment 
liberu taċ-ċittadini tal-UE. Madankollu, 
jeżistu differenzi sustanzjali bejn il-
prinċipji nazzjonali u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-konsumaturi għandhom il-
kapaċità li jħallsu lura u l-kundizzjonijiet li 
taħthom jista' jsir dan ir-ripagament bikri. 
Filwaqt li jirrikonoxxu d-diversità fil-
mekkaniżmi tal-finanzjament ipotekarju u 
l-firxa tal-prodotti disponibbli, ċerti 
standards fir-rigward tar-ripagament bikri 
ta' kreditu huma essenzjali fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
jkollhom il-possibbiltà li jagħlqu l-obbligi 
tagħhom qabel id-data mifthema fil-ftehim 
tal-kreditu u l-fiduċja li wieħed ifittex l-
aħjar prodotti biex jissodifa ħtiġijietu. L-
Istati Membri għandhom għalhekk 
jiżguraw, jew permezz ta' leġiżlazzjoni jew 
permezz ta' klawżoli kuntrattwali, li l-
konsumaturi jkollhom dritt statutorju jew 
kuntrattwali ta' ripagament bikri; 
madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jiddefinixxu l-kundizzjonijiet 

(32) Il-kapaċità ta' konsumatur li jħallas 
lura l-kreditu tiegħu qabel l-iskadenza tal-
ftehim tal-kreditu jista' jkollha rwol 
importanti fil-promizzjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq uniku u l-moviment 
liberu taċ-ċittadini tal-UE. Madankollu, 
jeżistu differenzi sustanzjali bejn il-
prinċipji nazzjonali u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-konsumaturi għandhom il-
kapaċità li jħallsu lura u l-kundizzjonijiet li 
taħthom jista' jsir dan ir-ripagament bikri. 
Filwaqt li jirrikonoxxu d-diversità fil-
mekkaniżmi tal-finanzjament ipotekarju u 
l-firxa tal-prodotti disponibbli, ċerti 
standards fir-rigward tar-ripagament bikri 
ta' kreditu huma essenzjali fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
jkollhom il-possibbiltà li jagħlqu l-obbligi 
tagħhom qabel id-data mifthema fil-ftehim 
tal-kreditu u l-fiduċja li wieħed ifittex l-
aħjar prodotti biex jissodifa ħtiġijietu. L-
Istati Membri għandhom għalhekk 
jiżguraw, jew permezz ta' leġiżlazzjoni jew 
permezz ta' klawżoli kuntrattwali, li l-
konsumaturi jkollhom dritt statutorju jew 
kuntrattwali ta' ripagament bikri; 
madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jiddefinixxu l-kundizzjonijiet 
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għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Dawn il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
limitazzjonijiet ta' żmien dwar l-eżerċizzju 
tad-dritt, trattament differenti skont it-tip 
tar-rata tat-teħid tas-self, jekk hux fissa jew 
varjabbli, restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ġust u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax speċjali fuq il-konsumatur. Dan l-
imgħax speċjali jista' pereżempju jseħħ 
f'każ ta' divorzju jew qgħad. Fejn Stat 
Membru jagħżel li jistabbilixxi dawn il-
kundizzjonjiet, dawn ma għandhomx 
irendu l-eżerċizzju tad-dritt diffiċli żżejjed 
jew oneruż wisq fuq il-konsumatur.

għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Dawn il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
limitazzjonijiet ta' żmien dwar l-eżerċizzju 
tad-dritt, trattament differenti skont it-tip 
tar-rata tat-teħid tas-self, jekk hux fissa jew 
varjabbli, restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ġust u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax leġittimu fuq il-konsumatur. Dan l-
imgħax leġittimu jista' pereżempju jseħħ 
f'każ ta' divorzju jew qgħad.

Or. de

Emenda 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-kapaċità ta' konsumatur li jħallas 
lura l-kreditu tiegħu qabel l-iskadenza tal-
ftehim tal-kreditu jista' jkollha rwol 
importanti fil-promizzjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq uniku u l-moviment 
liberu taċ-ċittadini tal-UE. Madankollu, 
jeżistu differenzi sustanzjali bejn il-
prinċipji nazzjonali u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-konsumaturi għandhom il-
kapaċità li jħallsu lura u l-kundizzjonijiet li 
taħthom jista' jsir dan ir-ripagament bikri. 
Filwaqt li jirrikonoxxu d-diversità fil-

(32) Il-kapaċità ta' konsumatur li jħallas 
lura l-kreditu tiegħu qabel l-iskadenza tal-
ftehim tal-kreditu jista' jkollha rwol 
importanti fil-promizzjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq uniku u l-moviment 
liberu taċ-ċittadini tal-UE. Madankollu, 
jeżistu differenzi sustanzjali bejn il-
prinċipji nazzjonali u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-konsumaturi għandhom il-
kapaċità li jħallsu lura u l-kundizzjonijiet li 
taħthom jista' jsir dan ir-ripagament bikri. 
Filwaqt li jirrikonoxxu d-diversità fil-
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mekkaniżmi tal-finanzjament ipotekarju u 
l-firxa tal-prodotti disponibbli, ċerti 
standards fir-rigward tar-ripagament bikri 
ta' kreditu huma essenzjali fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
jkollhom il-possibbiltà li jagħlqu l-obbligi 
tagħhom qabel id-data mifthema fil-ftehim 
tal-kreditu u l-fiduċja li wieħed ifittex l-
aħjar prodotti biex jissodifa ħtiġijietu. L-
Istati Membri għandhom għalhekk 
jiżguraw, jew permezz ta' leġiżlazzjoni jew 
permezz ta' klawżoli kuntrattwali, li l-
konsumaturi jkollhom dritt statutorju jew 
kuntrattwali ta' ripagament bikri; 
madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jiddefinixxu l-kundizzjonijiet 
għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt. Dawn il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
limitazzjonijiet ta' żmien dwar l-eżerċizzju 
tad-dritt, trattament differenti skont it-tip 
tar-rata tat-teħid tas-self, jekk hux fissa jew 
varjabbli, restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ġust u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax speċjali fuq in-naħa tal-
konsumatur. Dan l-imgħax speċjali jista' 
pereżempju jseħħ f'każ ta' divorzju jew 
qgħad. Fejn Stat Membru jagħżel li 
jistabbilixxi dawn il-kundizzjonjiet, dawn 
ma għandhomx irendu l-eżerċizzju tad-dritt 
diffiċli żżejjed jew oneruż wisq fuq il-
konsumatur.

mekkaniżmi tal-finanzjament ipotekarju u 
l-firxa tal-prodotti disponibbli, ċerti 
standards fir-rigward tar-ripagament bikri 
ta' kreditu huma essenzjali fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
jkollhom il-possibbiltà li jagħlqu l-obbligi 
tagħhom qabel id-data mifthema fil-ftehim 
tal-kreditu u l-fiduċja li wieħed ifittex l-
aħjar prodotti biex jissodifa ħtiġijietu. L-
Istati Membri għandhom għalhekk 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom dritt 
statutorju ta' ripagament bikri; madankollu, 
l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddefinixxu l-kundizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' dan id-dritt. Dawn il-
kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
limitazzjonijiet ta' żmien dwar l-eżerċizzju 
tad-dritt, trattament differenti skont it-tip 
tar-rata tat-teħid tas-self, jekk hux fissa jew 
varjabbli, restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ġust u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax leġittimu fuq in-naħa tal-
konsumatur. Dan l-imgħax speċjali jista' 
pereżempju jseħħ f'każ ta' divorzju jew 
qgħad. Fejn Stat Membru jagħżel li 
jistabbilixxi dawn il-kundizzjonjiet, dawn 
ma għandhomx irendu l-eżerċizzju tad-dritt 
diffiċli żżejjed jew oneruż wisq fuq il-
konsumatur.

Or. en

Emenda 117
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-intermedjarji tal-kreditu għandhom 
ikunu rreġistrati mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn ikollhom ir-residenza 
jew l-uffiċċju prinċipali tagħhom, sakemm 
ikunu ġew awtorizzati skont rekwiżiti 
professjonali stretti b'relazzjoni mal-
kompetenza tagħhom, ir-reputazzjoni tajba 
u l-kopertura tal-indemnità professjonali. 
Bil-għan li tiġi promossa l-fiduċja tal-
konsumaturi fl-intermedjarji tal-kreditu, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-kreditu awtorizzati jkunu 
soġġetti għal superviżjoni kontinwa u 
dettaljata mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju tagħhom. Dawn ir-
rekwiżiti għandhom japplikaw tal-anqas 
fil-livell tal-istituzzjoni; madankollu, l-Istat 
Membru jista' jikkjarifika jekk dawn ir-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u r-
reġistrazzjoni sussegwenti japplikawx 
għall-impjegati individwali tal-
intermedjarju tal-kreditu.

(34) L-intermedjarji tal-kreditu għandhom 
ikunu rreġistrati mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn ikollhom ir-residenza 
jew l-uffiċċju prinċipali tagħhom, sakemm 
ikunu ġew awtorizzati skont rekwiżiti 
professjonali stretti b'relazzjoni mal-
kompetenza tagħhom, ir-reputazzjoni tajba 
u l-kopertura tal-indemnità professjonali. 
Bil-għan li tiġi promossa l-fiduċja tal-
konsumaturi fl-intermedjarji tal-kreditu, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-kreditu awtorizzati jkunu 
soġġetti għal superviżjoni kontinwa u 
dettaljata mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju tagħhom. Dawn ir-
rekwiżiti għandhom japplikaw tal-anqas 
fil-livell tal-istituzzjoni u fil-livell tal-
persuna fiżika fil-każ ta' intermedjarju 
tal-kreditu li jaħdem waħdu; madankollu, 
l-Istat Membru jista' jikkjarifika jekk dawn 
ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni u r-
reġistrazzjoni sussegwenti japplikawx 
għall-impjegati individwali tal-
intermedjarju tal-kreditu.

Or. en

Emenda 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
tal-kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali jew fl-evoluzzjoni tal-prodotti 
tal-kreditu kif ukoll l-iżviluppi ekonomiċi, 
bħall-inflazzjoni, u sabiex jingħataw aktar 
spjegazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu 

(39) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
tal-kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali jew fl-evoluzzjoni tal-prodotti 
tal-kreditu kif ukoll l-iżviluppi ekonomiċi, 
bħall-inflazzjoni, u sabiex jingħataw aktar 
spjegazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu 
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indirizzati ċerti rekwiżiti f'din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Partikolarment, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti 
delegati biex tispeċifika d-dettalji dwar ir-
rekwiżiti professjonali applikabbli għall-
persunal tal-kredituri u tal-intermedjarji 
tal-kreditu, il-kriterji użati għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumaturi u fl-iżgurar li l-prodotti tal-
kreditu ma jkunux mhux adatti għall-
konsumaturi kif ukoll l-armonizzazzjoni 
ulterjuri ta' termini ewlenin bħal 
'inadempjenza', il-kriterji tar-reġistrazzjoni 
u l-kundizzjonijiet tal-proċessar tad-dejta li 
għandhom jiġu applikati għall-bażijiet ta’ 
dejta tal-kreditu.

indirizzati ċerti rekwiżiti f'din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Partikolarment, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti 
delegati biex tispeċifika l-kriterji użati 
għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja 
tal-konsumaturi u fl-iżgurar li l-prodotti 
tal-kreditu ma jkunux mhux adatti għall-
konsumaturi kif ukoll l-armonizzazzjoni 
ulterjuri ta' termini ewlenin bħal 
'inadempjenza', il-kriterji tar-reġistrazzjoni 
u l-kundizzjonijiet tal-proċessar tad-dejta li 
għandhom jiġu applikati għall-bażijiet ta’ 
dejta tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna dettall jitħalla miftuħ b'atti delegati, li jista' jwassal għal inċertezza legali u nuqqas ta' 
trasparenza. Id-determinazzjoni tar-rekwiżiti meħtieġa għall-għarfien xieraq u għall-
kompetenza għandu jkun f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu iżommu jew 
jadottaw regoli nazzjonali aktar stretti fir-
rigward ta' kull aspett ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 120
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu iżommu jew 
jadottaw regoli nazzjonali aktar stretti fir-
rigward ta' kull aspett ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 121
María Irigoyen Pérez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tiżviluppa suq intern iktar 
trasparenti, effiċenti u kompetittiv 
permezz ta’ ftehimiet ta' kreditu koerenti, 
flessibbli u ġusti relatati mal-proprjetà 
immobbli residenzjali, filwaqt li 
tippromwovi fl-istess ħin is-sostenibilità 
tal-għoti u tal-iffirmar ta' selfiet u b’hekk 
tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni lill-
konsumaturi.

Or. es

Emenda 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ftehimiet ta’ kreditu li ġejjin:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika:

Or. en
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Emenda 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ftehimiet ta' kreditu li huma ggarantiti 
b'ipoteka jew b'garanzija paragunabbli oħra 
komunament użata fi Stat Membru fuq il-
proprjetà immobbli reżidenzjali jew 
iggarantiti bi dritt relatat ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali.

(a) Ftehimiet ta' kreditu li l-għan tagħhom 
hu li jiġu akkwistati jew jinżammu ċertu 
drittijiet tal-art jew ta' proprjetà immobbli 
reżidenzjali u li huma ggarantiti b'ipoteka 
jew b'garanzija paragunabbli oħra 
komunament użata fi Stat Membru fuq il-
proprjetà immobbli reżidenzjali jew 
iggarantiti bi dritt relatat ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kollha jisgħu japplikaw ir-regoli tad-Direttiva għas-self fuq id-djar li jkun 
iggarantit b'ipoteka jew garanzija paragunabbli. Rigward self ieħor, li jaqa' fl-ambitu tal-
applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, l-Istati Membri jista' jkollhom id-dritt li jagħżlu 
jekk japplikawx ir-regoli ta' din id-Direttiva jew ir-regoli tad-Direttiva għall-Kreditu tal-
Konsumaturi għalihom.

Emenda 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fehimiet ta' kreditu li l-fini tagħhom 
huwa l-akkwist jew iż-żamma tad-drittijiet 
ta' proprjetà f'art jew f'bini reżidenzjali 
eżistenti jew ipproġettat.

imħassar

Or. en
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Emenda 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Ftehimiet tal-kreditu li l-fini tagħhom 
ikun ir-rinnovazzjoni ta' proprjetà 
immobbli reżidenzjali li jkollha persuna 
jew li tkun qed timmira li tixtri, li 
mhumiex koperti mid-
Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2008.

imħassar

Or. en

Emenda 126
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ftehimiet tal-kreditu li eventwalment 
ser jitħallas lura mir-rikavat tal-bejgħ ta' 
proprjetà immobbli.

(a) Ftehimiet tal-kreditu fejn il-kreditur:

i) jikkontribwixxi somma unika, 
pagamenti perjodiċi jew forom oħra ta' 
żborż ta' kreditu bi tpattija għal somma li 
tirriżulta mill-bejgħ ta' proprjetà 
immobbli jew minn dritt relatat ma' 
proprjetà immobbli; u
ii) mhux se jfittex il-ħlas kollu lura tal-
kreditu sakemm ma jseħħu avvenimenti 
speċifikati fil-ħajja li jiġu definiti fl-Istati 
Membri (rilaxx tal-ekwità).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-allinjament mal-intenzjoni deskritta fil-Premessa 10.

Emenda 127
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ftehimiet ta' kreditu fejn il-kreditu 
jingħata minn min iħaddem lill-impjegati 
tiegħu bħala attività sekondarja fejn dan 
il-ftehim ta' kreditu jingħata bla interessi 
jew b'rati perċentwali annwali tal-imposti 
aktar baxxi minn dawk prevalenti fis-suq 
u li mhumiex offruti lill-pubbliku 
ġenerali.

imħassar

Or. en

Emenda 128
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk Stat Membru jagħżel dan fir-
rigward ta' xi dispożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha tiegħu, għal 
ftehimiet ta' kreditu li jirrigwardaw self 
mogħti lil pubbliku ristrett taħt 
dispożizzjoni statutorja b'fini ta' interess 
ġenerali u b'rati ta' interessi aktar baxxi 
minn dawk prevalenti fis-suq jew 
mingħajr interessi jew b'termini oħrajn li 
jkunu aktar favorevoli għall-konsumatur 
minn dawk prevalenti fis-suq u b'rati ta' 
interessi li mhumiex ogħla minn dawk 
prevalenti fis-suq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 2(2)(1) tad-Direttiva dwar il-Kreditu tal-Konsumatur. Dawn l-
iskemi jippermettu lill-gvernijiet jimplimentaw miżuri ta' interess politiku pubbliku, bħall-
għajnuna lil dawk li jkunu se jixtru għall-ewwel darba. L-inklużjoni tagħhom fl-ambitu ta' din 
id-Direttiva jista' jipprevjeni l-gvernijiet milli jassistu lil gruppi bħal dawn b'dan il-mod.

Emenda 129
Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk Stat Membru jagħżel dan fir-
rigward ta' xi dispożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha tiegħu, ftehimiet 
ta' kreditu fejn il-proprjetà mhux se tiġi 
okkupata bħala dar mill-konsumatur jew 
minn qarib tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Self kummerċjali użat għax-xiri ta' proprjetà bħala investiment huwa differenti ħafna minn 
ipoteki reżidenzjali standard, u l-konsumatur u l-kreditur jeħtieġu informazzjoni differenti u 
protezzjoni. Ir-riskji u n-natura ta' dan is-self huma differenti ħafna minn dak ta' ipoteka 
prinċipalment reżidenzjali. Per eżempju, ir-rimborż huwa relatat mhux biss mal-affidabilità 
kredizjarja tal-konsumatur individwali iżda mad-dħul akkwistat mill-kera.

Emenda 130
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk Stat Membru jagħżel dan fir-
rigward ta' xi dispożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha, għal ftehimiet ta' 
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kreditu minn konsumatur bi dħul nett 
annwali ta' mhux anqas minn EUR 1 500
000 jew assi netti ta' mhux anqas minn 
EUR 2 000 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-self lill-konsumatur b'valur nett għoli huwa differenti minn self ipotekarju normali. Per 
eżempju, l-valutazzjoni tal-affidabilità tal-kreditu normalment tieħu in kunsiderazzjoni l-valur 
tal-assi tagħhom u s-self normalment jiġi nogozjat individwalment, Ir-rimborż spiss joriġina 
minn rimborżi kbar minn dividendi jew bonusijiet, jew mill-bejgħ tal-assi, minflok abbażi ta' 
dħul regolari. L-istandards ta' din id-Direttiva, għalhekk, mhumiex xierqa għal din it-tip ta' 
ipoteka. 

Emenda 131
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) jekk Stat Membru jagħżel dan fir-
rigward ta' xi dispożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha, il-ftehimiet ta' 
kreditu fejn il-kreditu għandu jiġi 
rimborżat fi żmien 12-il xahar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti suq speċjalizzat għal finanzjament tal-ipoteki fuq terminu ta’ żmien qasir li tipikament 
jeżisti biex jgħaqqad sensiela ta’ tranżazzjonijiet konnessi mal-proprjetà. B'hekk tkun tista’ 
tinxtara dar ġdida filwaqt li l-proprjetà eżistenti tal-konsumatur tkun tqiegħdet fis-suq biex 
tinbiegħ. Is-selfa tranżitorja mbagħad titħallas lura mir-rikavat tal-bejgħ għad-dar eżistenti.
L-istandards f'din id-Direttiva għalhekk mhumiex xierqa għal din it-tip ta' ipoteka. 

Emenda 132
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt be (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) jekk Stat Membru jagħżel dan fir-
rigward ta' xi diżpożizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet kollha, l-
organizzazzjonijiet kif definiti fl-Artikolu 
2 (5) tad-Direttiva 2008/48/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-Direttiva dwar il-Kreditu tal-Konsumaturi fir-rigward tal-unjonijiet tal-
kreditu, li jilagħbu rwol importanti fl-estensjoni tal-aċċess għas-servizzi finanzjarji tal-
konsumaturi li f'ċirkostanzi oħra ma jkunux jistgħu jagħmlu dan. 

Emenda 133
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 'Servizz anċillari' tfisser servizz 
finanzjarju offrut lill-konsumatur mill-
kreditur jew mill-intermedjarju tal-kreditu 
flimkien mal-ftehim tal-kreditu.

(d) 'Serviz anċillari' tfisser servizz 
finanzjarju, meħtieġ mill-kreditur – de 
jure jew de facto –, jew mil-liġi u offrut 
lill-konsumatur mill-kreditur, mill-
intermedjarju tal-kreditu jew minn parti 
terza flimkien mal-ftehim tal-kreditu.

Or. en

Emenda 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 'Servizz anċillari' tfisser servizz 
finanzjarju offrut lill-konsumatur mill-
kreditur jew mill-intermedjarju tal-kreditu 
flimkien mal-ftehim tal-kreditu.

(d) 'Serviz anċillari' tfisser servizz 
finanzjarju, meħtieġ mill-kreditur – de 
jure jew de facto – jew mil-liġi u offrut lill-
konsumatur mill-kreditur, jew mill-
intermedjarju tal-kreditu jew minn parti 
terza flimkien mal-ftehim tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi/prodotti kollha marbuta ma' ftehim tal kreditu, meħtieġa mill-kreditur jew bil-liġi, 
għandhom ikunu koperti bid-definizzjoni ta' prodott anċillari irrispettivament mill-fornituri 
tagħhom. Spiss jiġri li l-konsumatur jitmexxa mill-kreditur lejn il-konklużjoni ta' ftehim ta' 
kreditu dwar servizz anċillari anki jekk dan ix-xiri mhuwiex uffiċjalment obbligatorju. Hemm 
il-ħtieġa għalhekk li tiżdied 'de facto'.

Emenda 135
Phil Prendergast

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'Intermedjarju tal-kreditu' tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li ma tkunx qed 
taġixxi bħala kreditur u li fl-eżerċizzju tas-
sengħa, in-negozju jew il-professjoni 
tagħha għal tariffa li tista’ tkun ta' forma 
pekunarja jew fi kwalunkwe forma oħra 
miftehma ta' konsiderazzjoni finanzjarja:

(e) 'Intermedjarju tal-kreditu' tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li ma tkunx qed 
taġixxi bħala kreditur u li fl-eżerċizzju tas-
sengħa, in-negozju jew il-professjoni 
tagħha għal remunerazzjoni li tista’ tkun
ta' forma pekunarja jew fi kwalunkwe 
forma oħra miftehma ta' konsiderazzjoni 
finanzjarja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-remunerazzjoni tkopri t-tariffi, il-kummissjonijiet u forom oħra ta' dħul.

Emenda 136
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'Intermedjarju tal-kreditu' tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li ma tkunx qed 
taġixxi bħala kreditur u li fl-eżerċizzju tas-
sengħa, in-negozju jew il-professjoni 
tagħha għal tariffa li tista’ tkun ta' forma 
pekunarja jew fi kwalunkwe forma oħra 
miftehma ta' konsiderazzjoni finanzjarja:

(e) 'Intermedjarju tal-kreditu' tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li ma tkunx qed 
taġixxi bħala kreditur u li fl-eżerċizzju tas-
sengħa, in-negozju jew il-professjoni 
tagħha għal remunerazzjoni li tista’ tkun 
ta' forma pekunarja jew fi kwalunkwe 
forma oħra miftehma ta' konsiderazzjoni 
finanzjarja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Remunerazzjoni” hija aktar xierqa f'dan il-kuntest. Tista' jkopri tariffi u kummissjonijiet.

Emenda 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e – parti ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tassisti konsumaturi billi tagħmel 
ħidma ta' tħejjija fir-rigward tal-ftehimiet 
ta' kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2 
minbarra dik imsemmija f'punt (i);

(ii) tassisti konsumaturi billi tagħmel 
ħidma ta' tħejjija u/jew ta' 
amministrazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
ta' kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2 
minbarra dik imsemmija f'punt (i); jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-kelma “jew” tiċċara li intermedjarju ta' kreditu mhux bilfors jagħmel dawn l-
attivitajiet kollha. Dan huwa wkoll dikjarat fid-definizzjoni ta' intermedjarju tal-kreditu fid-
Direttiva dwar il-Kreditu tal-Konsumatur.

Emenda 138
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e – parti ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tassisti konsumaturi billi tagħmel ħidma 
ta' tħejjija fir-rigward tal-ftehimiet ta' 
kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2 
minbarra dik imsemmija f'punt (i);

ii) tassisti konsumaturi billi tagħmel ħidma 
ta' tħejjija fir-rigward tal-ftehimiet ta' 
kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2 
minbarra dik imsemmija f'punt (i);jew

Or. en

Emenda 139
Kurt Lechner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur kif iddefinit fl-
Artikolu 3(g) tad-Direttiva 2008/48/KE.

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur kif iddefinit fl-
Artikolu 3(g) tad-Direttiva 2008/48/KE, bl-
eċċezzjoni tal-kosts marbuta mal-
assigurazzjoni tal-kreditu kontra l-
proprjetà reali.

Or. de

Emenda 140
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur kif iddefinit fl-
Artikolu 3(g) tad-Direttiva 2008/48/KE.

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kostijiet kollha 
inklużi l-imgħax, il-kummissjonijiet, it-
taxxi u kull tip ta' tariffi oħra direttament 
jew indirettament konnessi mas-self –
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minbarra kostijiet nutarjali – u li l-
konsumatur jeħtieġ li jħallas in 
konnessjoni mal-ftehim ta' kreditu, li 
jinkludi iżda mhuwiex restritt għall-
kostijiet kollha li joriġinaw minn kuntratti 
biex jiġi rimburżat il-kreditu, 
jiggarantixxi jew jassigura l-proprjetà u 
jiffaċilita l-pagamenti, kif ukoll kull 
servizz anċillari konkluż skont il-
kundizzjonijiet jew fil-kuntest tal-kuntratt 
fuq is-self għad-dar.

Or. en

Emenda 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur kif iddefinit fl-
Artikolu 3(g) tad-Direttiva 2008/48/KE.

(k) 'Kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur' tfisser il-kostijiet kollha, 
inkluż l-interessi, il-kummissjonijiet, it-
taxxi u kull tip ta' tariffi, li l-konsumatur 
għandu jħallas in konnessjoni mal-ftehim 
ta' kreditu u li l-kreditur jaf dwarhom, 
minbarra t-tariffi notarjali u t-tariffi tar-
reġistrazzjoni ipotekarja; il-kostijiet fir-
rigward ta' servizzi anċillari rigward il-
ftehim ta' kreditu, b'mod partikolari l-
kostijiet rigward il-valutazzjoni tal-
proprjetà u l-primjums tal-assigurazzjoni 
jiġu inklużi wkoll jekk il-konklużjoni tal-
kuntratt tas-servizz tkun obbligatorja 
għall-akkwist ta' kreditu jew għall-
akkwist skont it-termini u l-kundizzjonijiet 
nnegozjati u dawn il-kostijiet huma 
magħrufa mill-kreditur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-esklużjoni tat-tariffi notarji fl-ambitu tal-kost totali tal-kreditu, it-tariffi tar-
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reġistrazzjoni ipotekarja għandhom jiġu esklużi espliċitament minħabba li dawn mhumiex 
tariffi bankarji u minbarra dan, il-kreditur ma jkunx jafhom meta jikkonkludi l-ftehim ta' 
kreditu. Minbarra dan, jekk primjums tal-assigurazzjoni għandhom jiġu inklużi fl-APRC, dan 
l-obbligu għandu jiġi limitat għal dawn l-ispjejjeż li mhumiex magħrufa mill-kreditur.

Emenda 142
Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) 'Rata perċentwali annwali tal-imposta' 
tfisser il-kost totali tal-kreditu għall-
konsumatur espressa bħala perċentwali 
annwali tal-ammont totali tal-kreditu, fejn 
applikabbli inklużi l-kostijiet imsemmija 
fl-Artikolu 12(2).

(m) 'Rata perċentwali annwali tal-imposta' 
tfisser it-total tal-ispejjeż riċevuti mill-
kreditur favur tiegħu għall-iffirmar u l-
eżekuzzjoni tal-ftehim ta’ kreditu.

Or. fr

Emenda 143
Kurt Lechner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) "Rata fissa ta' self" tfisser rata unika 
fissa tas-self applikabbli għall-ħajja 
kollha jew għal parti mill-ħajja tal-ftehim 
ta' kreditu.

Or. de

Emenda 144
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt o
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) 'Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja' 
tfisser l-evalwazzjoni tal-kapiċità ta' 
konsumatur li jaqdi l-obbligi tiegħu tad-
dejn.

(o) 'Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja' 
tfisser l-evalwazzjoni tal-kapaċità ta' 
konsumatur li jaqdi l-obbligi tiegħu tad-
dejn, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
oġġettiva rigward iċ-ċirkostanzi 
individwali tiegħu jew tagħha.

Or. en

Emenda 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) ‘Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja’
tfisser l-evalwazzjoni tal-kapaċità ta' 
konsumatur li jaqdi l-obbligi tiegħu tad-
dejn.

(o) 'Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja'
tfisser l-evalwazzjoni tal-fatturi rilevanti 
kollha li jkun jaf bihom il-kreditur fil-ħin 
tal-applikazzjoni biex jiġi determinat jekk 
il-konsumatur ikunx kapaċi jħallas lura l-
kreditu jew le.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-valutazzjoni tal-affidabilità tal-kreditu għandha tirrifletti l-fatt li l-
valutazzjoni tal-affidabilità kreditizja ta' konsumatur prospettiv ma tikkonsistix biss
neċessarjament minn valutazzjoni tal-abilità tal-konsumatur biex iħallas lura s-self fuq l-
introjtu tiegħu/tagħha, iżda wkoll minn fatturi relevanti oħra, mhux l-anqas fost dawn l-
eżistenza tal-kollaterali li tagħti sikurezza u saħħa lis-sistema u li trendi l-kreditu ipotekarju 
metodu b'riskju baxx u ftit spejjeż għall-provvista ta' finanzjament tad-djar.

Emenda 146
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1, punt o
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) 'Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja' 
tfisser l-evalwazzjoni tal-kapiċità ta' 
konsumatur li jaqdi l-obbligi tiegħu tad-
dejn.

(o) 'Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja'
tfisser l-evalwazzjoni tal-fatturi relevanti 
kollha li jkun jaf bihom il-kreditur fil-ħin 
tal-applikazzjoni biex jiddetermina jekk il-
konsumatur ikunx kapaċi jħallas lura l-
kreditu jew le.

Or. en

Emenda 147
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ra) 'Evalwatur' tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li, matul l-eżerċizzju tas-sengħa, 
negozju jew professjoni, tagħmel stimi ta’ 
proprjetà immobbli residenzjali jew ta’ art 
fejn tinsab jew tista’ tinsab tali proprjetà 
immobbli residenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' evalwatur bħala persuna fiżika jew ġuridika tirrifletti korrettament is-
sitwazzjoni pan-Ewropea.

Emenda 148
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-
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setgħa jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva u għandhom jiżguraw li 
jingħatawlhom is-setgħat kollha meħtieġa 
biex iwettqu dmirijiethom.

setgħa jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva u l-promulgazzjoni tad-
dispożizzjonijiet kollha tagħha fl-interess 
tas-suq u tal-parteċipanti kollha tas-suq. 
Huma għandhom jiżguraw li 
jingħatawlhom riżorsi biżżejjed u s-setgħat
investigattivi u ta' sanzjonament kollha 
meħtieġa biex iwettqu dmirijiethom, inkluż 
il-poter li jkollhom aċċess għall-bini u 
għad-dokumenti relevanti kollha.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu xiri bil-moħbi ('mystery 
shopping'), inter alia,  fejn hu applikabbli, 
biex jiċċekkjaw l-implimentazzjoni kif 
suppost ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 149
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-
setgħa jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva u għandhom jiżguraw li 
jingħatawlhom is-setgħat kollha meħtieġa 
biex iwettqu dmirijiethom.

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-
setgħa jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva u l-promulgazzjoni tad-
dispożizzjonijiet kollha tagħha fl-interess 
tas-suq u tal-parteċipanti kollha tas-suq. 
Huma għandhom jiżguraw li 
jingħatawlhom riżorsi biżżejjed u s-setgħat 
investigattivi u ta' sanzjonament kollha 
meħtieġa biex iwettqu dmirijiethom.

L-Istati Membri għandhom jagħmluha 
faċli għal min jagħmel l-inkjesta li jkollu 
aċċess għall-bini kollu, jitlob n-notifika 
dwar il-kuntratti ipotekarji, il-FEIS, il-
kotba, l-irċevuti u d-dokumenti 
professjonali kollha u jakkwista jew jieħu 
kopji tagħhom b'kull mezz u fuq il-midja 
kollha u jiġbor informazzjoni u provi 
permezz ta' sejħa jew in situ.  
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F'każ ta' attività fi Stat Membru ospitanti, 
is-superviżjoni tal-attivitajiet attwali tal-
kredituri u tal-intermedjarji tal-kreditu 
għandhom isiru mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 
għandha tiġi mitluba tipprovdi lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti bl-informazzjoni relevanti 
kollha. L-awtoritajiet kompetenti ospitanti 
għandu jkollhom is-setgħa li jintervjenu 
jekk l-intermedjarji tal-kreditu jonqsu 
milli jikkonformaw mad-dmirijiet u r-
responsabbilitajiet tagħhom definiti f’din 
id-Direttiva. Minbarra dan, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 
għandhom jingħataw id-dritt li jirrifjutaw
l-awtorizzazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw il-kompetenzi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu 
jaġixxu f'isem il-konsumaturi.

Emenda 150
Liem Hoang Ngoc

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' attività fi Stat Membru 
ospitanti, is-superviżjoni tal-attivitajiet 
attwali tal-kredituri u tal-intermedjarji 
tal-kreditu għandhom isiru mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. L-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
domiċilju għandha tiġi mitluba tipprovdi
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti bl-informazzjoni relevanti 
kollha. L-awtoritajiet kompetenti ospitanti 
għandu jkollhom is-setgħa li jintervjenu 
jekk l-intermedjarji tal-kreditu jonqsu 
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milli jikkonformaw mad-dmirijiet u r-
responsabbilitajiet tagħhom definiti f’din 
id-Direttiva. Minbarra dan, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 
għandhom jingħataw id-dritt li jirrifjutaw 
l-awtorizzazzjonijiet.

Or. en

Emenda 151
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet maħtura bħala kompetenti biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
Artikoli 18, 19, 20 u 21 ta' din id-Direttiva 
jkunu waħda minn dawk l-awtoritajiet 
kompetenti inklużi l-Artikolu 4(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet maħtura bħala kompetenti biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
Artikoli 18, 19, 20, 21, 22 u 23 ta' din id-
Direttiva jkunu waħda minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti inklużi l-
Artikolu 4(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea).

Or. en

Emenda 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet maħtura bħala kompetenti biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
Artikoli 18, 19, 20 u 21 ta' din id-Direttiva 
jkunu waħda minn dawk l-awtoritajiet 
kompetenti inklużi l-Artikolu 4(2) tar-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet maħtura bħala kompetenti biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
Artikoli 18, 19, 20, 21, 22 u 23 ta' din id-
Direttiva jkunu waħda minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti inklużi l-
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Regolament (UE) Nru 1093/2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea).

Artikolu 4(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni għalfejn għandhom jiġu esklużi l-awtoritajiet kompetenti mill-
implimentazzjoni tal-Artikoli 22 u 23 li jindirizzaw il-libertà tal-istabbiliment tal-
intermedjarji tal-kreditu u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet mhux ta' kreditu 

Emenda 153
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' attività fi Stat Membru 
ospitanti, is-superviżjoni tal-attivitajiet 
attwali tal-kredituri u tal-intermedjarji 
tal-kreditu għandhom isiru mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. L-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
domiċilju għandha tiġi mitluba tipprovdi 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti bl-informazzjoni relevanti 
kollha. L-awtoritajiet kompetenti ospitanti 
għandu jkollhom is-setgħa li jintervjenu 
jekk l-intermedjarji tal-kreditu jonqsu 
milli jikkonformaw mad-dmirijiet u r-
responsabbilitajiet tagħhom definiti f’din 
id-Direttiva. Minbarra dan, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 
għandhom jingħataw id-dritt li jirrifjutaw 
l-awtorizzazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iżommu r-rekwiżiti tal-kondotta u tar-
rapportar għall-intermedjarji li jaġixxu fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tagħhom, sabiex huma jkunu 
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jistgħu iżommu livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 154
Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

0 2 a. Meta kreditur jew intermedjarju tal-
kreditu jipprovdu servizzi fi Stat Membru 
ieħor li ma jkunx l-Istat Membru fejn 
joqogħdu, is-superviżjoni tal-attivitajiet 
tal-kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu 
li jkunu qed isiru għandha titwettaq mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ domiċilju għandha tintalab tipprovdi 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti bl-informazzjoni relevanti kollha 
mitluba minn dik l-awtorità.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti għandu jkollhom is-
setgħa li jintervjenu, inkluż iċ-ċaħda tad-
dritt li jipprovdu servizzi fl-Istat Membru 
ospitanti, jekk il-kreditur jew l-
intermedjarju tal-kreditu jonqos milli 
jikkonforma mar-rekwiżiti professjonali, 
u dmirijiet u responsabilitajiet regolatorji 
oħra definiti f’din id-Direttiva jew inkella 
jkunu mitluba mill-kredituri jew l-
intermedjarji tal-kreditu li joperaw f’dak 
l-Istat Membru.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini, l-
awtoritajiet kompetenti oħra tal-Istati 
Membri tal-UE u l-Awtorità Bankarja 
Ewropea b’kull azzjoni meħuda kontra 
kreditur jew intermedjarju tal-kreditu 
f’ċirkostanzi bħal dawn, u r-raġunijiet 
għal tali azzjoni.
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Or. en

Emenda 155
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri li jiffaċilitaw u 
jippromwovu l-fehim min-naħa tal-
konsumaturi tar-responsabilità tagħhom 
fis-self u l-ġestjoni tad-dejn, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-ftehimiet ta' 
kreditu.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni tkun aċċessibbli għall-
utenti kollha, biex ikun evitat li n-nuqqas 
tagħha tagħmel il-konsumatur 
vulnerabbli li normalment ma jkunx, u 
għandhom jiggarantixxu, b'mod 
partikolari, il-protezzjoni tal-konsumaturi 
li n-natura tagħhom tagħmilhom 
speċjalment vulnerabbli għall-ftehimiet 
ta' kreditu għall-proprjetà immobbli 
residenzjali.

Or. es

Emenda 156
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
meta kreditur jew intermedjarju tal-kreditu 
jagħti, jintermedja jew jagħti pariri dwar 
kreditu u fejn ikun il-każ servizzi anċillari 
lill-konsumaturi, dan jaġixxi onestament, 

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
meta kreditur jew intermedjarju tal-kreditu 
jagħti, jintermedja jew jagħti pariri dwar 
kreditu u fejn ikun il-każ servizzi anċillari 
lill-konsumaturi, dan jaġixxi onestament, 
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b'ġustizzja u professjonalment skont l-aħjar 
interess tal-konsumatur.

b'ġustizzja u professjonalment skont l-aħjar 
interess tal-konsumatur.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżiti referuti fis-subparagrafu 1, id-
dispożizzjonijiet huma mħejjija biex 
jippermettu aġġustament mandatorju tal-
ftehim ta' kreditu fl-interess tal-
konsumatur konċernat u bla ħlas għalih, 
jew fuq għażla tal-konsumatur, il-
kapaċità tal-irtirar mill-ftehim b'mod li 
ma tħallilux danni.

Or. en

Emenda 157
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
meta kreditur jew intermedjarju tal-kreditu 
jagħti, jintermedja jew jagħti pariri dwar 
kreditu u fejn ikun il-każ servizzi anċillari 
lill-konsumaturi, dan jaġixxi onestament, 
b'ġustizzja u professjonalment skont l-
aħjar interess tal-konsumatur.

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
meta kreditur jew intermedjarju tal-kreditu 
jagħti, jintermedja jew jagħti pariri dwar 
kreditu, dan jaġixxi onestament, b'ġustizzja 
u professjonalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi anċillari kif intenzjonati minn din id-Direttiva, bħall-assigurazzjoni, diġà ġew 
regolati x'imkien ieħor u għalhekk għandu japplika l-prinċipju lex specialis. L-interessi 
jistgħu jiġu allinjati u għalhekk mhux mixtieq li jkun hemm referenza speċifika għall-aħjar 
interess tal-konsumatur.

Emenda 158
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
mod li bih il-kredituri jirremuneraw lill-
persunal tagħhom u lill-intermedjarji tal-
kreditu relevanti u l-mod li bih l-
intermedjarji tal-kreditu jirremuneraw lill-
persunal tagħhom ma jfixkilx il-konformità 
mal-obbligu li jaġixxiu skont l-aħjar 
interess tal-konsumatur, kif imsemmi fil-
paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
mod li bih il-kredituri jirremuneraw lill-
persunal tagħhom u lill-intermedjarji tal-
kreditu relevanti u l-mod li bih l-
intermedjarji tal-kreditu jirremuneraw lill-
persunal tagħhom ma jfixkilx il-konformità 
mal-obbligu li jaġixxu skont l-aħjar interess 
tal-konsumatur, kif imsemmi fil-
paragrafu 1.

Ir-remunerazzjoni għandha tkun newtrali 
għall-prodott. B'mod partikolari, l-ebda 
persunal jew intermedjarju ta' kreditu 
m'għandu, fiċ-ċirkostanzi kollha, jitħallas 
tariffa jew kummissjoni li tiddependi mir-
rata jew mit-tip ta' prodott tal-kreditu 
iffirmat mal-konsumatur.
F'każ ta' aġġustamenti tal-ftehimiet ta' 
kreditu, m'għandha tiġi prevista l-ebda 
remunerazzjoni għal ftehimiet ġodda 
minbarra jekk ikun ppruvat li l-ftehim 
attwali ma solviex il-problema. 
Għandhom jiġu projbiti l-inċentivi kollha 
in natura għall-intermedjarji tal-kreditu.
Ir-remunerazzjoni għandha tieħu in 
kunsiderazzjoni r-rata ta' inadempjenzi.

Or. en

Emenda 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-persunal tal-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jkollhom livell 
xieraq ta' għarfien u kompetenza marbuta 

imħassar
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mal-offerta u l-għoti ta' ftehimiet ta' 
kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2, jew 
l-attività tal-intermedjazzjoni kreditizja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3(e). Fejn il-
konklużjoni ta' ftehim ta' kreditu tinkludi 
servizz anċillari marbut miegħu, 
partikolarment assigurazzjoni jew servizzi 
ta' investiment, dawn għandhom ukoll 
ikollhom l-għarfien u l-kompetenza 
xierqa marbuta ma' dak is-servizz 
anċillari sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2004/39/KE u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2002/92/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-protezzjoni tal-konsumaturi, huwa biżżejjed li jiġu rregolati r-rekwiżiti tal-kompetenza 
tal-maniġment li mbagħad ikun responsabbli biex jiġi żgurat li l-persunal ikun kompetenti 
biex iwettaq l-kompiti tiegħu. Din is-soluzzjoni tkun ukoll konformi ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni. Li jkunu rregolati r-rekwiżiti minimi tal-kompetenza tal-persunal huwa eċċessiv.

Emenda 160
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-persunal tal-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jkollhom livell 
xieraq ta' għarfien u kompetenza marbuta 
mal-offerta u l-għoti ta' ftehimiet ta' kreditu 
skont it-tifsira tal-Artikolu 2, jew l-attività 
tal-intermedjazzjoni kreditizja kif iddefinit 
fl-Artikolu 3(e). Fejn il-konklużjoni ta' 
ftehim ta' kreditu tinkludi servizz anċillari 
marbut miegħu, partikolarment 
assigurazzjoni jew servizzi ta' investiment, 
dawn għandhom ukoll ikollhom l-għarfien 
u l-kompetenza xierqa marbuta ma' dak is-
servizz anċillari sabiex jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 19 tad-

(a) L-intermedjarji tal-kreditu u l-
persunal tal-kredituri jkollhom livell 
xieraq ta' għarfien u kompetenza marbuta 
mal-offerta u l-għoti ta' ftehimiet ta' kreditu 
skont it-tifsira tal-Artikolu 2, jew l-attività 
tal-intermedjazzjoni kreditizja kif iddefinit 
fl-Artikolu 3(e). Fejn il-konklużjoni ta' 
ftehim ta' kreditu tinkludi servizz anċillari 
marbut miegħu, partikolarment 
assigurazzjoni jew servizzi ta' investiment, 
dawn għandhom ukoll ikollhom l-għarfien 
u l-kompetenza xierqa marbuta ma' dak is-
servizz anċillari sabiex jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 19 tad-
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Direttiva 2004/39/KE u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2002/92/KE.

Direttiva 2004/39/KE u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2002/92/KE.

Or. en

Emenda 161
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-persunal tal-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jkollhom livell 
xieraq ta' għarfien u kompetenza marbuta 
mal-offerta u l-għoti ta' ftehimiet ta' kreditu 
skont it-tifsira tal-Artikolu 2, jew l-attività 
tal-intermedjazzjoni kreditizja kif iddefinit 
fl-Artikolu 3(e). Fejn il-konklużjoni ta' 
ftehim ta' kreditu tinkludi servizz anċillari 
marbut miegħu, partikolarment 
assigurazzjoni jew servizzi ta' investiment, 
dawn għandhom ukoll ikollhom l-għarfien 
u l-kompetenza xierqa marbuta ma' dak is-
servizz anċillari sabiex jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2004/39/KE u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2002/92/KE.

(a) L-intermedjarji tal-kreditu u l-
persunal tal-kredituri li jkollhom kuntatt 
dirett mal-konsumaturi jkollhom livell 
xieraq ta’ għarfien u kompetenza marbuta 
mal-offerta u l-għoti ta’ ftehimiet ta’ 
kreditu skont it-tifsira tal-Artikolu 2, jew l-
attività tal-intermedjazzjoni kreditizja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3(e). Fejn il-
konklużjoni ta' ftehim ta' kreditu tinkludi 
servizz anċillari marbut miegħu, 
partikolarment assigurazzjoni jew servizzi 
ta' investiment, dawn għandhom ikollhom 
l-għarfien u l-kompetenza xierqa marbuta 
ma' dak is-servizz anċillari, kif definit fil-
leġiżlazzjoni applikabbli għal dak is-
servizz partikolari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux mixtieq li jeħtieġ biss li jkun hemm konformità ma' parti ta' strument legali. Per 
eżempju, jekk kreditur/intermedjarju tal-kreditu, minbarra li jipprovdi s-servizzi relatati mal-
ipoteka, jipprovdi wkoll servizzi li jaqgħu taħt il-medjazzjoni tal-assigurazzjoni, huma 
għadnhom ikunu konformi mal-IMD in ġenerali. 

Emenda 162
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-persuni fiżiċi fil-maniġment tal-
kredituri u tal-intermedjarji tal-kreditu li 
huma responsabbli għal jew li għandhom 
rwol fl-intermedjazzjoni, il-pariri jew l-
approvazzjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
ikollhom għarfien u kompetenza marbuta 
mal-ftehimiet ta' kreditu.

(b) Il-persuni fiżiċi fil-maniġment tal-
kredituri u tal-intermedjarji tal-kreditu li 
huma responsabbli għal jew li għandhom 
rwol fl-intermedjazzjoni, il-pariri jew l-
approvazzjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
ikollhom għarfien u kompetenza marbuta 
mal-ftehimiet ta' kreditu.

Huma għandhom ikunu suġġetti għal 
żvilupp professjonali kontinwu preskritt 
sabiex jiġu validati l-għarfien u l-
kompetenza tagħhom.

Or. en

Emenda 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-persuni fiżiċi fil-maniġment tal-
kredituri u tal-intermedjarji tal-kreditu li 
huma responsabbli għal jew li għandhom 
rwol fl-intermedjazzjoni, il-pariri jew l-
approvazzjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
ikollhom għarfien u kompetenza marbuta 
mal-ftehimiet ta' kreditu.

(b) Il-persuni fiżiċi fil-maniġment tal-
intermedjarji tal-kreditu li huma 
responsabbli għall-intermedjazzjoni jew il-
pariri rigward il-ftehimiet tal-kreditu 
ikollhom għarfien u esperjenza marbuta 
mal-ftehimiet ta’ kreditu. Il-maniġment 
tal-intermedjarji tal-kreditu għandu 
jiżgura li l-persunal ikollu livell xieraq ta’ 
għarfien u kompetenza għall-kompiti 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed iqis li l-biċċa l-kbira tal-kredituri huma istituzzjonijiet tal-kreditu 
li joffru varjetà wiesgħa ta’ servizzi finanzjarji. Għaldaqstant, tinħoloq problema biex 
tirregola r-rekwiżiti ta’ kompetenza tal-maniġment tal-istituzzjonijiet tal-kreditu biss fid-dawl 
ta’ prodott wieħed, il-krediti ipotekarji. Ir-regolamentazzjoni tar-rekwiżiti ta’ kompetenza 
għandha tikkonċerna biss lill-maniġment tal-intermedjarji tal-kreditu.
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Emenda 164
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kredituri u l-intermedjarji jiġu 
mmonitorjati sabiex jiġi vvalutat jekk ir-
rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1, il-
punti (a) u (b) ikunux rispettati l-ħin kollu.

(c) Il-kredituri u l-intermedjarji jiġu 
sorveljati mill-awtorità kompetenti sabiex 
jiġi vvalutat jekk ir-rekwiżiti msemmija fil-
paragrafu 1, il-punti (a) u (b) ikunux 
rispettati l-ħin kollu.

Or. en

Emenda 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-rekwiżiti minimi ta' kompetenza li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 1 jiġu 
stabbiliti skont il-prinċipji mħejjija fl-
Anness IIa.

Or. en

Emenda 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 

imħassar
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soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika r-rekwiżiti 
previsti fil-paragrafu 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu u partikolarment ir-rekwiżiti 
neċessarji għall-għarfien u l-kompetenza 
xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni bejn is-setgħat ta’ Stat Membru tad-domiċilju skont il-paragrafu 3 u l-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4 mhijiex ċara. L-Istat Membru tad-domiċilju huwa 
responsabbli biex jispeċifika r-rekwiżiti ta’ kompetenza b’mod dettaljat.

Emenda 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika r-rekwiżiti 
previsti fil-paragrafu 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu u partikolarment ir-rekwiżiti 
neċessarji għall-għarfien u l-kompetenza 
xierqa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ jista' jwassal għal inċertezza legali u għal nuqqas ta' trasparenza. Id-
determinazzjoni tar-rekwiżiti meħtieġa għall-għarfien xieraq u kompetenza għandu jkun 
f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 168
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8
Informazzjoni standard li għandha tiġi 
inkluża fir-reklamar

imħassar

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe reklamar dwar il-
ftehimiet ta' kreditu kif stipulat fl-
Artikoli 2 li jindika rata ta’ interess jew 
kwalunkwe ċifra relatat mal-kost ta' 
kreditu għall-konsumatur għandu 
jinkludi informazzjoni standard konformi 
ma’ dan l-Artikolu.
2. L-informazzjoni standard għandha 
tispeċifika b'mod ċar, konċiż u prominenti 
permezz ta' eżempju rappreżentattiv dan li 
ġej:
(a) l-identità tal-kreditur jew fejn 
applikabbli tal-intermedjarju tal-kreditu;
(b) li l-prodott reklamat huwa ftehim 
ta' kreditu u li fejn applikabbli huma 
ggarantit jew b'ipoteka jew b'garanzija 
paragunabbli oħra komunament użata fi 
Stat Membru fuq il-proprjetà immobbli 
reżidenzjali jew bi dritt relatat ma' 
proprjetà immobbli reżidenzjali;
(c) ir-rata tat-teħid ta' self, 
b'indikazzjoni jekk hix fissa jew varjabbli 
jew it-tnejn, flimkien mad-dettalji dwar 
kwalunkwe imposta inkluża fil-kost totali 
tal-kreditu għall-konsumatur;
(d) l-ammont totali tal-kreditu;
(e) ir-rata perċentwali annwali tal-
imposti;
(f) id-duratura tal-ftehim tal-kreditu;
(g) l-ammont tal-pagamenti akkont;
(h) l-ammont totali pagabbli mill-
konsumatur;
(i) twissija fejn applikabbli, dwar ir-
riskju li tintilef il-proprjetà immobbli fil-
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każ li ma jiġux osservati l-impenji 
marbuta mal-ftehim tal-kreditu meta l-
kreditu jkun iggarantit b'ipoteka jew 
b'garanzija paragunabbli oħra 
komunament użata fi Stat Membru fuq il-
proprjetà immobbli reżidenzjali jew 
iggarantit bi dritt marbut ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali.
L-informazzjoni standard għandha tkun 
leġġibbli b'mod faċli jew tinstema ċar 
skont il-każ, skont il-mezz użat għar-
reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni.
3. Meta il-konklużjoni ta' kuntratt 
dwar servizz anċillari relatat mal-ftehim 
ta' kreditu, b'mod partikolari 
assigurazzjoni, tkun obbligatorja biex 
jinkiseb il-kreditu jew biex jinkiseb il-
kreditu bit-termini u l-kundizzjonijiet 
ikkumerċjalizzati, u l-kost ta' dak is-
servizz ma jkunx jista' jiġi ddeterminata 
minn qabel, l-obbligu li jidħol f'dak il-
kuntratt għandu jiġi indikat wkoll b'mod 
ċar, konċiż u prominenti, flimkien mar-
rata perċentwali annwali tal-imposti.
4. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika aktar il-
lista tal-oġġetti tal-informazzjoni standard 
li għandha tkun inkluża fir-reklamar.
Partikolarment il-Kummissjoni, meta 
tadotta dawn l-atti delegati għandha 
temenda, fejn meħtieġ, il-lista tal-oġġetti 
tal-informazzjoni standard stipulata fil-
paragrafi 2(a) sa (i) ta' dan l-Artikolu.
5. Dan l-Artikolu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2005/29/KE.

Or. en

Emenda 169
Ashley Fox



PE475.786v01-00 46/124 AM\881849MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-prodott reklamat huwa ftehim ta' 
kreditu u li fejn applikabbli huma 
ggarantit jew b'ipoteka jew b'garanzija 
paragunabbli oħra komunament użata fi 
Stat Membru fuq il-proprjetà immobbli 
reżidenzjali jew bi dritt relatat ma' 
proprjetà immobbli reżidenzjali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipoteki ġeneralment ma jinbigħux direttament fuq il-bażi ta' reklam. Ir-riċerka tas-suq turi 
li l-konsumaturi iżommu ftit ferm mill-informazzjoni mir-reklamar ipotekarju, għalhekk ikun 
aktar effettiv li wieħed jiffoka fuq xi prinċipji prinċipali.

Emenda 170
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rata tat-teħid ta' self, b'indikazzjoni 
jekk hix fissa jew varjabbli jew it-tnejn, 
flimkien mad-dettalji dwar kwalunkwe 
imposta inkluża fil-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur;

(c) ir-rata tat-teħid ta' self, b'indikazzjoni 
jekk hix fissa jew varjabbli jew it-tnejn, 
flimkien mad-dettalji dwar kwalunkwe 
imposta inkluża fil-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur. Ir-rata perċentwali 
annwali ta' imposta (RPAI) għandha tkun 
inkluża fir-reklam b'mod prominenti mill-
inqas daqs l-informazzjoni numerika l-
oħra;

Or. en

Emenda 171
Ashley Fox



AM\881849MT.doc 47/124 PE475.786v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ammont totali tal-kreditu; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipoteki ġeneralment ma jinbigħux direttament fuq il-bażi ta' reklam. Ir-riċerka tas-suq turi 
li l-konsumaturi iżommu ftit ferm mill-informazzjoni mir-reklamar ipotekarju, għalhekk ikun 
aktar effettiv li wieħed jiffoka fuq xi prinċipji prinċipali.

Emenda 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 –  punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) twissija fejn applikabbli, dwar ir-riskju 
li tintilef il-proprjetà immobbli fil-każ li 
ma jiġux osservati l-impenji marbuta mal-
ftehim tal-kreditu meta l-kreditu jkun 
iggarantit b'ipoteka jew b'garanzija 
paragunabbli oħra komunament użata fi 
Stat Membru fuq il-proprjetà immobbli 
reżidenzjali jew iggarantit bi dritt marbut 
ma' proprjetà immobbli reżidenzjali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-sistemi legali ta' xi Stati Membri, din it-tip ta’ twissija tista’ tqarraq, għaliex ir-riskju li 
wieħed jitlef il-proprjetà mhuwiex relatat biss mal-krediti ggarantiti b’ipoteka. Fi kwalunkwe 
każ, ir-rekwiżit huwa eċċessiv fl-istadju tar-reklamar.

Emenda 173
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni standard għandha tkun 
leġġibbli b'mod faċli jew tinstema ċar 
skont il-każ, skont il-mezz użat għar-
reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni.

L-informazzjoni standard għandha tkun 
leġġibbli b'mod faċli jew tinstema ċar 
skont il-każ, skont il-mezz użat għar-
reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni.

Kwalunkwe informazzjoni provduta fir-
reklamar kollu għandha taderixxi mal-
eżempju rappreżentattiv li ntwera.
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji li jiddefinixxu eżempju 
rappreżentattiv.

Or. en

Emenda 174
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni standard għandha tkun 
leġġibbli b'mod faċli jew tinstema ċar 
skont il-każ, skont il-mezz użat għar-
reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni.

L-informazzjoni standard għandha tkun 
leġġibbli b'mod faċli jew tinstema ċar 
skont il-każ, skont il-mezz użat għar-
reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni. 
Informazzjoni standard bħal din 
m'għandhiex tiġi inkluża fi stampar żgħir 
iżda għandha tintwera b'mod prominenti 
f'kull dokument.

Or. en

Emenda 175
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta il-konklużjoni ta' kuntratt dwar
servizz anċillari relatat mal-ftehim ta' 
kreditu, b'mod partikolari assigurazzjoni, 
tkun obbligatorja biex jinkiseb il-kreditu 
jew biex jinkiseb il-kreditu bit-termini u l-
kundizzjonijiet ikkumerċjalizzati, u l-kost
ta' dak is-servizz ma jkunx jista' jiġi 
ddeterminata minn qabel, l-obbligu li 
jidħol f'dak il-kuntratt għandu jiġi indikat 
wkoll b'mod ċar, konċiż u prominenti, 
flimkien mar-rata perċentwali annwali tal-
imposti.

3. Fil-każ ta' servizz anċillari relatat mal-
ftehim ta' kreditu, b'mod partikolari 
assigurazzjoni, jekk il-kost ta' dak is-
servizz ma jkunx jista' jiġi ddeterminat
minn qabel, l-obbligu li jidħol f'dak il-
kuntratt għandu jiġi indikat wkoll b'mod 
ċar, konċiż u prominenti, u l-kost tiegħu 
għandu jiġi inkluż fir-rata perċentwali 
annwali tal-imposti fuq il-bażi tal-kost ta' 
prodott simili offrut mill-kreditur jew 
minn fornitur ieħor.

Or. en

Emenda 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika aktar il-
lista tal-oġġetti tal-informazzjoni standard 
li għandha tkun inkluża fir-reklamar.

imħassar

Partikolarment il-Kummissjoni, meta 
tadotta dawn l-atti delegati għandha 
temenda, fejn meħtieġ, il-lista tal-oġġetti 
tal-informazzjoni standard stipulata fil-
paragrafi 2(a) sa (i) ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ informazzjoni huma kważi l-istess meta mqabbla ma’ dawk provduti fid-DKK.
M’hemmx bżonn li dawn l-obbligi jiġu speċifikati.
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Emenda 177
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Prassi kummerċjali inġusta
1. Il-konsumatur għandu dejjem ikollu d-
dritt li jixtri prodotti anċillari minn 
fornituri oħra.
2. Ir-rata ta’ self m’għandhiex tiddependi 
fuq il-forniment kontinwu ta’ servizzi 
anċillari minn fornitur speċifiku dment li 
s-servizz anċillari ma jifformax parti 
integrali mill-prodott ta’ kreditu u jkun 
hemm objettiv ta’ benefiċċju għall-
konsumatur.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri li jipprojbixxu s-self ta' kontanti 
barranin dment li l-konsumatur ma 
jirċevix l-introjtu tiegħu f'dik il-munita.
4. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri li jipprojbixxu r-rati "teaser".

Or. en

Emenda 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Il-libertà tal-għażla tal-fornitur tas-servizz 
anċillari
1. Il-konsumatur għandu dejjem ikollu d-
dritt li jixtri prodotti anċillari minn 
fornituri oħra.



AM\881849MT.doc 51/124 PE475.786v01-00

MT

2. Ir-rata ta’ self m’għandhiex tiddependi 
fuq il-forniment kontinwu ta’ servizzi 
anċillari minn fornitur speċifiku dment li 
s-servizz anċillari ma jifformax parti 
integrali mill-prodott ta’ kreditu u jkun 
hemm objettiv ta’ benefiċċju għall-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inġust u kontra l-kompetizzjoni li l-konsumaturi jiġu obbligati jixtru diversi prodotti u 
servizzi mill-istess fornitur. Xi swieq żviluppaw skemi ta' kuntratti marbuta biex jorbtu lill-
konsumaturi b'ċerti prodotti anċillari. Anki jekk l-offerta tagħti lill-konsumatur vantaġġ in 
ġenerali fil-mument tal-iffirmar tal-kuntratt, dan jista' ma jkunx il-każ xi snin wara. Ir-rabta 
li tinħoloq bejn il-kuntratti differenti tipprevjeni lill-konsumatur milli jieħu vantaġġ mill-
varjazzjonijiet tas-suq.

Emenda 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ġenerali dwar il-ftehimiet ta' 
kreditu tqiegħed għad-disponizzjoni mill-
kredituri jew fejn applikabbli mill-
intermedjarji tal-kreditu l-ħin kollu b'mezz 
durabbli jew f'forma elettronika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ġenerali dwar il-ftehimiet ta' 
kreditu titqiegħed għad-dispożizzjoni mill-
kredituri u tingħata lill-konsumatur, jew 
mill-kreditur fil-każ ta' bejgħ dirett, jew 
permezz tal-intermedjarju tal-kreditu, l-
ħin kollu b'mezz durabbli u/jew, fuq 
rikjesta, f'forma elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadu mhuwiex ċar min huwa responsabbli mill-abbozzar ta' dan id-dokument. L-
intermedjarji m'għandhomx neċessarjament aċċess għall-informazzjoni kollha li tiġi mniżżla.
Għalhekk għandha tkun ir-responsabbiltà tal-kreditur li jipprovdi din l-informazzjoni lill-
intermedjarju jew - jekk il-kreditur ikun qed iqassam direttament - direttament lill-
konsumatur.
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Emenda 180
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ġenerali dwar il-ftehimiet ta' 
kreditu tqiegħed għad-disponizzjoni mill-
kredituri jew fejn applikabbli mill-
intermedjarji tal-kreditu l-ħin kollu b'mezz 
durabbli jew f'forma elettronika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ġenerali aċċessibli u li 
tinftiehem dwar il-ftehimiet ta' kreditu 
titqiegħed għad-disponizzjoni mill-
kredituri jew fejn applikabbli mill-
intermedjarji tal-kreditu l-ħin kollu b'mezz 
durabbli jew f'forma elettronika.

Or. es

Emenda 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni ġenerali għandha tal-
anqas tkun tinkludi dan li ġej:

L-informazzjoni ġenerali għandha tinkludi 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni massima tista' tipprovdi l-istess livell ta' protezzjoni tal-konsumatur fl-UE 
kollha.

Emenda 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) forom ta’ garanzija; c) forom ta' garanzija, inkluża l-possibilità 
li l-kollaterali jkun allokat fi Stat Membru 
differenti;

Or. en

Emenda 183
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) eżempju indikattiv tal-kost totali tal-
kreditu għall-konsumaturi u rata 
perċentwali annwali tal-imposti;

(g) eżempju rappreżentattiv tal-kost totali 
tal-kreditu għall-konsumaturi u rata 
perċentwali annwali tal-imposti;

Or. en

Emenda 184
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 –  punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jekk hemmx possibbiltà ta' ripagament 
bikri u fejn applikabbli deskrizzjoni tal-
kundizzjonijiet marbuta mar-ripagament 
bikri;

(i) deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet marbuta 
mar-ripagament bikri;

Or. en

Emenda 185
Matteo Salvini
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jekk hix neċessarja valwazzjoni tal-
proprjetà u fejn applikabbli minn min trid 
titwettaq;

(j) l-implikazzjonijiet tar-rapport tal-
valwazzjoni tal-proprjetà għall-
konsumatur, inkluż minn min irid 
jitwettaq u xi kostijiet relatati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi titneħħa l-klawżola  "jekk hix neċessarja valwazzjoni tal-proprjetà", it-test il-ġdid 
jimplika valwazzjoni għal kull ftehim ta' kreditu reżidenzjali.

Emenda 186
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) twissija fejn applikabbli, dwar ir-
riskju li tintilef il-proprjetà immobbli fil-
każ li ma jiġux osservati l-impenji 
marbuta mal-ftehim ta' kreditu meta l-
kreditu jkun iggarantit b'ipoteka jew 
b'garanzija paragunabbli oħra 
komunament użata fi Stat Membru fuq il-
proprjetà immobbli residenzjali jew 
garantit bi dritt marbut ma' proprjetà 
immobbli residenzjali.

Or. es

Emenda 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 –  punt k
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) dettallji dwar kif tista' tinkiseb 
informazzjoni dwar ħelsien mit-taxxa fuq 
l-imgħax tal-ftehim tal-kreditu jew 
sussidji pubbliċi oħra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur m’għandux jibbaża d-deċiżjoni tiegħu għall-konklużjoni ta' ftehim ta’ kreditu 
fuq il-ħelsien mit-taxxa. Fi kwalunkwe każ, huwa ġeneralment magħruf li l-informazzjoni 
dwar il-ħelsien mit-taxxa tista’ tiġi mitluba lill-awtoritajiet tat-taxxa.

Emenda 188
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) dettallji dwar kif tista' tinkiseb 
informazzjoni dwar ħelsien mit-taxxa fuq 
l-imgħax tal-ftehim tal-kreditu jew sussidji 
pubbliċi oħra.

(k) dettalji dwar kif tista' tinkiseb 
informazzjoni dwar l-obbligi tat-taxxa u 
eżenzjonijiet fiskali fuq l-imgħax tal-
ftehim tal-kreditu jew sussidji pubbliċi 
oħra.

Or. es

Emenda 189
Kurt Lechner

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa 
wara li konsumatur ikun ta l-informazjzoni 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa 
wara li konsumatur ikun ta l-informazjzoni 
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neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata permezz 
tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS) kif stipulat fl-
Anness II.

neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. L-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw li tiġi żgurata l-
possibilità tal-konsumatur li jeżamina u 
jaħsbiha permezz tal-għoti ta' dritt 
statutorju jew kuntrattwali tal-irtirar 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2008/48/KE. Tali informazzjoni, fuq il-
karta jew fuq mezz durabbli ieħor, għandha 
tingħata permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.

Or. de

Emenda 190
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa
wara li konsumatur ikun ta l-informazjzoni
neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata permezz 
tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS) kif stipulat fl-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, immedjatament wara li 
konsumatur ikun ta l-informazzjoni
neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu, jipprovdi 
lill-konsumatur bl-informazzjoni 
personalizzata meħtieġa biex iqabbel il-
krediti disponibbli fis-suq, jivvaluta l-
implikazzjonijiet tagħhom u jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar jekk jikkonkludix ftehim ta' 
kreditu. Tali informazzjoni, fuq il-karta jew 
fuq mezz durabbli ieħor, għandha tingħata 
bla ħlas permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.
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Anness II.

Or. en

Emenda 191
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa 
wara li konsumatur ikun ta l-informazjzoni
neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata permezz 
tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS) kif stipulat fl-
Anness II.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa 
wara li konsumatur ikun ta l-informazzjoni
neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata permezz 
ta' skeda standardizzata u bla ħlas.  L-
Istati Membri għandhom jużaw il-Fuljett 
Ewropew ta' Informazzjoni Standardizzata 
(FEIS) kif stipulat fl-Anness II minbarra 
jekk jew sakemm tiġi żviluppata skeda 
nazzjonali aktar xierqa u miftiehma minn 
dawk kollha interessati inkluż ir-
rappreżentanti tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Numru ta' Stati Membri diġà implimentaw skedi prekuntrattwali u għalhekk għandu jiġi 
permess FEIS jew dokument ekwivalenti.

Emenda 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa
wara li konsumatur ikun ta l-
informazjzoni neċessarja dwar il-ħtiġijiet, 
is-sitwazzjoni finanzjarja u l-preferenzi 
tiegħu skont l-Artikolu 14, jipprovdi lill-
konsumatur bl-informazzjoni 
personalizzata meħtieġa biex iqabbel il-
krediti disponibbli fis-suq, jivvaluta l-
implikazzjonijiet tagħhom u jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar jekk jikkonkludix ftehim ta' 
kreditu. Tali informazzjoni, fuq il-karta jew 
fuq mezz durabbli ieħor, għandha tingħata 
permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.

Fi żmien tajjeb qabel il-konsumatur 
jintrabat bi kwalunkwe ftehim jew offerta 
ta’ kreditu, il-kreditur u fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu għandu, abbażi 
tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-kreditu 
offruti mill-kreditur u l-informazzjoni li
tkun irċevuta mill-konsumatur dwar il-
ħtiġijiet, is-sitwazzjoni finanzjarja u l-
preferenzi tiegħu, jipprovdu lill-
konsumatur bl-informazzjoni 
personalizzata meħtieġa biex iqabbel il-
krediti disponibbli fis-suq, jivvaluta l-
implikazzjonijiet tagħhom u jieħu deċiżjoni 
infurmata dwar jekk jikkonkludix ftehim 
ta’ kreditu. Tali informazzjoni, fuq il-karta 
jew fuq mezz durabbli ieħor, għandha 
tingħata permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mad-DKK u d-direttiva dwar bejgħ mill-bogħod tas-
servizzi finanzjarji. Dan l-allinjament jista’ wkoll iwassal għal inqas burokrazija, għax il-
kreditur ma jkunx obbligat jagħti l-FEIS darbtejn.

Emenda 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, mingħajr dewmien bla ħtieġa
wara li konsumatur ikun ta l-informazjzoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur u fejn applikabbli l-intermedjarju 
tal-kreditu, immedjatament wara li 
konsumatur ikun ta l-informazzjoni
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neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata permezz 
tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS) kif stipulat fl-
Anness II.

neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, jipprovdi lill-konsumatur bl-
informazzjoni personalizzata meħtieġa biex 
iqabbel il-krediti disponibbli fis-suq, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jikkonkludix ftehim ta' kreditu. Tali 
informazzjoni, fuq il-karta jew fuq mezz 
durabbli ieħor, għandha tingħata bla ħlas 
permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEIS għandu jkun provdut lill-konsumaturi bla ħlas.

Emenda 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta offerta li torbot lill-kreditur tingħata 
lill-konsumatur, din għandha tkun 
akkumpanjata minn FEIS. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ftehim tal-kreditu ma jistax 
jiġi konkluż sakemm il-konsumatur ikollu 
biżżejjed ħin biex iqabbel l-offerti, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jaċċettax l-offerta, irrilevanti mill-mezz 
tal-konklużjoni tal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola proposta toħloq inċertezza legali, għaliex kreditur individwali ma jkunx jaf jekk u 
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meta l-konsumatur ikun irċieva l-offerti minn kredituri oħra u ma jkunx xieraq li l-konsumatur 
jintalab jagħmel dan. Barra minn hekk, mhuwiex ċar x’se tkun il-konsegwenza għan-nuqqas 
ta’ konformità mar-regola.

Emenda 195
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta offerta li torbot lill-kreditur tingħata
lill-konsumatur, din għandha tkun 
akkumpanjata minn FEIS. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ftehim tal-kreditu ma jistax 
jiġi konkluż sakemm il-konsumatur ikollu 
biżżejjed ħin biex iqabbel l-offerti, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jaċċettax l-offerta, irrilevanti mill-mezz tal-
konklużjoni tal-kuntratt.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
abbozz ta' ftehim ta' kreditu jingħata lill-
konsumatur mehmuż mal-FEIS. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ftehim tal-kreditu ma jistax 
jiġi konkluż sakemm il-konsumatur ikollu 
biżżejjed ħin biex iqabbel l-offerti, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jaċċettax l-offerta, irrilevanti mill-mezz tal-
konklużjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 196
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
FEIS huwa validu għal perjodu ta' ħin 
indikat b'mod ċar biex ikun possibbli 
għall-konsumatur li jqabbel l-offerti 
disponibbli fis-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' validità tal-FEIS huwa meħtieġ biex jgħin lill-konsumatur iqabbel l-offerti 
disponibbli fuq is-suq. M'hemmx għalfejn jingħad li l-FEIS huwa validu biss jekk il-
konsumatur ikun ipprovda l-informazzjoni korretta dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu.

Emenda 197
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li 
l-kreditur jew fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu jista' jipprovdi 
lill-konsumatur għandha tingħata 
f'dokument separat li jista' jiġi anness mal-
FEIS.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li 
l-kreditur jew fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu jista' jipprovdi 
lill-konsumatur għandha tingħata 
f'dokument separat li jista' jiġi anness mal-
FEIS.

Fi Stati Membri li jimponu regoli stretti 
bejn is-self ipotekarju (assi) u l-bonds 
ipotekarji (obbligi) tal-istituzzjonijiet tal-
kreditu ipotekarju, l-indikazzjoni tar-rata 
tal-imgħax fl-FEIS tista' tkun suġġetta 
għal kundizzjonijiet tas-suq li qed 
jinbidlu.

Or. en

Emenda 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex temedna l-oġġetti tal-
informazzjoni standard stipulati fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-

imħassar
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kontenut u l-format tal-FEIS stipulati fl-
Anness II.
Partikolament dawn l-atti delegati 
għandhom fejn meħtieġ:
(a) jemendaw il-lista tal-oġġetti tal-
informazzjoni standard stipulata fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
(b) iħassru kwalunkwe mill-oġġett tal-
informazzjoni stipulat fl-Anness II;
(c) jagħmlu żidiet fil-lista tal-oġġett tal-
informazzjoni stipulata fl-Anness II;
(d) jemendaw il-preżentazzjoni tal-
kontenuti fil-FEIS kif stipulat fl-
Anness II;
(e) jelaboraw fuq l-istruzzjonijiet għall-
kompletezza tal-FEIS kif stipulat fl-
Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwantità kbira ta’ setgħat iddelegati huma problematiċi għall-aħħar. Is-setgħat huma 
miftuħin ħafna mingħajr ma jiddefinixxu b’mod espliċitu l-objettivi u l-kontenut tad-delega 
tas-setgħa u dawn jirrigwardaw elementi essenzjali tal-proposta. Maż-żmien, dawn aktarx 
iwasslu għal aktar u aktar regoli diverġenti marbuta, min-naħa ma’ krediti għall-konsumatur 
tradizzjonali, u min-naħa l-oħra, selfiet fuq djar u ipoteki.

Emenda 199
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex temedna l-oġġetti tal-
informazzjoni standard stipulati fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-
kontenut u l-format tal-FEIS stipulati fl-

imħassar
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Anness II.

Or. en

Emenda 200
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jemendaw il-preżentazzjoni tal-
kontenuti fil-FEIS kif stipulat fl-
Anness II;

imħassar

Or. en

Emenda 201
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jelaboraw fuq l-istruzzjonijiet għall-
kompletezza tal-FEIS kif stipulat fl-
Anness II.

imħassar

Or. en

Emenda 202
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu, fuq 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu, 
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rikwest mill-konsumatur, jipprovdi lill-
konsumatur b'koppja tal-abbozz tal-ftehim 
tal-kreditu mingħajr ħlas. Din id-
dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fil-
każijiet fejn il-kreditur ma jkunx lest fil-
mument tat-talba, li jipproċedi bil-
konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu mal-
konsumatur.

jipprovdi lill-konsumatur b'kopja tal-
abbozz tal-ftehim tal-kreditu mingħajr ħlas.

Or. en

Emenda 203
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu, fuq 
rikwest mill-konsumatur, jipprovdi lill-
konsumatur b'koppja tal-abbozz tal-ftehim 
tal-kreditu mingħajr ħlas. Din id-
dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fil-
każijiet fejn il-kreditur ma jkunx lest fil-
mument tat-talba, li jipproċedi bil-
konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu mal-
konsumatur.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu, fuq 
rikwest mill-konsumatur, jipprovdi lill-
konsumatur b'koppja tal-abbozz tal-ftehim 
tal-kreditu mingħajr ħlas. Din id-
dispożizzjoni ma għandhiex tapplika fil-
każijiet fejn il-kreditur ma jkunx lest fil-
mument tat-talba, li jipproċedi bil-
konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu mal-
konsumatur. Minbarra dan, huwa mifhum 
li l-informazzjoni prekuntrattwali kollha 
għandha tingħata mill-kreditur jew, fejn 
japplika, minn intermedjarji tal-kreditu 
bla ħlas għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 204
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)



AM\881849MT.doc 65/124 PE475.786v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Rata tal-imgħax varjabbli
1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri biex jipproteġu lill-konsumaturi 
mill-falliment meta r-rati varjabbli tal-
imgħax jinbidlu b’mod sinifikanti.
Jekk l-Istati Membri ma jiddefinixxux 
limiti ġenerali dwar ir-rati tal-imgħax 
varjabbli, dawn għandhom jiżguraw li l-
kredituri kollha jispeċifikaw limitu 
massimu. L-affidabilità tal-kreditu 
għandha tiġi ċċekkjata fuq il-bażi ta' dan 
il-limitu massimu.
2. Il-bidliet fir-rati tal-imgħax għandhom 
ikunu bbażati biss fuq indiċi oġġettivi, 
affidabbli, pubbliċi u esterni lill-kreditur, 
bħar-rati tas-suq.
3. Meta r-rata tal-imgħax togħla, il-
konsumatur għandu dejjem ikollu l-
possibbiltà li jagħżel li jestendi l-perjodu 
tar-ripagament, b’massimu ta’ 5 snin, 
mingħajr kostijiet addizzjonali u mingħajr 
żieda fil-pagamenti perjodiċi.

Or. en

Emenda 205
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Lista ta' servizzi anċillari
1. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu l-kredituri jew l-intermedjarji 
tal-kreditu mill-irbit billi jagħmlu l-offerta 
ta' ftehim ta' kreditu kundizzjonali fuq ix-
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xiri ta' assigurazzjoni jew prodotti 
finanzjarji oħra minn fornitur speċifikat 
mill-kreditur jew mill-intermedjarju tal-
kreditu apparti l-ftuħ ta' kont kurrenti.
2. Il-bidla tal-fornitur tas-servizzi anċillari 
li huma konnessi mal-ftehim tal-kreditu 
għal proprjetà reżidenzjali ma jistax 
ikollha implikazzjoni fuq ir-rata tal-
kreditu tal-ftehim tal-kreditu għal 
proprjetà reżidenzjali jew fuq kull element 
ieħor tal-ftehim tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-regoli diġà japplikaw f'xi Stati Membri. Il-kreditu m'għandux ikun kondizzjonali 
għax-xiri tas-servizzi anċillari marbuta. Il-konsumaturi għandhom ikunu protetti minn żidiet 
fir-rata tal-kreditu jekk ikun hemm tibdil fil-fornitur tas-servizz anċillari.

Emenda 206
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma jitwettqu kwalunkwe servizzi 
elenkati fl-Artikolu 3(e), intermedjarju tal-
kreditu għandu jipprovdi lill-konsumatur 
b'tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

1. Qabel ma jitwettqu kwalunkwe servizzi 
elenkati fl-Artikolu 3(e), intermedjarju tal-
kreditu għandu jipprovdi lill-konsumatur 
b'tal-anqas l-informazzjoni li ġejja, bla 
ebda ħlas:

Or. en

Emenda 207
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għal dawk l-intermedjarji tal-kreditu li 
mhumiex marbuta, l-eżistenza ta' 
kummissjonijiet, fejn applikabbli pagabbli 
mill-kreditur lill-intermedjarju tal-kreditu 
għas-servizzi tiegħu.

(h) l-eżistenza ta' kummissjonijiet jew kull 
tip ieħor ta' gratifiki, inkluż dawk 
mogħtija in natura  fejn applikabbli 
pagabbli mill-kreditur jew lill-parti terza 
oħra lill-intermedjarju tal-kreditu għas-
servizzi tiegħu.

Or. en

Emenda 208
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-itermedjarji tal-kreditu li mhumiex 
marbuta għandhom fuq talba tal-
konsumatur jipprovdu l-informazzjoni 
dwar il-varjazzjoni fil-livelli ta' 
kummissjoni pagabbli mill-kredituri 
differenti li jipprovdu l-ftehimiet tal-
kreditu li jkunu qed jiġu offruti lill-
konsumatur. Il-konsumatur għandu jiġi 
infurmat li għandu d-dritt jitlob din l-
informazzjoni.

2. L-intermedjarji tal-kreditu li mhumiex 
marbuta għandhom jipprovdu l-
informazzjoni dwar il-varjazzjoni fil-livelli 
ta' kummissjoni, espressi f'valuri assoluti,
pagabbli mill-kredituri differenti li 
jipprovdu l-ftehimiet tal-kreditu li jkunu 
qed jiġu offruti lill-konsumatur.

Or. en

Emenda 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-

imħassar
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Artikoli 27 u 28 biex taġġorna l-lista tal-
oġġetti tal-informazzjoni dwar l-
intermedjarji tal-kreditu li għandha 
tingħata lill-konsumatur, kif stipulat fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
Partikolarment il-Kummissjoni, meta 
tadotta dawn l-atti delegati għandha 
temenda, fejn meħtieġ, il-lista tal-oġġetti 
tal-informazzjoni stipulata fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
indqas għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu, qed jingħataw setgħat 
lill-Kummissjoni biex fejn meħtieġ 
tiddetermina format u preżentazzjoni 
standardizzati tal-oġġetti tal-
informazzjoni stipulati fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 211
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet 
adegwati lill-konsumatur dwar il-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet 
adegwati lill-konsumatur dwar il-
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ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spejazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi tal-krediti offruti, mingħajr 
madankollu ma tifformula l-ebda 
rakkomandazzjoni. Il-kredituri u fejn 
applikabbli l-intermedjarji tal-kreditu 
għandhom jivvalutaw preċiżament il-livell 
tal-għarfien u l-esperjenza bil-kreditu tal-
konsumatur bi kwalunkwe mezz 
neċessarju ħalli l-kreditur jew l-
intermedjarju tal-kreditu jkun jista' 
jiddetermina l-livell ta' spjegazzjonijiet li 
għandhom jingħataw lill-konsumatur u 
jaġġusta dawn l-ispjegazzjonijiet skont il-
każ.

ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spejazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi essenzjali tal-krediti offruti, 
mingħajr madankollu ma tifformula l-ebda 
rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 212
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet 
adegwati lill-konsumatur dwar il-
ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spejazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi tal-krediti offruti, mingħajr 
madankollu ma tifformula l-ebda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet 
adegwati lill-konsumatur dwar il-
ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spjegazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi tal-krediti offruti, inklużi l-
kostijiet u r-riskji tagħhom, mingħajr 
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rakkomandazzjoni. Il-kredituri u fejn 
applikabbli l-intermedjarji tal-kreditu 
għandhom jivvalutaw preċiżament il-livell 
tal-għarfien u l-esperjenza bil-kreditu tal-
konsumatur bi kwalunkwe mezz neċessarju 
ħalli l-kreditur jew l-intermedjarju tal-
kreditu jkun jista' jiddetermina l-livell ta' 
spjegazzjonijiet li għandhom jingħataw lill-
konsumatur u jaġġusta dawn l-
ispjegazzjonijiet skont il-każ.

madankollu ma tifformula l-ebda 
rakkomandazzjoni. Il-kredituri u fejn 
applikabbli l-intermedjarji tal-kreditu 
għandhom jivvalutaw preċiżament il-livell 
tal-għarfien u l-esperjenza bil-kreditu tal-
konsumatur bi kwalunkwe mezz neċessarju 
ħalli l-kreditur jew l-intermedjarju tal-
kreditu jkun jista' jiddetermina l-livell ta' 
spjegazzjonijiet li għandhom jingħataw lill-
konsumatur u jaġġusta dawn l-
ispjegazzjonijiet skont il-każ.

Or. en

Emenda 213
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet 
adegwati lill-konsumatur dwar il-
ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spejazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi tal-krediti offruti, mingħajr 
madankollu ma tifformula l-ebda 
rakkomandazzjoni. Il-kredituri u fejn 
applikabbli l-intermedjarji tal-kreditu 
għandhom jivvalutaw preċiżament il-livell 
tal-għarfien u l-esperjenza bil-kreditu tal-
konsumatur bi kwalunkwe mezz neċessarju 
ħalli l-kreditur jew l-intermedjarju tal-
kreditu jkun jista' jiddetermina l-livell ta' 
spjegazzjonijiet li għandhom jingħataw lill-
konsumatur u jaġġusta dawn l-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu 
jipprovdu spejazzjonijiet adegwati lill-
konsumatur dwar il-ftehim(iet) tal-kreditu 
propost(i) u kwalunkwe prodott(i) anċillari, 
sabiex il-konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-
ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. 
Spjegazzjoni adegwata għandha tinkludi l-
għoti tal-informazzjoni personalizzata dwar 
il-karatteristiċi tal-krediti offruti, inklużi l-
kostijiet u r-risji tagħhom, mingħajr 
madankollu ma tifformula l-ebda 
rakkomandazzjoni. Il-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu għandhom 
jivvalutaw il-livell tal-għarfien u l-
esperjenza bil-kreditu tal-konsumatur bi 
kwalunkwe mezz neċessarju ħalli l-kreditur 
jew l-intermedjarju tal-kreditu jkun jista' 
jiddetermina l-livell ta' spjegazzjonijiet li 
għandhom jingħataw lill-konsumatur u 
jaġġusta dawn l-ispjegazzjonijiet skont il-
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ispjegazzjonijiet skont il-każ. każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni oġġettiva biex issir distinzjoni bejn il-kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu, 
peress li kultant il-konsumaturi jikkuntattjaw biss lill-intermedjarji. Għalhekk, l-obbligu tal-
provvista ta' spjegazzjonijiet għandu japplika bl-istess mod għaż-żewġ kategoriji. Madankollu 
jkun sproporzjonat li l-kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu jiġu mistoqsija jivvalutaw 
"preċiżament" l-livell tal-għarfien, peress li fil-prattika dan jista' jkun impossibbli. 

Emenda 214
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata perċentwali annwali tal-imposti, li 
hi ekwivalenti, fuq bażi annwali, għall-
valur preżenti tal-impenji kollha 
(prelevament ta’ kreditu, ripagamenti u 
imposti), futuri jew eżistenti, mifthiema 
bejn il-kreditur u l-konsumatur, għandha 
tiġi kkalkolata skont il-formola matematika 
stipulata fl-Anness I.

1. Ir-rata perċentwali annwali tal-imposti, li 
hi ekwivalenti, fuq bażi annwali, għall-
valur preżenti tal-impenji kollha 
(prelevament ta’ kreditu, ripagamenti u 
imposti), futuri jew eżistenti, mifthiema 
bejn il-kreditur u l-konsumatur, għandha 
tiġi kkalkolata skont il-formola matematika 
stipulata fl-Anness I. Ir-rata annwali 
perċentwali ta' imposti għandha tqis l-
impatt tal-fatturi relevanti kollha. Ir-rata 
annwali perċentwali għandha tinkludi l-
kostijiet kollha u l-flussi tal-flus ta' 
kuntratti komposti  li għandhom għar-
rimbors tal-ammont tal-kreditu.

Or. en

Emenda 215
Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti, il-kost 
totali tal-kreditu għall-konsumantur 
għandu jiġi ddeteminat bl-esklużjoni tal-
imposti pagabbli mill-konsumatur f'kaz li 
jonqos milli jissodisfa kwalunkwe mill-
impenji tiegħu stipulati fil-ftehim tal-
kreditu.

Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti, jiġi
ddeterminat it-total tal-ispejjeż riċevuti 
mill-kreditur favur tiegħu għall-iffirmar u 
l-eżekuzzjoni tal-ftehim ta’ kreditu.

Or. fr

Emenda 216
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-ftuħ ta' kont ikun obbligatorju 
sabiex jinkiseb il-kreditu, il-kostijiet biex 
jinżamm dan il-kont, il-kostijiet tal-użu ta’ 
mezz ta’ pagament kemm għal 
tranżazzjonijiet ta’ pagament u ta' 
prelevament ta' kreditu minn dak il-kont, u 
kostijiet oħrajn relatati ma’ tranżazzjonijiet 
ta’ pagament għandhom jiġu inklużi fil-
kost totali tal-kreditu lill-konsumatur 
sakemm il-kostijiet ma jkunux intwerew 
b’mod ċar u separatament fil-ftehim tal-
kreditu jew fi kwalunkwe ftehim ieħor 
konkluż mal-konsumatur.

Meta l-ftuħ ta’ kont ikun obbligatorju 
sabiex jinkiseb il-kreditu, il-kostijiet biex 
jinżamm dan il-kont, il-kostijiet tal-użu ta’ 
mezz ta’ pagament kemm għal 
tranżazzjonijiet ta’ pagament u ta’ 
prelevament ta’ kreditu minn dak il-kont, u 
kostijiet oħrajn relatati ma’ tranżazzjonijiet 
ta’ pagament għandhom jiġu inklużi fil-
kost totali tal-kreditu lill-konsumatur.

Or. en

Emenda 217
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ftehimiet ta' kreditu li 
jkollhom klawżoli li jippermettu 
varjazzjonijiet fir-rata tat-teħid tas-self u, 
fejn applikabbli, l-imposti fir-rata 
perċentwali annwali tal-imposti iżda li ma 
jistgħux jiġu kkwantifikati fil-ħin tal-
kalkolazzjoni, ir-rata perċentwali annwali 
tal-imposti għandha tiġi kkalkolata fuq is-
suppożizzjoni li r-rata tat-teħid tas-self u 
imposti oħrajn ser jiġu kkalkolati fil-livell 
stipulat mal-firma tal-kuntratt.

4. Fil-każ ta' ftehimiet ta' kreditu li 
jkollhom klawżoli li jippermettu 
varjazzjonijiet fir-rata tat-teħid tas-self u, 
fejn applikabbli, l-imposti fir-rata 
perċentwali annwali tal-imposti iżda li ma 
jistgħux jiġu kkwantifikati fil-ħin tal-
kalkolazzjoni, ir-rata perċentwali annwali 
tal-imposti għandha tiġi kkalkolata fuq is-
suppożizzjoni li r-rata tat-teħid tas-self u 
imposti oħrajn ser jiġu kkalkolati fil-livell 
stipulat mal-firma tal-kuntratt.

Jekk il-konsumatur jagħti l-isem ta' 
fornituri ta' servizzi anċillari alternattivi, 
il-kreditur u l-intermedjarju tal-kreditu 
għandhom jikkalkulaw mill-ġdid ir-RPAI 
fuq il-bażi tal-kostijiet ta' dawk is-servizzi 
anċillari.

Or. en

Emenda 218
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, il-partijiet jistgħu jiftehmu 
fil-ftehim tal-kreditu li l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata 
lill-konsumatur perjodikament f'każijiet 
fejn il-bidla fir-rata tat-teħid tas-self tkun 
korrelata direttament ma' bidla f'rata ta' 
referenza, u r-rata ta' referenza l-ġdida ssir 
pubblikament disponibbli permezz ta' 
mezzi xierqa u l-informazzjoni dwar ir-rata 
ta' referenza l-ġdida tinżamm ukoll 
disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur.

2. Madankollu, il-partijiet jistgħu jiftehmu 
fil-ftehim tal-kreditu li l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata 
lill-konsumatur perjodikament f'każijiet 
fejn il-bidla fir-rata tat-teħid tas-self tkun 
korrelata direttament ma' bidla f'rata ta' 
referenza, u r-rata ta' referenza l-ġdida ssir 
pubblikament disponibbli permezz ta' 
mezzi xierqa u l-informazzjoni dwar ir-rata 
ta' referenza l-ġdida tinżamm ukoll 
disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur, u tkun 
komunikata personalment lill-
konsumatur flimkien mal-ammont tar-rati 
fix-xahar il-ġodda.
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Or. en

Emenda 219
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, il-partijiet jistgħu 
jiftehmu fil-ftehim tal-kreditu li l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tingħata lill-konsumatur 
perjodikament f'każijiet fejn il-bidla fir-
rata tat-teħid tas-self tkun korrelata 
direttament ma' bidla f'rata ta' referenza, 
u r-rata ta' referenza l-ġdida ssir 
pubblikament disponibbli permezz ta' 
mezzi xierqa u l-informazzjoni dwar ir-
rata ta' referenza l-ġdida tinżamm ukoll 
disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt dirett li jista' jkollha bidla fir-rata fuq il-konsumatur, huwa aktar adegwat 
li jkun hemm notifika individwali minflok ma wieħed joqgħod fuq avviżi pubbliċi.

Emenda 220
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, il-partijiet jistgħu jiftehmu 
fil-ftehim tal-kreditu li l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata 
lill-konsumatur perjodikament f'każijiet 
fejn il-bidla fir-rata tat-teħid tas-self tkun 
korrelata direttament ma' bidla f'rata ta' 
referenza, u r-rata ta' referenza l-ġdida ssir 

2. Madankollu, il-partijiet jistgħu jiftehmu 
fil-ftehim tal-kreditu li l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata 
lill-konsumatur perjodikament f'każijiet 
fejn il-bidla fir-rata tat-teħid tas-self tkun 
korrelata direttament ma' bidla f'rata ta' 
referenza, u r-rata ta' referenza l-ġdida ssir 
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pubblikament disponibbli permezz ta' 
mezzi xierqa u l-informazzjoni dwar ir-rata 
ta' referenza l-ġdida tinżamm ukoll 
disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur.

pubblikament disponibbli permezz ta' 
mezzi xierqa u l-informazzjoni dwar ir-rata 
ta' referenza l-ġdida tinżamm ukoll 
disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur. Il-
kreditur jista' jkompli jinforma lill-
konsumaturi perjodikament dwar bidliet 
fir-rata tat-teħid tas-self, meta r-rata tat-
teħid tas-self ma tikkorelatax direttament 
ma' bidla fir-rata ta' referenza, jekk tali 
dispożizzjoni kienet daħlet fis-seħħ qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri, il-konsumaturi jistgħu jiġu infurmati dwar tibdiliet fir-rata tat-teħid tas-
self permezz tar-reklamar tat-tali tibdiliet fir-rata f'gazzetti nazzjonali, f'każijiet fejn it-tali 
prattika teżisti u hija aċċettata ħafna f'dak l-Istat Membru, l-Istat Membru għandu jiġi 
intitolat li jżomm din is-sistema.

Emenda 221
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Meta tibdiliet fir-rata tat-teħid tas-self 
ikunu determinati permezz ta' rkant fis-
swieq kapitali u għalhekk ikun 
impossibbli li l-kreditur jinforma lill-
konsumatur dwar xi bidla qabel id-dħul 
fis-seħħ tal-bidla, il-kreditur għandu, 
kmieni bizżejjed qabel l-irkant, jinforma 
lill-konsumatur bil-miktub dwar il-
proċedura li ġejja u l-livell mistenni tar-
rata l-ġdida tat-teħid tas-selfa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk bidliet fir-rata tat-teħid tas-self jiġu determinati minn irkant fis-swieq kapitali, il-
kreditur ma jkunx jaf ir-rata l-ġdida eżatta sakemm ma jkunx għalaq l-irkant u jkunu nbiegħu 
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l-bonds.

Emenda 222
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur 
abbażi ta' kriterji li jinkludu l-introjtu, it-
tfaddil, id-dejn u impenji finanzjarji oħra 
tal-konsumatur. Dik l-valutazzjoni għandha 
titwettaq abbażi tal-informazzjoni 
neċessarja, miksuba mill-kreditur jew, fejn 
applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu 
mingħand il-konsumatur u minn sorsi 
interni u esterni rilevanti u għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti fir-rigward tan-
neċessità u l-proporzjonalità stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur u 
l-affordabilità tal-ftehim ta' kreditur u l-
kundizzjonijiet tiegħu għall-konsumatur 
abbażi ta’ kriterji li għandhom jiġu 
pubblikati li jinkludu l-introjtu, it-tfaddil, 
id-dejn u impenji finanzjarji oħra tal-
konsumatur. Dik il-valutazzjoni għandha 
titwettaq abbażi tal-informazzjoni 
neċessarja, miksuba mill-kreditur jew, fejn 
applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu 
mingħand il-konsumatur u minn sorsi 
interni u esterni rilevanti u għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti fir-rigward tan-
neċessità u l-proporzjonalità stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur u l-affordabilità tal-ftehim ta' 
kreditu u tal-kundizzjonijiet tiegħu għall-
konsumatur fl-interess tal-konsumaturi. 
Dawn il-proċessi għandhom jiġi riveduti 
f'intervalli regolari u għandhom jinżammu 
reġistrazzjonijiet aġġornati ta' dawn il-
proċessi.

Or. en

Emenda 223
Cristian Silviu Buşoi



AM\881849MT.doc 77/124 PE475.786v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur 
abbażi ta' kriterji li jinkludu l-introjtu, it-
tfaddil, id-dejn u impenji finanzjarji oħra 
tal-konsumatur. Dik l-valutazzjoni għandha 
titwettaq abbażi tal-informazzjoni 
neċessarja, miksuba mill-kreditur jew, fejn 
applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu 
mingħand il-konsumatur u minn sorsi 
interni u esterni rilevanti u għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti fir-rigward tan-
neċessità u l-proporzjonalità stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur 
abbażi ta' kriterji li jinkludu l-introjtu, it-
tfaddil, id-dejn u impenji finanzjarji oħra 
tal-konsumatur. Meta l-evalwazzjoni tkun 
relatata ma' ftehim ta' kreditu skont liema 
l-konsumatur jew min jiġi minnu ma 
jkunx se jokkupa aktar minn 40 % tal-
proprjetà u li jippermetti lill-konsumatur 
jikri l-proprjetà kollha jew parti minnha, 
l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
kredituri li jqisu previżjonijiet raġonevoli 
ta' dħul mill-kiri fit-twettiq tal-
evalwazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja; 
Dik l-valutazzjoni għandha titwettaq 
abbażi tal-informazzjoni neċessarja, 
miksuba mill-kreditur jew, fejn applikabbli 
l-intermedjarju tal-kreditu mingħand il-
konsumatur u minn sorsi interni u esterni 
rilevanti u għandha tirrispetta r-rekwiżiti 
fir-rigward tan-neċessità u l-
proporzjonalità stipulati fl-Artikolu 6 tad-
Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet ta' proprjetajiet għall-kiri li jsiru fuq bażi personali (mhux permezz ta' 
intrapriża limitata) u tranżazzjonijiet għal proprjetajiet parzjalment reżidenzjali/parżjalment 
kummerċjali se jiġu kkunsidrati bħala self personali ggarantit bi proprjetà. Tali krediti se 
jkunu rimborżati mid-dħul mill-kera ġenerat mill-proprjetà immobbli u għalhekk huma 
bbażati fuq dan l-introjtu mill-kera minflok fuq l-introjtu tal-konsumatur.
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Emenda 224
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur 
abbażi ta' kriterji li jinkludu l-introjtu, it-
tfaddil, id-dejn u impenji finanzjarji oħra 
tal-konsumatur. Dik l-valutazzjoni għandha 
titwettaq abbażi tal-informazzjoni 
neċessarja, miksuba mill-kreditur jew, fejn 
applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu 
mingħand il-konsumatur u minn sorsi 
interni u esterni rilevanti u għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti fir-rigward tan-
neċessità u l-proporzjonalità stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur u 
ta' kemm il-konsumatur jiflaħ għall-
ftehim tal-kreditu u għall-kundizzjonijiet 
tiegħu abbażi ta' kriterji li għandhom 
ikunu pubbliċi u li jinkludu l-introjtu, it-
tfaddil, id-dejn u impenji finanzjarji oħra 
tal-konsumatur. Dik l-valutazzjoni għandha 
titwettaq abbażi tal-informazzjoni 
neċessarja, miksuba mill-kreditur jew, fejn 
applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu 
mingħand il-konsumatur u minn sorsi 
interni u esterni rilevanti u għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti fir-rigward tan-
neċessità u l-proporzjonalità stipulati fl-
Artikolu 6 tad-Dirtettiva 95/46/KE. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur u ta' kemm il-konsumatur 
jiflaħ għall-ftehim ta' kreditu u għall-
kundizzjonijiet tiegħu fl-interess tal-
konsumaturi. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

Or. en

Emenda 225
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-objettiv imfittex mill-valutazzjoni 
tal-affidibbiltà kreditenzjali tal-
konsumatur għandu jinkludi l-evitar tat-
tidjin żejjed.
Fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas, il-kreditur 
għandu jieħu r-responsabilità jekk id-
deċiżjoni tiegħu tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni ta' kwalità fqira tal-
affidibbiltà kreditenzjali tal-konsumatur u 
tas-sostenibilità tal-ftehim ta' kreditu. L-
ispejjeż ta' tislif irresponsabbli għandhom 
jiġġarrbu mill-kreditur.

Or. en

Emenda 226
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta applikabbli, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li meta jiġi stabbilit 
il-proporzjon tas-selfa mal-valur, l-
evalwazzjoni tal-valur tal-proprjetà użata 
biex ikun assigurat il-ftehim tal-kreditur 
issir b'mod xieraq. Il-kredituri għandhom 
jikkomunikaw il-valutazzjonijiet u d-dubji 
potenzjali kollha li jinnotaw fuq il-valur 
ta' proprjetà. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni tal-proprjetà 
tkun provduta minn partijiet indipendenti 
u rikonoxxuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-valutazzjoni tal-proprjetà hija essenzjali biex tiġi vvalutata s-sigurtà finanzjarja 
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tal-konsumatur.

Emenda 227
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Meta applikabbli, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li meta jiġi stabbilit 
il-proporzjon tas-selfa mal-valur, l-
evalwazzjoni tal-valur tal-proprjetà użata 
biex ikun assigurat il-ftehim tal-kreditur 
issir b'mod xieraq. Il-kredituri għandhom 
jikkomunikaw il-valutazzjonijiet u d-dubji 
potenzjali kollha li jinnotaw fuq il-valur 
ta' proprjetà. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni tal-proprjetà 
tkun provduta minn partijiet indipendenti 
u rikonoxxuti. Jekk l-evalwazzjoni tal-
valur tal-proprjetà ma tkunx saret kif 
xieraq, qorti tista' tiddeċiedi li d-dejn 
jitħassar kollu wara l-pussess mill-ġdid.

Or. en

Emenda 228
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jħallas lura l-kreditu matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur għandu 
jirrifjuta l-kreditu.

imħassar

Or. de
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Emenda 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jħallas lura l-kreditu matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur għandu 
jirrifjuta l-kreditu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kreditur ovvjament għandu jqis ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja, iżda 
r-regola inflessibbli proposta tista’ twassal għal riżultati mhux mixtieqa, jiġifieri li l-aċċess 
għall-kreditu jiġi miċħud minn xi konsumaturi mingħajr raġuni leġittima. Ikun biżżejjed li l-
kreditur ikun obbligat skont l-Artikolu 5(1) li jaġixxi onestament, ġustament u 
professjonalment u skont l-aħjar interessi tal-konsumatur meta tittieħed id-deċiżjoni għall-
għoti tal-kreditu.

Emenda 230
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jħallas lura l-kreditu matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur għandu 
jirrifjuta l-kreditu.

imħassar

Or. en
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Emenda 231
Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jħallas lura l-kreditu matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur għandu 
jirrifjuta l-kreditu.

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tkun negattiva 
fir-rigward tal-kapaċità tiegħu li jissodisfa 
l-obbligi kuntrattwali li jkollu skont il-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur, jekk 
minkejja dan jagħti l-kreditu, għandu 
jsemmi u jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu 
għal skopijiet ta' prudenza biss.

Or. fr

Emenda 232
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jħallas lura l-kreditu matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur għandu 
jirrifjuta l-kreditu.

(a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li 
jissodisfa l-obbligi kuntrattwali tiegħu 
skont il-ftehim tal-kreditu, il-kreditur, jekk 
minkejja dan jagħti l-kreditu, għandu 
jipprovdi evidenza dokumentari biex juri, 
meta dan ikun meħtieġ għal skopijiet 
superviżorji, li hu jkun għamel dan u biex 
jagħti r-raġunijiet tad-deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni statutorja fuq l-għoti tal-kreditu fil-każ tar-riżultat ta' valutazzjoni ta' 
affidabbiltà kreditenzjali negattiva tkun sproporzjonata peress li tmur kontra l-libertà tal-
kuntratt.
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Emenda 233
Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Meta l-applikazzjoni tal-kreditu tiġi 
rrifjutata, il-kreditur għandu jinforma lill-
konsumatur immedjatament u mingħajr 
ħlas dwar ir-raġunijiet tar-rifjut.

(b) Meta l-applikazzjoni tal-kreditu tiġi 
rrifjutata, il-konsumatur jista', jekk jixtieq 
dan, jitlob lill-kreditur jagħtih ir-
raġunijiet li mmotivaw dan ir-rifjut.

Or. fr

Emenda 234
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Meta l-applikazzjoni tal-kreditu tiġi 
rrifjutata, il-kreditur għandu jinforma lill-
konsumatur immedjatament u mingħajr 
ħlas dwar ir-raġunijiet tar-rifjut.

(b) Meta l-applikazzjoni tal-kreditu tiġi 
rrifjutata, il-kreditur għandu jinforma lill-
konsumatur immedjatament u mingħajr 
ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar ir-raġuniujiet għar-rifjut jistgħu jwasslu biex il-konsumaturi 
jimmodifikaw l-applikazzjoni tagħhom billi jipprovdu informazzjoni falza.

Emenda 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Mingħajr preġudizzju għad-dritt 
ġenerali ta' aċċess fl-Artikolu 12 tad-
Direttiva 95/46/KE, fejn l-applikazzjoni 
tiġi rrifjutata abbażi ta' deċiżjoni 
awtomatika jew deċiżjoni bbażata fuq 
metodi bħal skor kreditizju awtomatiku, 
il-kreditur jinforma minnufih lill-
konsumatur u mingħajr ħlas u li l-
kreditur jispjega lill-konsumatur il-loġika 
użata fid-deċiżjoni awtomatika.

imħassar

Or. en

Emenda 236
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Mingħajr preġudizzju għad-dritt 
ġenerali ta' aċċess fl-Artikolu 12 tad-
Direttiva 95/46/KE, fejn l-applikazzjoni 
tiġi rrifjutata abbażi ta' deċiżjoni 
awtomatika jew deċiżjoni bbażata fuq 
metodi bħal skor kreditizju awtomatiku, 
il-kreditur jinforma minnufih lill-
konsumatur u mingħajr ħlas u li l-
kreditur jispjega lill-konsumatur il-loġika 
użata fid-deċiżjoni awtomatika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha titħassa fid-dawl tal-Artikolu 15 tad-Direttiva 95/46/KE dwar 
il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali.

Emenda 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-konsumatur għandu l-opportunità li 
jitlob li d-deċiżjoni tiġi rriveduta 
manwalment.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud ta’ din id-dispożizzjoni għall-konsumaturi mhuwiex ċar.

Emenda 238
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-konsumatur għandu l-opportunità li 
jitlob li d-deċiżjoni tiġi rriveduta 
manwalment.

(f) Il-konsumatur għandu l-opportunità li 
jitlob li d-deċiżjoni tiġi rriveduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni manwali tkun ta' piż partikolari għall-kredituri.

Emenda 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-partijiet iqisu żidiet fl-ammont totali 
ta’ kreditu mogħti lill-konsumatur wara l-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-konsumatur jitlob żieda fl-ammont 
totali ta’ kreditu wara l-konklużjoni tal-
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konklużjoni tal-ftehim ta' kreditu, l-
informazzjoni finanzjarja għad-
dispożizzjoni tal-kreditur dwar il-
konsumatur tkun aġġornata u l-affidabbiltà 
finanzjarja tal-konsumatur ivvalutata mill-
ġdid qabel ma tingħata kwalunkwe żieda 
sinifikanti fl-ammont totali tal-kreditu.

ftehim ta' kreditu, l-informazzjoni 
finanzjarja għad-dispożizzjoni tal-kreditur 
dwar il-konsumatur tkun aġġornata u l-
affidabbiltà finanzjarja tal-konsumatur 
ivvalutata mill-ġdid qabel ma tingħata 
kwalunkwe żieda sinifikanti fl-ammont 
totali tal-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont totali tal-kreditu jista' jiżdied ukoll bħala riżultat ta' rati differenti ta' self. Għandu 
jkun iċċarat li l-informazzjoni finanzjarja għandha tkun aġġornata biss meta l-konsumatur 
jitlob żieda fil-kreditu.

Emenda 240
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra milli jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa dwar is-
sitwazzjoni personali u finanzjarja tal-
konsumatur, il-preferenzi u l-għanijiet 
tiegħu u jqisu għadd kbir biżżejjed ta' 
ftehimiet ta' kreditu mill-firxa tagħhom ta' 
prodotti sabiex jidentifikaw prodotti li 
mhumiex mhux adatti għall-konsumatur
fid-dwal tal-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali tiegħu. 
Dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq informazzjoni li dak il-
ħin tkun aġġornata u fuq suppożizzjonijiet 
raġonevoli dwar is-sitwazzjoni tal-
konsumatur matul it-terminu tal-ftehim tal-
kreditu propost.

4. Barra milli jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa dwar is-
sitwazzjoni personali u finanzjarja tal-
konsumatur, il-preferenzi u l-għanijiet 
tiegħu u jqisu għadd kbir biżżejjed ta' 
ftehimiet ta' kreditu mill-firxa tagħhom ta' 
prodotti sabiex jidentifikaw prodotti li 
huma fl-aħjar interessi tal-konsumatur
fid-dwal tal-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali tiegħu. 
Dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq informazzjoni li dak il-
ħin tkun aġġornata u fuq suppożizzjonijiet 
raġonevoli dwar is-sitwazzjoni tal-
konsumatur matul it-terminu tal-ftehim tal-
kreditu propost.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw iktar 
li kwalunkwe talba għal informazzjoni tiġi 
ristretta għall-bżonnijiet tal-valutazzjoni 
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tal-affidabbiltà kreditenzjali u li d-data li 
tinġabar f'dan il-kuntest ma tintużaw għal 
skopijiet oħra. Il-konsumatur għandu 
jkollu aċċess sħiħ għal kwalunkwe data 
relatata mas-sitwazzjoni personali tiegħu 
u se jkollu l-possibilità li jikkoreġiha meta 
jkun hemm bżonn.

Or. en

Emenda 241
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra milli jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa dwar is-
sitwazzjoni personali u finanzjarja tal-
konsumatur, il-preferenzi u l-għanijiet 
tiegħu u jqisu għadd kbir biżżejjed ta' 
ftehimiet ta' kreditu mill-firxa tagħhom 
ta' prodotti sabiex jidentifikaw prodotti li 
mhumiex mhux adatti għall-konsumatur 
fid-dwal tal-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali 
tiegħu. Dawn il-kunsiderazzjonijiet 
għandhom ikunu bbażati fuq 
informazzjoni li dak il-ħin tkun aġġornata 
u fuq suppożizzjonijiet raġonevoli dwar is-
sitwazzjoni tal-konsumatur matul it-
terminu tal-ftehim tal-kreditu propost.

imħassar

Or. de

Emenda 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra milli jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri u l-
intermedjarji tal-kreditu jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa dwar is-
sitwazzjoni personali u finanzjarja tal-
konsumatur, il-preferenzi u l-għanijiet 
tiegħu u jqisu għadd kbir biżżejjed ta' 
ftehimiet ta' kreditu mill-firxa tagħhom 
ta' prodotti sabiex jidentifikaw prodotti li 
mhumiex mhux adatti għall-konsumatur 
fid-dwal tal-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali 
tiegħu. Dawn il-kunsiderazzjonijiet
għandhom ikunu bbażati fuq 
informazzjoni li dak il-ħin tkun aġġornata 
u fuq suppożizzjonijiet raġonevoli dwar is-
sitwazzjoni tal-konsumatur matul it-
terminu tal-ftehim tal-kreditu propost.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kitba donna tissuġġerixxi li kreditur għandu jitlob darbtejn informazzjoni dwar iċ-
ċirkostanzi tal-konsumatur, l-ewwel għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja u t-tieni, 
wara li tkun saret il-valutazzjoni, biex jissodisfa l-obbligi li hemm provvediment għalihom 
f’dan il-paragrafu. This would create unnecessary bureaucracy.

Emenda 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika u temenda 

imħassar
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l-kriterji li għandhom jitqiesu fit-twettiq 
tal-valutazzjoni kreditiżja kif stipulat fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u fl-iżgurar 
li l-prodotti ta' kreditu mhumiex mhux 
adatti għall-konsumatur kif stipulat fil-
paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 244
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumaturi jipprovdu lill-kredituri u fejn 
applikabbli lill-intermedjarji tal-kreditu 
b'informazzjoni sħiħa u korretta dwar is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tagħhom fil-kuntest tal-proċess 
tal-applikazzjoni tal-kreditu. Dik l-
informazzjoni għandha tiġi sostnuta, fejn 
meħtieġ b'evidenza ddokumentata minn 
sorsi verifikabbli u indipendenti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jitolbu l-informazzjoni kollha 
neċessarja mill-konsumaturi dwar is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tagħhom fil-kuntest tal-
applikazzjoni tal-kreditu. Dik l-
informazzjoni għandha tiġi sostnuta, fejn 
meħtieġ b'evidenza ddokumentata minn 
sorsi verifikabbli u indipendenti.

Or. en

Emenda 245
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-informazzjoni li għandha 
tiġi pprovduta mill-konsumatur sabiex il-
kreditur ikun jista' jwettaq valutazzjoni 
dettaljata tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur u jieħu deċiżjoni dwar jekk 
jagħtix il-kreditu jew le, l-Istati Membri 

Fir-rigward tal-informazzjoni li għandha 
tintalab mill-konsumatur skont il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kredituri, fl-istadju 
prekuntrattwali, jispeċifikaw b’mod ċar l-
informazzjoni, inkluż fejn meħtieġ l-
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għandhom jiżguraw li l-kredituri, fl-istadju 
prekuntrattwali, jispeċifikaw b'mod ċar l-
informazzjoni, inkluż fejn meħtieġ l-
evidenza verifikabbli u indipendenti li l-
konsumatur jeħtieġlu jipprovdi. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-
kredituri jikkomunikaw il-ħin preċiż sa 
meta l-konsumaturi huma meħtieġa 
jipprovdu din l-informazzjoni.

evidenza verifikabbli u indipendenti li l-
konsumatur jeħtieġlu jipprovdi. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-
kredituri jikkomunikaw il-ħin preċiż sa 
meta l-konsumaturi huma meħtieġa 
jipprovdu din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 246
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kredituri u, fejn applikabbli, l-
intermedjarji tal-kreditu jeżerċitaw id-
diliġenza dovuta xierqa biex jivverifikaw li 
l-konsumatur ikun ta l-informazzjoni 
neċessarja kif mitlub skont il-paragrafu 1. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
wara li ssir offerta ta’ kreditu, il-
konsumatur ma jistax jiġi sanzjonat mill-
kreditur talli jonqos milli jagħti 
informazzjoni sħiħa meta l-fornitur tal-
kreditu jew, fejn applikabbli, l-
intermedjarju tal-kreditu jkun naqas milli 
jitlob tali informazzjoni mill-konsumatur 
jew ikun naqas li jeżerċita diliġenza 
dovuta xierqa biex jiżgura li tkun ingħatat 
tali informazzjoni sħiħa.

Or. en

Emenda 247
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura aċċess 
nondiskriminatorju għall-bażijiet ta' dejta 
użati f'dak l-Istat Membru lill-kredituri 
kollha biex jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumaturi u għal-
monitoraġġ tal-konformità tal-konsumaturi 
mal-obbligi kreditizji matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu. Dawn il-bażijiet ta' dejta 
jinkludu l-bażijiet ta' dejta mħaddma minn 
uffiċċji privati tal-kreditu jew aġenziji ta' 
referenza tal-kreditu u r-reġistri pubbliċi 
tal-kreditu.

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura aċċess 
nondiskriminatorju għall-bażijiet ta' dejta 
użati f'dak l-Istat Membru lill-kredituri 
kollha biex jivvalutaw l-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumaturi u għal-
monitoraġġ tal-konformità tal-konsumaturi 
mal-obbligi kreditizji matul il-ħajja tal-
ftehim tal-kreditu. Dawn il-bażijiet ta' dejta 
jinkludu l-bażijiet ta' dejta mħaddma minn 
uffiċċji privati tal-kreditu jew aġenziji ta' 
referenza tal-kreditu u r-reġistri pubbliċi 
tal-kreditu.

Fil-livell transkonfinali, id-data dwar il-
kreditu negattiva biss, inkluża 
informazzjoni dwar nuqqas ta' data tal-
kreditu negattiva, tista' tiġi skambjata.

Or. en

Emenda 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tiddefinixxi kriterji 
uniformi għar-reġistrazzjoni tal-kreditu u 
l-kundizzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta 
li għandhom jiġi applikati għall-bażijiet 
ta' dejta msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu.

imħassar

Partikolarment, dawn l-atti delegati 
għandhom jiddefinixxu l-limiti massimi 
tar-reġistrazzjoni li għandhom jiġu 
applikati għal dawn il-bażijiet ta' dejta u 
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għandhom jipprovdu definizzjonijiet 
miftiehma għat-termini ewlenin użati 
f'dawn il-bażijiet ta' dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk il-poteri delegati jistgħu jwassli għal obbligu biex jiġu stabbiliti bażijiet ta’ data b’data 
ta’ kreditu pożittiva. Bħalissa fil-Finlandja jistgħu jiġu stabbiliti biss bażijiet ta’ data li fihom 
data tal-kreditu negattiva. Bidliet li jimplimentaw politiki ġenerali importanti, pereżempju 
protezzjoni tad-data, m’għandhomx jiddaħħlu permezz ta’ poteri delegati.

Emenda 249
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tiddefinixxi kriterji 
uniformi għar-reġistrazzjoni tal-kreditu u 
l-kundizzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta 
li għandhom jiġi applikati għall-bażijiet 
ta' dejta msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu.

imħassar

Partikolarment, dawn l-atti delegati 
għandhom jiddefinixxu l-limiti massimi 
tar-reġistrazzjoni li għandhom jiġu 
applikati għal dawn il-bażijiet ta' dejta u 
għandhom jipprovdu definizzjonijiet 
miftiehma għat-termini ewlenin użati 
f'dawn il-bażijiet ta' dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-rwol importanti tal-Bureaus ta' kreditu fl-industrija tas-servizzi finanzjarji, mhux 
xieraq li tali definizzjonijiet jiġu stipulati permezz tal-atti delegati. Id-definizzjoni ta' kriterji 
ta' reġistrazzjoni tal-kreditu u kundizzjonijiet tal-ipproċessar tad-data li jkunu uniformi tkun 
ħidma li tiswa' ħafna għar-reġistri tal-kreditu u speċjalment għall-konsumaturi u l-kredituri.
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M'hemm ebda evidenza li din l-ispiża se tkun ġustifikata billi jiġi stimulat b'mod effettiv suq 
ipotekarju usa'. Jistgħu jirriżultaw konsegwenzi mhux pjanati.

Emenda 250
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 27 u 28 
biex tiddefinixxi kriterji uniformi għar-
reġistrazzjoni tal-kreditu u l-kundizzjonijiet 
tal-ipproċessar tad-dejta li għandhom jiġi 
applikati għall-bażijiet ta' dejta msemmija 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 27 u 28 
biex tiddefinixxi kriterji uniformi għar-
reġistrazzjoni tal-kreditu dwar data tal-
kreditu negattiva u l-kundizzjonijiet tal-
ipproċessar tad-dejta li għandhom jiġi 
applikati għall-bażijiet ta' data msemmija 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 251
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet 
responsabbli mill-protezzjoni tad-data jew 
mill-qrati tal-Istat Membru tad-domiċilju 
tal-konsumatur jew minn dawk l-
awtoritajiet jew qrati fi Stati Membri oħra 
minn fejn id-data tkun oriġinat dwar 
konsumatur għandhom jiġu rrispettati u 
infurzati fi kwalunkwe Stat Membru ieħor 
bl-istess mod u mingħajr ħtieġa li l-
konsumatur jibda iktar proċedimenti 
amministrattivi jew juridiċi. Tali 
deċiżjonijiet jinkludu, imma mhux ristretti 
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għal dawn biss, każi ta' data ħażina jew 
mogħtija ħażin, data miġbura b'mod 
irregolari, suppożizzjonijiet irregolari, 
data kunflittiva u kwalunkwe mill-
azzjonijiet li jirriżultaw inklużi tħassir, 
korrezzjoni, kummenti jew projbizzjoni 
tal-użu ta' dik id-data.  L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-konsumaturi 
jkunu informati bi kwalunkwe data 
transkonfinali skambjata dwarhom.
Mal-korrezzjoni tad-data l-konsumaturi 
huma intitolati għal valutazzjoni mill-ġdid 
tal-affidabbiltà kredenzjali tagħhom u 
għal aġġustament sussegwenti tal-
ftehimiet tal-kreditu tagħhom kif ukoll 
għal kumpens għal danni ulterjuri li 
jirriżultaw minnha.

Or. en

Emenda 252
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva 'parir' 
jikkostitwixxi servizz separat mill-għoti ta' 
kreditu. Servizz bħal dan jista' jkun 
ikkummerċjalizzat biss bħala parir meta r-
remunerazzjoni tal-individwu li jipprovdi 
s-servizz tkun trasparenti għall-
konsumatur.

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva 'parir 
indipendenti dwar self fuq id-djar' 
jikkostitwixxi servizz separat mill-għoti ta' 
kreditu. Servizz bħal dan jista’ jkun 
ikkummerċjalizzat biss bħala parir 
indipendenti dwar self fuq id-djar meta r-
remunerazzjoni tal-individwu li jipprovdi 
s-servizz tkun trasparenti għall-konsumatur 
u jekk ma jkun hemm ebda kunflitt ta' 
interess mal-konsumatur. Il-konsulenti 
tas-self fuq id-djar jistgħu biss jiddiskrivu 
lilhom infushom bħala indipendenti jekk 
dawn iqisu s-suq kollu.

Or. en
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Emenda 253
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu 
jinforma lill-konsumatur, fil-kuntest ta' 
tranżizzjoni speċifika, jekk huwiex 
qiegħed jiġi pprovdut parir jew hux ser jiġi 
pprovdut jew le. Dan jista' jsir permezz ta' 
informazzjoni prekuntrattwali addizzjonali. 
Meta jiġi pprovdut parir lill-konsumaturi, 
flimkien mar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikoli 5 u 6, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kredituri u l-intermedjarji tal-
kreditu:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu 
jinforma lill-konsumatur, fil-kuntest ta’ 
tranżizzjoni speċifika, jekk jiġix provdut
parir lilu u, jekk applikabbli, jekk dan 
jindikax it-tariffa pagabbli mill-
konsumatur għall-għoti ta' dak il-parir. 
Dan jista' jsir permezz ta' informazzjoni 
prekuntrattwali addizzjonali. Meta jiġi 
pprovdut parir lill-konsumaturi, flimkien 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-kliem tagħmel distinzjoni ċara bejn il-każi meta ma jingħata ebda parir u l-
każi fejn jingħata.

Emenda 254
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta' ftehimiet 
ta' kreditu disponibbli fis-suq ħalli jkunu 
jistgħu jirrikkommandaw l-aktar ftehimiet 
ta' kreditu adatti għall-ħtiġijiet, is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tal-konsumatur;

(a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta' ftehimiet 
u fornituri ta' kreditu disponibbli fis-suq 
ħalli jkunu jistgħu jirrikkommandaw l-
aktar ftehimiet ta' kreditu adatti għall-
ħtiġijiet, is-sitwazzjoni finanzjarja u ċ-
ċirkustanzi personali tal-konsumatur;

Or. en
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Emenda 255
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta' ftehimiet 
ta' kreditu disponibbli fis-suq ħalli jkunu 
jistgħu jirrikkommandaw l-aktar ftehimiet 
ta' kreditu adatti għall-ħtiġijiet, is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tal-konsumatur;

(a) jiddivulgaw lill-konsumatur il-firxa ta’
ftehimiet ta’ kreditu li jqisu sabiex il-
konsumatur jifhem il-bażi tar-
rakkomandazzjoni tal-ftehimiet ta’ kreditu 
adatti għall-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali tal-
konsumatur;

Or. en

Emenda 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta' ftehimiet 
ta' kreditu disponibbli fis-suq ħalli jkunu 
jistgħu jirrikkommandaw l-aktar ftehimiet 
ta' kreditu adatti għall-ħtiġijiet, is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tal-konsumatur;

(a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta’ ftehimiet 
ta’ kreditu disponibbli fi ħdan il-firxa ta’ 
prodotti offerti mill-kreditur jew l-
intermedjarju ta’ kreditu ħalli jkunu 
jistgħu jirrikkommandaw l-aktar ftehimiet 
ta’ kreditu adatti għall-ħtiġijiet, is-
sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkustanzi 
personali tal-konsumatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkun ħaġa mhux realistika li l-kredituri jintalbu jipprovdu parir dwar offerti ta' kredituri 
oħra.



AM\881849MT.doc 97/124 PE475.786v01-00

MT

Emenda 257
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-parir indipendenti dwar self fuq id-
djar provdut mill-kredituri u l-
intermedjarji għandu jkun iddokumentat 
għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 258
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-entitajiet indipendenti ssussidjati mill-
gvern jipprovdu lill-konsumaturi 
b'informazzjoni ċara u oġġettiva dwar 
numru kbir biżżejjed ta' ftehimiet ta' 
kreditu disponibbli fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi indipendenti jistgħu jipprovdu informazzjoni oġġettiva lill-konsumaturi. Din il-
possibilità tkun kumplimentari jew alternattiva għall-parir provdut mill-kredituri jew mill-
intermedjarji tal-kreditu.

Emenda 259
Damien Abad

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew 
kuntrattwali li jissodisfa l-obbligi tiegħu 
skont ftehim ta' kreditu qabel l-iskandenza 
ta' dak il-ftehim. F'tali każijiet, huwa 
għandu jkun intitolat għal tnaqqis fil-kost 
totali tal-kreditu, tali tnaqqis ikun 
jikkonsisti mill-imgħax u l-kostijiet taż-
żmien li jkun baqa' mill-kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju li 
jissodisfa l-obbligi tiegħu skont ftehim ta' 
kreditu qabel l-iskadenza ta' dak il-ftehim. 
F'tali każijiet, huwa għandu jkun intitolat 
għal tnaqqis fil-kost totali tal-kreditu, tali 
tnaqqis ikun jikkonsisti mill-imgħax u l-
kostijiet taż-żmien li jkun baqa' mill-
kuntratt.

Or. fr

Emenda 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew 
kuntrattwali li jissodisfa l-obbligi tiegħu 
skont ftehim ta' kreditu qabel l-iskandenza 
ta' dak il-ftehim. F'tali każijiet, huwa 
għandu jkun intitolat għal tnaqqis fil-kost 
totali tal-kreditu, tali tnaqqis ikun 
jikkonsisti mill-imgħax u l-kostijiet taż-
żmien li jkun baqa' mill-kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew 
kuntrattwali li jissodisfa bis-sħiħ jew 
parzjalment l-obbligi tiegħu skont ftehim 
ta' kreditu qabel l-iskadenza ta' dak il-
ftehim. F'tali każijiet, huwa għandu jkun 
intitolat għal tnaqqis fil-kost totali tal-
kreditu, tali tnaqqis ikun jikkonsisti mill-
imgħax u l-kostijiet taż-żmien li jkun baqa' 
mill-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 16(a) tad-DKK. Huwa importanti li l-konsumatur ikollu dritt għal 
ripagament bikri parzjali tas-selfa.

Emenda 261
María Irigoyen Pérez
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew 
kuntrattwali li jissodisfa l-obbligi tiegħu 
skont ftehim ta' kreditu qabel l-iskandenza 
ta' dak il-ftehim. F'tali każijiet, huwa 
għandu jkun intitolat għal tnaqqis fil-kost 
totali tal-kreditu, tali tnaqqis ikun 
jikkonsisti mill-imgħax u l-kostijiet taż-
żmien li jkun baqa' mill-kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew li 
jissodisfa l-obbligi tiegħu skont ftehim ta' 
kreditu qabel l-iskandenza ta' dak il-ftehim. 
F'tali każijiet, huwa għandu jkun intitolat 
għal tnaqqis fil-kost totali tal-kreditu, tali 
tnaqqis ikun jikkonsisti mill-imgħax u l-
kostijiet taż-żmien li jkun baqa' mill-
kuntratt.

Or. es

Emenda 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju jew 
kuntrattwali li jissodisfa l-obbligi tiegħu 
skont ftehim ta' kreditu qabel l-iskandenza 
ta' dak il-ftehim. F'tali każijiet, huwa 
għandu jkun intitolat għal tnaqqis fil-kost 
totali tal-kreditu, tali tnaqqis ikun 
jikkonsisti mill-imgħax u l-kostijiet taż-
żmien li jkun baqa' mill-kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumatur ikollu dritt statutorju li 
jissodisfa l-obbligi tiegħu skont ftehim ta' 
kreditu qabel l-iskandenza ta' dak il-ftehim. 
F'tali każijiet, huwa għandu jkun intitolat 
għal tnaqqis fil-kost totali tal-kreditu, tali 
tnaqqis ikun jikkonsisti mill-imgħax u l-
kostijiet taż-żmien li jkun baqa' mill-
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu dejjem ikollhom id-dritt għal ripagament bikri suġġett għall-
kundizzjonijiet ta' dan l-artikolu. 

Emenda 263
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat 
id-dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun 
intitolat għal kumpens ekwu u 
oġġettivament iġġustifikat għall-kostijiet 
potenzjali direttament marbuta mar-
ripagament bikri tal-kreditu. Fi 
kwalunkwe każ jekk ir-ripagament bikri 
jsir f'perjodu meta r-rata tat-teħid tas-self 
tkun fissa, l-eżerċizzju tad-dritt jista' jiġi 
soġġett għall-eżistenza ta' imgħax speċjali 
fuq il-konsumatur.

L-Istati Membri għandhom jiddisponu li l-
prinċipji li ġejjin jiġu osservati fis-suq 
tagħhom:

(a) li l-konsumatur ikun intitolat li jħallas 
lura fi kwalunkwe ħin.
(b) li t-tariffi għar-ripagament bikri ma 
jkunux permessi. L-Istati Membri jistgħu 
jagħmlu limitu fuq l-ammont tal-kumpens 
għar-ripagament jew jeskludu l-kumpens 
b'mod ġenerali skont l-elementi speċifiċi 
tas-suq tagħhom tas-self fuq id-djar.
(c) li fil-każ li l-kumpens ma jkunx ġie 
diġà ffissat jew limitat f'livell iktar baxx, 
il-kumpens għandu jiġi kkalkulat minn 
metodu definit kif xieraq u trasparenti. Il-
konsumaturi li jagħmlu ripagament 
għandhom jiġu kumpensati fil-każ li  r-
ripagament bikri jsir fiż-żmien meta r-rati 
tas-suq ikunu favur il-kreditur. 
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(d) li l-konsumaturi jiġu informati dwar 
id-dritt tagħhom li jagħmlu ripagament 
bikri u l-ammont tal-kumpens mistenni 
diġà fl-istadju prekuntrattwali skont l-
elementi speċifiċi nazzjonali.

(e) li l-kuntratti b'rati varjabbli ma 
jippermettux kumpens għar-ripagament 
bikri
(f) li r-ripagament bikri tal-kuntratti b'rati 
fissi jkun permess mingħajr ebda 
kumpens fl-aħħar ta' perjodu fiss. L-Istati 
Membri għandhom ikunu permess li 
jistipulaw tul massimu tal-perjodi fissi.
(g) li fil-każ ta' ffinanzjar mill-ġdid ta' 
kreditu ma' kreditur ieħor, it-tariffi 
potenzjali li jitħallsu għar-reġistrazzjoni 
tal-ipoteka jiġu limitati jew esklużi.
(h) li l-kuntratti jistgħu jipprevedu iktar 
għażliet li wieħed jagħmel pagament bikri 
bla kumpens.

Or. en

Emenda 264
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
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direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax speċjali fuq il-konsumatur.

direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax leġittimu fuq il-konsumatur.

Or. de

Emenda 265
Kurt Lechner

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax speċjali fuq il-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata
tat-teħid tas-self tkun fissa, jew meta jiġi 
konkluż ftehim ta' kreditu jew f'mument 
iktar tard, l-eżerċizzju tad-dritt jista' jiġi 
soġġett għall-eżistenza ta' imgħax speċjali 
fuq il-konsumatur.

Or. de

Emenda 266
Damien Abad



AM\881849MT.doc 103/124 PE475.786v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat 
id-dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza 
ta' imgħax speċjali fuq il-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
kreditur għandu jkun intitolat għal 
kumpens ekwu, meta dan ikun 
iġġustifikat, għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Dan il-kumpens għandu 
għaldaqstant jiġi kkalkulat skont metodu 
trasparenti u definit qabel l-iffirmar tal-
kuntratt.

Il-konsumatur għandu jkun informat 
b'mod ċar dwar id-dritt stipulat fil-
paragrafu 1 kif ukoll dwar l-ammont tal-
kumpens jew dwar l-elementi li 
jiddeterminaw il-kalkolu tiegħu.

Or. fr

Emenda 267
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri ma jimponu l-ebda penali fuq il-
konsumaturi li jeżerċitaw id-dritt
imsemmi fil-paragrafu 1 u għandhom 
iżommu l-indennità tal-kreditur waqt li 
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differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat 
id-dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun 
intitolat għal kumpens ekwu u 
oġġettivament iġġustifikat għall-kostijiet 
potenzjali direttament marbuta mar-
ripagament bikri tal-kreditu. Fi 
kwalunkwe każ jekk ir-ripagament bikri 
jsir f'perjodu meta r-rata tat-teħid tas-self 
tkun fissa, l-eżerċizzju tad-dritt jista' jiġi 
soġġett għall-eżistenza ta' imgħax speċjali 
fuq il-konsumatur.

jiżguraw l-effiċenza fis-suq.

Or. es

Emenda 268
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. L-Istati Membri jistgħu wkoll
jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ekwu u oġġettivament
iġġustifikat għall-kostijiet potenzjali 
direttament marbuta mar-ripagament bikri 
tal-kreditu. Fi kwalunkwe każ jekk ir-
ripagament bikri jsir f'perjodu meta r-rata 
tat-teħid tas-self tkun fissa, l-eżerċizzju 
tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-eżistenza ta' 
imgħax speċjali fuq il-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li l-
eżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta' żmien 
dwar l-eżerċizzju tad-dritt, trattament 
differenti skont it-tip tar-rata tat-teħid tas-
self jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
ċirkustanzi li taħthom jista' jiġi eżerċitat id-
dritt. Fejn Stat Membru jagħżel li 
jistabbilixxi dawn il-kundizzjonjiet, dawn 
m'għandhomx irendu l-eżerċizzju tad-dritt 
imsemmi fil-paragrafu 1 diffiċli żżejjed 
jew oneruż wisq fuq il-konsumatur.

L-Istati Membri għandhom ukoll
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jipprovdu li l-kreditur għandu jkun intitolat 
għal kumpens ġust u oġġettivament 
iġġustifikat għall-kostijiet u t-telf 
potenzjali direttament marbuta mar-
ripagament bikri tal-kreditu. Fi kwalunkwe 
każ jekk ir-ripagament bikri jsir f'perjodu 
meta r-rata tat-teħid tas-self tkun fissa, l-
eżerċizzju tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-
eżistenza ta' imgħax leġittimu fuq il-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-konsumaturi għandu dejjem ikollhom id-dritt għal ripagamenti bikrija, l-eżerċitar 
ta' dan id-dritt jista' jwassal għal telf finanzjarju għall-kreditur. Ikun ġust li l-kredituri jiġu 
kumpensati għat-telf direttament marbut mar-ripagament bikri. Il-mod kif il-kumpens jiġi 
kkalkulat għandu jkun trasparenti kemm jista' jkun għall-konsumatur.

Emenda 269
Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn Stat Membru jagħżel li jistabbilixxi 
dawn il-kundizzjonjiet, dawn ma 
għandhomx irendu l-eżerċizzju tad-dritt 
imsemmi fil-paragrafu 1 diffiċli żżejjed 
jew oneruż wisq fuq il-konsumatur.

imħassar

Or. de

Emenda 270
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 18a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Il-valutazzjoni tal-proprjetà immobbli 
residenzjali
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-evalwaturi li jwettqu l-valutazzjonijiet 
tal-proprjetà immobbli residenzjali li 
jintużaw biex jivvalutaw il-kollateral fil-
ftehimiet ta' kreditu joperaw skont 
standards internazzjonali tal-valutazzjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-evalwaturi li jwettqu l-valutazzjonijiet li 
jintużaw minn kreditur biex jivvaluta l-
kollateral u dawk responsabbli biex 
jagħżlu l-evalwaturi, jagħtu r-rapport tal-
valutazzjoni u jimmoniterjaw il-proċess 
ta' valutazzjoni jkunu indipendenti 
biżżejjed mill-kreditur, il-konsumatur u, 
meta applikabbli, l-intermedjarju tal-
kreditu, sabiex jipprovdi valutazzjoni 
oġġettiva u imparzjali.
L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw iktar 
kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi 
determinata l-kompetenza professjonali 
tal-evalwaturi bħal ċertifikazzjoni 
akkreditata, taħriġ validat u l-monitoraġġ 
tar-rendiment. Tali kriterji m’għandhomx 
jinkludu rekwiżit għall-evalwatur li jkun 
stabbilit fit-territorju tagħhom.
Sabiex ikunu garantiti t-trasparenza u l-
eżattezza tar-rapporti tal-valutazzjoni tal-
proprjetà, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu d-data oriġinali pubblika dwar il-
proprjetajiet u t-tranżazzjonijiet 
disponibbli għas-suq sabiex din tkun tista' 
tintuża mill-ġdid faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta' standards komuni ta' valutazzjoni tiffaċilita l-promozzjoni tat-tislif 
transkonfinali u ż-żieda tal-affidabilità tar-rapporti tal-valutazzjoni tal-proprjetà 
transkonfinalment. Il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-kreditu għandu jkun strutturat 
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b'tali mod li jiżgura li dawk responsabbli li jagħtu l-valutazzjonijiet tal-proprjetà u li 
jikkontrollaw il-proċess ikunu indipendenti fid-deċiżjonijiet tagħhom. Il-verifika xierqa tal-
kompetenzi professjonali hija fundamentali biex ikun żgurat li l-evalwaturi jaderixxu għal 
kodiċi tal-etika komuni. L-eżattezza u d-disponibilità tad-data huma fundamentali kif mitlub 
espliċitament fid-Direttiva 98/2003/KE.

Emenda 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-intermedjarji tal-kreditu għandhom 
ikunu awtorizzati kif xieraq biex iwettqu l-
attivitajiet stipulati fl-Artikolu 3(e) minn 
awtorità kompetenti kif iddefinit fl-
Artikolu 4 fl-Istat Membru tad-domiċilju 
tagħhom. Dawn l-awtorizzazzjonijiet 
għandhom jingħataw abbażi tar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju tal-kreditu u għandhom 
jinkludu l-konformità mar-rekwiżiti 
professjonali stabbiliti fl-Artikolu 20.

1. L-intermedjarji tal-kreditu għandhom 
ikunu awtorizzati jew irreġistrati ma' 
awtorità kompetenti kif definit fl-Artikolu 
4 fl-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom
biex iwettqu l-attivitajiet stipulati fl-
Artikolu 3(e). Dawn l-awtorizzazzjonijiet 
jew ir-reġistrazzjonijiet għandhom 
jingħataw abbażi tar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju tal-kreditu u għandhom 
jinkludu l-konformità mar-rekwiżiti 
professjonali stabbiliti fl-Artikoli 6 u 21.
Dak li iktar tard jipprovdi rigward l-
awtorizzazzjoni, japplika għar-
reġistrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-aspett tal-ħarsien tal-konsumatur l-essenzjali huwa li l-intermedjarji tal-kreditu huma 
obbligati jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 6 u 21. Jekk il-proċedura tissejjaħx 
awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni għandha titħalla biex tiġi deċiża minn kull Stat Membru 
skont it-tradizzjonijiet amministrattivi tagħhom. F’dan il-kuntest, għandu jiġi nnutat ukoll li 
skont id-Direttiva 2002/92/KE ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni.

Emenda 272
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-kreditu awtorizzati jkunu 
soġġetti għal superviżjoni tal-attivitajiet 
fis-seħħ tagħhom mill-awtorità kompetenti 
tad-domiċilju tagħhom kif imsemmi fl-
Artikolu 4.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-kreditu awtorizzati jkunu 
soġġetti għal superviżjoni tal-attivitajiet 
fis-seħħ tagħhom mill-awtorità kompetenti 
ospitanti relevanti kif imsemmi fl-
Artikolu 4. L-awtoritajiet kompetenti 
ospitanti għandu jkollhom is-setgħa li 
jintervjenu jekk l-intermedjarji tal-kreditu 
awtorizzati jonqsu milli jikkonformaw 
mad-dmirijiet u r-responsabbilitajiet 
tagħhom definiti f’din id-Direttiva. L-
awtoritajiet kompetenti ospitanti għandu 
jkollhom id-dritt li jirrifjutaw l-aċċess 
għall-passaport jekk ikollhom raġuni 
ġustifikabbli biex jiddubitaw li l-
intermedjarji li jridu aċċess humiex 
konformi mal-prekundizzjonijiet definiti 
f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jżommu r-rekwiżiti ta' kondotta 
u ta' rrapurtar dwar intermedjarji li jaġixxu fi ħdan il-ġurisdizzjoni tagħhom sabiex ikunu 
jistgħu jżommu livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 273
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri huma intitolati li 
jillimitaw kwalunkwe pagamenti mill-
konsumaturi lill-kredituri u lill-
intermedjarji tal-kreditu qabel il-
konklużjoni attwali ta' ftehim ta' kreditu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija dispożizzjoni neċessarja sabiex ikunu evitati l-attentati ta' frodi.

Emenda 274
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-intermedjarju tal-kreditu jkollu 
fergħa fl-Istat Membru li mhux l-Istat 
Membru tad-domiċilju tiegħu, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun 
lokata l-fergħa għandha tassumi 
responsabbilità biex tiżgura li s-servizzi 
pprovduti mill-fergħa fit-territorju tagħha 
jikkonformaw mal-obbligi stabbiliti fl-
Artikoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17 u 18 u l-miżuri adottati skont dawn.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
fejn tkun lokata l-fergħa għandu jkollha 
d-dritt li teżamina l-arranġamenti tal-
fergħa u li titlob dawk il-bidliet li jkunu 
meħtieġa strettament sabiex jgħinu lill-
awtorità kompetenti li tinforza l-obbligi 
skont l-Artikoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17 u 18 u l-miżuri adottati skont 
dawn rigward is-servizzi u/jew l-attivitajiet 
ipprovvduti mill-fergħa fit-territorju 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkunu jistgħu 
jirregolaw it-twettiq tan-negozju fit-territorju tagħhom, minħabba l-implikazzjonijiet għall-
protezzjoni tal-konsumaturi.
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Emenda 275
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet ċari u demostrabbli biex 
jikkonkludi li intermedjarju li jkun qed 
jopera fit-territorju tiegħu skont il-libertà 
ta' forniment ta' servizzi jew permezz ta' 
fergħa jkun qed jikser l-obbligi stipulati 
f'din id-Direttiva, għandu jirreferi dawn is-
sejbiet lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċlju li għandha tieħu l-
miżuri xierqa. Fil-każijiet fejn minkejja l-
miżuri meħuda mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru tad-domiċilju 
intermedjarju tal-kreditu jibqa' jaġixxi 
f'manjiera li b'mod ċar tippreġudika l-
interessi tal-konsumaturi tal-Istat Membru 
ospitanti jew il-funzjonament fl-ordni tas-
swieq, għandu japplika dan li ġej:

4. Meta l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet ċari u demostrabbli biex 
jikkonkludi li intermedjarju li jkun qed 
jopera fit-territorju tiegħu skont il-libertà 
ta’ forniment ta’ servizzi jew permezz ta’ 
fergħa jkun qed jikser l-obbligi stipulati 
f’din id-Direttiva li ma tagħtix setgħat lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti, għandu jirreferi dawn is-sejbiet 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tad-domiċilju li għandha tieħu l-miżuri 
xierqa. Fil-każijiet fejn minkejja l-miżuri 
meħuda mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju intermedjarju tal-
kreditu jibqa' jaġixxi f'manjiera li b'mod 
ċar tippreġudika l-interessi tal-konsumaturi 
tal-Istat Membru ospitanti jew il-
funzjonament fl-ordni tas-swieq, għandu 
japplika dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkunu jistgħu 
jirregolaw it-twettiq tan-negozju fit-territorju tagħhom, minħabba l-implikazzjonijiet għall-
protezzjoni tal-konsumaturi.

Emenda 276
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru ospitanti jaċċertaw li l-
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intermedjarju tal-kreditu li jkollu fergħa 
ġewwa t-territorju tagħha (l-awtorità) 
tkun bi ksur tad-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji adottati minn dan l-Istat 
skont dawk id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva li jikkonferixxu setgħat fuq l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti, dawk l-awtoritajiet għandhom 
jeħtieġu li l-intermedjarju tal-kreditu 
kkonċernat iġib fi tmiemha s-sitwazzjoni 
irregolari tiegħu.
Fil-każijiet fejn minkejja l-miżuri meħuda 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tad-domiċilju intermedjarju tal-kreditu 
jibqa' jaġixxi f'manjiera li b'mod ċar 
tippreġudika l-interessi tal-konsumaturi 
tal-Istat Membru ospitanti jew il-
funzjonament fl-ordni tas-swieq, għandu 
japplika dan li ġej:
(a) L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti, wara li tinforma l-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju għandha tieħu l-miżuri kollha 
xierqa meħtieġa sabiex tipproteġi lill-
konsumaturi u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq fosthom billi ma tħallix lill-
intermedjarji tal-kreditu li jkunu qed 
iwettqu l-offiża jibdew kwalunkwe 
tranżizzjoni oħra fit-territorju tagħhom. 
Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa 
b’dawn il-miżuri mingħajr dewmien bla 
bżonn.
(b) Barra minn hekk, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 
tista' tirreferi l-kwistjoni lill-ABE u titlob 
l-assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 
tar-Regolament (EU) Nru 1093/2010. 
F'dak il-każ, l-ABE tista' tieħu azzjoni 
skont is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak 
l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkunu jistgħu 
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jirregolaw it-twettiq tan-negozju fit-territorju tagħhom, minħabba l-implikazzjonijiet għall-
protezzjoni tal-konsumaturi.

Emenda 277
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal penalitajiet f'każijiet partikolari fejn 
il-konsumaturi konxjament ma 
jipprovdux l-informazzjoni kollha jew 
jipprovdu informazzjoni skorretta sabiex 
jiksbu valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja pożittiva fejn l-informazzjoni 
sħiħa u korretta tkun tirriżulta 
f'valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja 
negattiva u sussegwentament ma jkunux 
jistgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-
ftehim, u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġi 
implimentati.

imħassar

Or. en

Emenda 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguaraw li 
jiġu stabbiliti proċeduri tal-ilmenti u 
rimedju adatti u effikaċi għas-soluzzjoni 
barra mill-qorti ta' tilwim li jikkonċerna d-
drittijiet u l-obbligi stabbiliti skont din id-
Direttiva bejn kredituri u konsumaturi, u 
bejn intermedjarji tal-kreditu u 
konsumaturi bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti proċeduri tal-ilmenti u 
rimedju adatti, indipendenti, ibbilanċjati u 
effikaċi għas-soluzzjoni barra mill-qorti ta’ 
tilwim li jikkonċerna d-drittijiet u l-obbligi 
stabbiliti skont din id-Direttiva bejn 
kredituri u konsumaturi, u bejn 
intermedjarji tal-kreditu u konsumaturi. Il-
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xieraq. L-Istati Membri għandhom ukoll 
jiżguraw li l-kredituri u l-intermedjarji tal-
kreditu kollha jaderixxu ma' korp jew aktar 
minn dawn il-korpi li jimplimentaw dawn 
il-proċeduri tal-ilmenti u r-rimedju.

korpi eżistenti jistgħu jintużaw jekk dawn 
ikunu newtrali u bbilanċjati. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu kollha 
jaderixxu ma' korp jew aktar minn dawn il-
korpi li jimplimentaw dawn il-proċeduri 
tal-ilmenti u r-rimedju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm differenza enormi fl-applikazzjoni tal-iskemi tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim fl-
Ewropa kollha. Filwaqt li f'xi Stati Membri l-iskemi tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
huma verament indipendenti mill-fornituri, dan mhux il-każ f'xi pajjiżi oħra.

Emenda 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 6(4), 8(4), 9(3) 10(3), 
14(5) u 16(2) għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan din id-
Direttiva.

1. Is-setgħat li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 12(5) għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika kawża tal-emendi preċedenti.

Emenda 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 6(4), 8(4), 9(3), 10(3), 14(5) u 
16(2) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 12(5) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika kawża tal-emendi preċedenti.

Emenda 281
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) valutazzjoni tas-sodisfazzjoni tal-
konsumaturi bil-FEIS;

(a) valutazzjoni tas-sodisfazzjoni tal-
konsumaturi bil-FEIS u tal-użu tiegħu;

Or. en

Emenda 282
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) valutazzjoni tas-sodisfazzjoni tal-
konsumaturi bil-FEIS;

(a) valutazzjoni tal-osservanza tal-FEIS u 
tal-użu mill-konsumaturi, il-fehim u s-
sodisfazzjoni tagħhom ta' dawn,

Or. es
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Emenda 283
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) Għal ftehimiet ta' kreditu li għalihom 
hija miftehma rata tat-teħid ta' self fissa fir-
rigward tal-perjodu inizjali, li fi tmiem 
tiegħu tiġi ddeterminata rata tat-teħid ta' 
self ġdida u sussegwentement 
perjodikament aġġustata skont indikatur 
miftiehem, il-kalkolazzjoni tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti għandha 
tkun ibbażata fuq is-suppożizzjoni li, fi 
tmiem il-perjodu ta' rata tat-teħid ta' self 
fissa, ir-rata tat-teħid tas-self tkun l-istess 
bħal meta sar il-kalkolu tar-rata 
perċentwali annwali, abbażi tal-valur tal-
indikatur miftiehem f'dak iż-żmien.

(j) Għal ftehimiet ta' kreditu li għalihom 
hija miftehma rata tat-teħid ta' self fissa fir-
rigward tal-perjodu inizjali, li fi tmiem 
tiegħu tiġi ddeterminata rata tat-teħid ta' 
self ġdida u sussegwentement 
perjodikament aġġustata skont indikatur 
miftiehem, il-kalkolazzjoni tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti għandha 
tkun ibbażata fuq is-suppożizzjoni li, fi 
tmiem il-perjodu ta' rata tat-teħid ta' self 
fissa, ir-rata tat-teħid tas-self tkun l-istess 
bħal meta sar il-kalkolu tar-rata 
perċentwali annwali, abbażi tal-valur tal-
indikatur miftiehem f'dak iż-żmien. Għal 
ftehimiet ta' kreditu b'rata fissa ta' slf ta' 
mill-inqas perjodu inizjali ta' ħames snin 
u speċjalment meta jkun pjanat li ftehim 
ġdid b'rata fissa jsir wara l-ftehim u meta 
l-kundizzjonijiet varjabbli jkun hemm qbil 
dwarhom biss biex ikun preparat għall-
każ li ma jkunx għadu hemm qbil dwar 
ftehim fiss ġdid, ir-rata fissa inizjali tas-
self biss għandha titqies.

Or. en

Emenda 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – test introduttorju – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan id-dokument sar [data tal-lum] bi 
tweġiba għat-talba tiegħek għal 
informazzjoni. Dan id-dokument ma 
jikkostitwix obbligu fuqna li nipprovdulek 

Dan id-dokument sar [data tal-lum] bi 
tweġiba għat-talba tiegħek għal 
informazzjoni. Dan id-dokument ma 
jikkostitwix offerta legalment vinkolanti 
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self. jew obbligu fuqna li nipprovdulek self.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li jkun iċċarat li l-FEIS mhux offerta legalment vinkolanti għall-konsumatur.

Emenda 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mutwanti 1. Il-kreditur (meta applikabbli) u l-
intermedjarju tal-kreditu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-intermedjarju tal-kreditu wkoll għandu l-obbligu skont l-Atikolu 9(2) li jipprovdi l-
FEIS. L-intermedjarju għandu għalhekk jiddaħħal.

Emenda 286
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità superviżorja: [Isem u indirizz 
tal-websajt tal-awtorità superviżorja]

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza m'għandha ebda valur miżjud u tista' twassal għal konfużjoni, peress li l-
kreditur diġà jipprovdi l-informazzjoni dwar l-iskemi interni ta' lment.
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Emenda 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS - punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuna ta' kuntatt: [Dettalji sħaħ tal-
persuna ta' Kuntatt]

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' informazzjoni dwar il-persuna ta' kuntatt hija superfluwa peress li l-isem tal-
persuna ta' kuntatt jista' jinbidel matul ir-ripagament tas-selfa.

Emenda 288
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ammont ta' kull pagament akkont 5. Għal selfa ta' ripagament, l-ammont ta' 
kull pagament akkont

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'paragun mal-punt 9 tal-FEIS oriġinali dwar l-ammont ta' kull pagament akkont, dan il-punt 
ma jqisx selfiet ta' interessi biss. Il-FEIS għandu jkun kapaċi li mhux biss jittratta s-selfiet ta' 
ripagamenti imma wkoll is-selfiet ta' interessi biss li huma disponibbli f'ċerti Stati Membri 
tal-UE.

Emenda 289
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – Taqsima 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Tabella bl-eżempji tar-ripagamenti imħassar
Din it-tabella turi l-ammont li għandu 
jitħallas kull [frekwenza].
Il-pagamenti akkont (kolonna [nru 
rilevanti]) huma s-somma tal-imgħax 
imħallas (kolonna [nru rilevanti]), kapital 
imħallas (kolonna [nru rilevanti]) u fejn 
applikabbli kostijiet oħra (kolonna [nru 
rilevanti]). Fejn applikabbli, Il-kostijiet 
fil-kolonna kostijiet oħra huma marbuta 
ma' [lista ta' kostijiet]. Kapital pendenti 
(kolonna [nru rilevanti]) huwa l-ammont 
tas-self li baqagħlu jrid jiġi rimborżat 
wara kull pagament akkont.
[Ammont u l-munita tas-selfa]
[Duratura tas-self]
[Rata tal-imgħax]
[Tabella]
(Fejn applikabbli) [Twissija dwar il-
varjabbiltà tal-pagamenti akkont]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm ammont kbir ta' informazzjoni fit-tabella illustrativa ta' ripagament, qed jiġi 
propost li din titmexxa għall-aħħar tal-FEIS.

Emenda 290
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Fejn applikabbli) [Twissija dwar il-
varjabbiltà tal-pagamenti akkont]

(Where applicable) [Twissija dwar il-
varjabbiltà tal-pagamenti akkont u xenarji 
differenti skont l-evoluzzjoni fir-rata ta' 
interess]
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Or. en

Emenda 291
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jogħġbok kun żgur li int konxju mit-
taxxi u l-kostijiet l-oħra kolla (eż. it-tariffi 
tan-nutar) assoċjati ma' dan is-self.

Jekk jogħġbok ħu nota tal-ispejjeż li ġejjin 
marbuta ma' din is-selfa:

[Tariffi tan-nutar]
[Tariffi tar-reġistrazzjoni]
[Tariffi tar-reġistrazzjoni]
[Taxxi applikabbli skont il-liġi nazzjonali]
(Meta applikabbli ) [Kwalunkwe spiża 
oħra relatata mal-obbligi assoċjati ma' 
din is-selfa skont il-liġi nazzjonali]
(Mejn applikabbli) [Tariffi għal 
kwalunkwe servizz ieħor ikkuntrattat mal-
kreditu (bħal tariffi għall-manutenzjoni 
ta' kont, assikurazzjoni, eċċ.)]

Or. en

Emenda 292
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Fejn applikabbli) Ma għandekx il-
possibbiltà li tħallas dan is-self qabel.

imħassar

Or. en



PE475.786v01-00 120/124 AM\881849MT.doc

MT

Emenda 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 8– paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Fejn applikabbli) Ma għandekx il-
possibbiltà li tħallas dan is-self qabel.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu dejjem ikun jista' jħallas lura s-selfa qabel.

Emenda 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A - Mudell tal-FEIS – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14 a. Tabella bl-eżempji tar-ripagamenti
Din it-tabella turi l-ammont li għandu 
jitħallas kull [frekwenza].
Il-pagamenti akkont (kolonna [nru 
rilevanti]) huma s-somma tal-imgħax 
imħallas (kolonna [nru rilevanti]), kapital 
imħallas (kolonna [nru rilevanti]) u fejn 
applikabbli kostijiet oħra (kolonna [nru 
rilevanti]). Meta applikabbli, l-ispejjeż fil-
kolonna kostijiet oħra huma marbuta ma' 
[lista ta' kostijiet]. Kapital pendenti 
(kolonna [nru rilevanti]) huwa l-ammont 
tas-self li baqagħlu jrid jiġi rimborżat
wara kull pagament akkont.
[Ammont u l-munita tas-selfa]
[Tul ta' żmien tas-selfa]
[Rata tal-imgħax]
[Tabella]



AM\881849MT.doc 121/124 PE475.786v01-00

MT

[Twissija dwar il-varjabbiltà tal-
pagamenti akkont]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm ammont kbir ta' informazzjoni fit-tabella illustrativa ta' ripagament, qed jiġi 
propost li din titmexxa għall-aħħar tal-FEIS.

Emenda 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti B – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jintmela l-FEIS, għandhom jiġi
segwiti dawn l-istruzzjonijiet:

Meta jintmela l-FEIS, għandhom jiġu
segwiti dawn l-istruzzjonijiet, u għandha 
tingħata informazzjoni b'linwaġġ 
sempliċi, ċar u li jinftiehem mill-
konsumatur medju:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEIS għandu jkun jista' jinftiehem mill-konsumatur medju.

Emenda 296
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti B – Taqsima 6 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fejn ir-rata tal-imgħax tkun soġġetta 
għal reviżjoni u l-ammont tal-pagament 
akkont wara kull reviżjoni ma jkunx 
magħruf, il-kreditur jista' jindika fit-tabella 
tar-ripagamenti l-istess ammont tal-
pagament akkont għat-tul tad-duratura 
kollha tal-kreditu. F'dan il-każ il-kreditur 

(4) Fejn ir-rata tal-imgħax tkun soġġetta 
għal reviżjoni u l-ammont tal-pagament 
akkont wara kull reviżjoni ma jkunx 
magħruf, il-kreditur jista' jindika fit-tabella 
tar-ripagamenti l-istess ammont tal-
pagament akkont għat-tul tad-duratura 
kollha tal-kreditu. F'dan il-każ il-kreditur 
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għandu jiġbed l-attenzjoni tal-mutwatarju
billi jiddifferenzja viżwalment l-ammonti li 
huma magħrufa minn dawk li huma 
ipotetiċi (eż. billi juża tipa differenti, 
borduri jew sfumaturi). Barra minn dan, 
test leġibbli b'mod ċar għandu jispjega għal 
liema perjodi l-ammonti rappreżentati fit-
tabella jistgħu jvarjaw u għalfejn. Il-
kreditur għandu jinkudi wkoll: (1) fejn 
rilevanti, il-limiti massimi u l-limiti minimi 
applikabbli; (2) eżempju ta' kif l-ammont 
tal-pagament akkont ivarja meta r-rata tal-
imgħax tiżdied jew tonqos b'1% jew 
b'perċentwali ogħla, fejn dan huwa aktar 
realistiku fid-dawl tad-daqs tat-tibdil 
normali fir-rata tal-imgħax u (3) fejn ikun 
hemm limitu massimu, l-ammont tal-
pagament akkont fl-agħar xenarju.

għandu jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur
billi jiddifferenzja viżwalment l-ammonti li 
huma magħrufa minn dawk li huma 
ipotetiċi (eż. billi juża tipa differenti, 
borduri jew sfumaturi). Barra minn dan, 
test leġibbli b'mod ċar għandu jispjega għal 
liema perjodi l-ammonti rappreżentati fit-
tabella jistgħu jvarjaw u għalfejn. Il-
kreditur għandu jinkudi wkoll: 
(a) fejn rilevanti, il-limiti massimi u l-limiti 
minimi applikabbli; 
(b) eżempju ta' kif l-ammont tal-pagament 
akkont ivarja meta r-rata tal-imgħax tiżdied 
jew tonqos b'1% jew b'perċentwali ogħla, 
fejn dan huwa aktar realistiku fid-dawl tad-
daqs tat-tibdil normali fir-rata tal-imgħax; 
kif ukoll 
(c) fejn ikun hemm limitu massimu, l-
ammont tal-pagament akkont fl-agħar 
xenarju jew, fejn ma jkun hemm ebda 
limitu massimu, l-agħar xenarju 
illustrattiv li jista' jiġi speċifikat iktar 
permezz ta' att delegat.

Or. en

Emenda 297
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti B – Taqsima 7 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kreditu għandu wkoll jelenka kull 
kost skont il-kategorija, jindika l-ammont 
tagħhom, lil min iridu jitħallsu u f'liema 
mument. Meta l-ammont ma jkunx 
magħruf, il-kreditur għandu jipprovdi firxa 
possibbli jew indikazzjoni dwar kif

(2) Il-kreditur għandu wkoll jipprovdi lista 
diżaggregata ta' kull kost, jindika l-
ammont tagħhom, lil min iridu jitħallsu u 
f'liema mument. Meta l-ammont ma jkunx 
magħruf, il-kreditur għandu jipprovdi firxa 
possibbli jew indikazzjoni dwar kif

Or. en
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Emenda 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti B – Taqsima 7 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-kreditur għandu jinforma lill-
konsumatur bil-libertà tiegħu li jagħżel 
servizzi anċillari minn fornitur ieħor tal-
għażla tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jkun infurmat kif xieraq dwar il-libertà tiegħu li jagħżel il-fornitur tas-
servizzi anċillari.

Emenda 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIa
Rekwiżiti minimi ta’ kompetenza
1. Ir-rekwiżiti minimi ta' kompetenza tal-
persunal tal-kredituri u tal-intermedjarji 
tal-kreditu għandhom jinkludu:
(a) għarfien xieraq tal-prodotti ipotekarji 
u tas-servizzi anċillari tipikament offruti 
flimkien mal-prodotti ipotekarji;
(b) għarfien xieraq tal-liġi tal-Istati 
Membri li fihom qed jinbigħ il-prodott;
(c) għarfien u fehim xierqa tal-proċess ta' 
ksib ta' proprjetà fl-Istat Membru fejn qed 
jinbigħ il-prodott;
(d) għarfien xieraq tal-valutazzjoni ta' 
sigurtà;
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(e) għarfien xieraq tal-organizzazzjoni u l-
funzjonament tar-reġistri tal-art fl-Istat 
membru li fih ikun jinsab il-kollateral;
(f) livell xieraq ta' kompetenza finanzjarja 
u ekonomika;
(g) għarfien xieraq tal-etika;
(h) l-abilità li jevalwa l-affidabbiltà 
kreditenzjali tal-konsumatur.
2. Il-livell xieraq ta' għarfien u 
kompetenza għandu jkun determinat fuq 
il-bażi ta:
(a) kwalifiki rikonoxxuti, eż. diplomi, 
ċertifikati ta' grad, taħriġ professjonali, 
testijiet ta' kompetenza; jew
(b) esperjenza professjonali, li tista' tiġi 
definita bħala numru minimu ta' snin ta' 
xogħol f'oqsma relatati mal-oriġinazzjoni, 
id-distribuzzjoni u l-intermedjazzjonai ta' 
prodotti ta' kreditu.
3. L-Istati Membri jistgħu jiddiferenzjaw 
bejn il-livell ta' rekwiżiti professjonali 
għall-persunal tal-kredituri, il-persunal 
tal-intermedjarji tal-kreditu u l-ġestjoni 
tagħhom.

Or. en


