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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Illum il-ġurnata, għall-maġġoranza tan-nies, hija ħaġa kważi inimmaġinabbli li tgħix mingħajr 
kont bankarju. Il-kont bankarju huwa rekwiżit reali biex wieħed ikun jista' jipparteċipa fil-

ħajja soċjetali u ekonomika. Mingħajr l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi, il-ħajja ta' kuljum 
hija diffiċli u għalja. Il-vantaġġi tat-tranżazzjonijiet mingħajr flus kontanti qed isiru dejjem 

iktar tanġibbli u qed joħolqu benefiċċji konkreti kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-
amministrazzjoni pubblika. It-trasferimenti bankarji tal-pagi u l-ħlasijiet tal-kontijiet tal-
elettriku, tal-gass u tal-ilma qed isiru sfida reali għal min jinsab mingħajr kont bankarju. 

Skont stimi tal-Bank Dinji hemm madwar 58 miljun ċittadin fl-UE li ma għandhomx kont tal-
ħlas. Ħafna nies jaffaċċaw diffikultajiet biex jiftħu kont tal-ħlas.  Ir-raġunijiet għar-rifjut ta' 
kont bankarju huma diversi. L-aċċess fuq żona sħiħa għal fergħat tal-bank jew ATMs 
("automatic teller machines") mhuwiex garantit fl-Istati Membri kollha u dan qed iwaqqaf liċ-
ċittadini Ewropej milli jkollhom il-possibbiltà li jgawdu l-benefiċċji tas-servizzi finazjarji. 
Barra minn hekk, l-insolvenza tista' tkun raġuni għalfejn il-banek jirrifjutaw li jagħtu lill-
konsumaturi aċċess għal kont tal-ħlas bażiku. Barra minn hekk, ir-residenti tal-UE li huma 
mobbli ħafna minħabba x-xogħlijiet u l-attivitajiet tagħhom bħala ħaddiema studenti, 
staġjonali jew stazzjonati kif ukoll ħaddiema ta' intrapriżi żgħar u medji jistgħu jsibu problemi 
biex jiftħu kont bankarju minħabba li ma jkollhomx indirizz permanenti fl-Istat Membru fejn 
ikun jinsab il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas. Il-garanzija tal-mobilità fl-Unjoni Ewropea 
għandha tibqa' objettiv komuni tal-Istati Membri. L-aċċess għal kont bankarju bħala dritt 
universali għaċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea, inklużi l-gruppi vulnerabbli, 
jikkostitwixxi kontribuzzjoni kruċjali għal dan l-għan. 

Il-konsumaturi mingħajr bank huma sempliċement esklużi mill-benefiċċji tas-suq intern. In-
nuqqas ta' aċċess għal kont tal-ħlas ixekkel lill-konsumaturi fix-xiri transfruntier jew online ta' 
merkanzija. Is-soluzzjonijiet adegwati sabiex ma jiġux esklużi konsumaturi mill-ħajja ta' 
kuljum u mill-iżviluppi teknoloġiċi ġodda huma ta' importanza vitali. Diġà ġie ddikjarat, fir-
Rapport ta' Mario Monti fl-2010 u fl-Att dwar is-Suq Uniku I, adottat mill-Kummissjoni fl-
2011, li l-aċċess għal kont bankarju huwa rekwiżit importanti għall-funzjonament bla xkiel 
tas-Suq Intern Ewropew. Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu japprofittaw mis-swieq 
online, mill-invenzjonijiet teknoloġiċi ġodda u minn servizzi u prezzijiet orħos. Finalment 
wara l-intervent tal-Parlament Ewropew permezz ta' rapport ta' inizjattiva fl-2012 
(2012/2055(INI)), il-Kummissjoni Ewropea ressqet proposta leġiżlattiva.

Din mhux biss hija essenzjali biex titwitta t-triq għall-kapaċità li wieħed iħaddem kont. Din 
hija wkoll prijorità ewlenija biex it-tariffi tal-banek isiru trasparenti u jkunu jistgħu jinftiehmu 
sabiex il-konsumaturi jkollhom il-possibbiltà li jagħmlu tqabbil u għażla infurmata fir-rigward 
tal-fornitur tas-servizzi bankarji tagħhom. Fl-istess ħin huwa importanti ħafna li l-
konsumaturi jitħallew ibiddlu l-kont bankarju tagħhom bl-għan li jiġi protett l-aħjar interess 
ekonomiku tal-konsumatur u titrawwem kompetizzjoni soda fost il-fornituri tas-servizzi 
bankarji f'Suq Uniku reali. Inizjattivi preċedenti fil-livell Ewropew bħalma huma d-Direttiva 
dwar is-Servizzi ta' Ħlas (2007/64/KE) jew ir-Regolament reċenti dwar iż-Żona Unika ta' 
Pagamenti bl-Euro (SEPA / 260/2012) diġà tejbu l-kapaċità tal-fornituri tas-servizzi ta' ħlas fl-
operazzjonijiet transfruntiera. Bosta konsumaturi Ewropej japprofittaw permezz ta' ħlasijiet 
iktar rapidi u tranżazzjonijiet irħas. Pass ieħor huwa l-komparabilità tas-servizzi finanzjarji li 
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għandhom jagħmluha iħfef għall-konsumaturi biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati u profondi. 
Proċess ta' bdil rapidu għandu jippromwovi prezzijiet orħos u żieda fil-kwalità tal-prodotti 
finanzjarji pprovduti lill-konsumatur. L-appoġġ tal-għażla ħielsa u infurmata tal-konsumaturi 
u l-iffaċilitar tal-mobiltà tal-konsumatur huma ta' importanza vitali għall-funzjonament u l-
ikkompletar tas-suq uniku. 

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-terminoloġija tat-tariffi għandha tiġi 
determinata mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, filwaqt li wieħed jagħti każ 
tal-ispeċifiċitajiet tas-swieq lokali. Biex 
jitqiesu rappreżentattivi, is-servizzi 
għandhom ikunu suġġetti għal tariffa 
f'minimu ta' fornitur wieħed ta' servizz tal-
ħlas fl-Istati Membri. Barra minn hekk, 
fejn hu possibbli, it-terminoloġija tat-tariffi 
għandha tiġi standardizzata fil-livell tal-
UE, u b'hekk ikun possibbli t-tqabbil 
madwar l-Unjoni. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea (ABE) għandha tistabbilixxi linji 
gwida biex tgħin lill-Istati Membri biex 
jiddeterminaw l-aktar servizzi tal-ħlas 
rappreżentattivi suġġetti għal ħlas fuq livell 
nazzjonali.

(13) It-terminoloġija tat-tariffi għandha tiġi 
determinata mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, filwaqt li wieħed jagħti każ 
tal-ispeċifiċitajiet tas-swieq lokali. Biex 
jitqiesu rappreżentattivi, is-servizzi 
għandhom ikunu suġġetti għal tariffa jew 
offruti mingħajr ħlas f’minimu ta’ fornitur 
wieħed ta’ servizz tal-ħlas fl-Istati Membri. 
Barra minn hekk, fejn hu possibbli, it-
terminoloġija tat-tariffi għandha tiġi 
standardizzata fil-livell tal-UE, u b'hekk 
ikun possibbli t-tqabbil madwar l-Unjoni. 
L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) 
għandha tistabbilixxi linji gwida biex tgħin 
lill-Istati Membri biex jiddeterminaw l-
aktar servizzi tal-ħlas rappreżentattivi 
suġġetti għal ħlas jew offruti mingħajr 
ħlas, fuq livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ladarba l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jkunu ddeterminaw lista 
proviżorja tal-aktar servizzi 
rappreżentattivi suġġetti għal ħlas fuq livell 

(14) Ladarba l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jkunu ddeterminaw lista 
proviżorja tal-aktar servizzi 
rappreżentattivi suġġetti għal ħlas jew 
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nazzjonali flimkien ma' termini u 
definizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tanalizzahom sabiex tidentifika, permezz 
ta' atti delegati, is-servizzi li huma komuni 
għall-maġġoranza tal-Istati Membri u 
tipproponi termini u definizzjonijiet 
standardizzati fil-livell tal-UE għalihom.

offruti mingħajr ħlas fuq livell nazzjonali 
flimkien ma' termini u definizzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tanalizzahom sabiex 
tidentifika, permezz ta' atti delegati, is-
servizzi li huma komuni għall-maġġoranza 
tal-Istati Membri u tipproponi termini u 
definizzjonijiet standardizzati fil-livell tal-
UE għalihom.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiksbu informazzjoni 
imparzjali dwar it-tariffi tal-banek, il-
konsumaturi għandhom ikunu jistgħu 
jaċċessaw siti tal-internet tat-tqabbil li 
jkunu operazzjonalment indipendenti mill-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk jaraw li mill-
anqas sit tal-internet wieħed bħal dan ikun 
disponibbli għall-konsumaturi fit-territorji 
rispettivi tagħhom. Dawn is-siti tal-internet 
tat-tqabbil jistgħu jitħaddmu mill-
awtoritajiet kompetenti, jew minn 
awtoritajiet pubbliċi oħra u/jew minn 
operaturi privati akkreditati. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu skema 
volontarja ta' akkreditazzjoni li tippermetti 
lill-operaturi privati ta' siti tal-internet tat-
tqabbil sabiex japplikaw għall-
akkreditazzjoni skont kriterji tal-kwalità 
speċifikati. Sit tal-internet tat-tqabbil 
operat minn awtorità kompetenti jew 
awtorità pubblika oħra għandu jiġi stabbilit 
fejn ma jkunx ġie akkreditat sit tal-internet 
operat privatament. Dawn is-siti tal-
internet għandhom huma wkoll 
jikkonformaw mal-kriterji tal-kwalità.

(19) Sabiex jiksbu informazzjoni 
imparzjali dwar it-tariffi tal-banek, il-
konsumaturi għandhom ikunu jistgħu 
jaċċessaw siti tal-internet tat-tqabbil li 
jkunu operazzjonalment indipendenti mill-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk jaraw li mill-
anqas sit tal-internet wieħed bħal dan ikun 
disponibbli għall-konsumaturi fit-territorji 
rispettivi tagħhom. Dawn is-siti tal-internet 
tat-tqabbil jistgħu jitħaddmu mill-
awtoritajiet kompetenti, jew minn 
awtoritajiet pubbliċi oħra u/jew minn 
operaturi privati akkreditati. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu skema 
volontarja ta' akkreditazzjoni li tippermetti 
lill-operaturi privati ta' siti tal-internet tat-
tqabbil sabiex japplikaw għall-
akkreditazzjoni skont kriterji tal-kwalità 
speċifikati. Sit tal-internet tat-tqabbil 
operat minn awtorità kompetenti jew 
awtorità pubblika oħra għandu jiġi stabbilit 
fejn ma jkunx ġie akkreditat sit tal-internet 
operat privatament. Dawn is-siti tal-
internet għandhom huma wkoll 
jikkonformaw mal-kriterji tal-kwalità. 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-ħarsa ġenerali lejn 
it-tariffi imposti mill-fornituri tas-servizzi 
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tal-ħlas fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi portal 
aġġornat, indipendenti, preċiż, affidabbli 
u faċli għall-konsumatur li jipprovdi l-
links kollha għas-siti tal-internet tat-
tqabbil akkreditati fl-Istati Membri 
rispettivi.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Hija l-prattika kurrenti li l-fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas joffru kont tal-ħlas 
f'pakkett ma' prodotti jew servizzi 
finanzjarji oħra. Din il-prattika tista' tkun 
mezz sabiex il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
jiddiversifikaw l-offerta tagħhom u 
jikkompetu kontra xulxin, u fl-aħħar mill-
aħħar tista' tkun ta' benefiċċju għall-
konsumaturi. Madankollu l-istudju tal-
Kummissjoni dwar prattiki ta' abbinar fis-
settur finanzjarju mwettaq fl-2009 kif ukoll 
il-konsultazzjonijiet rilevanti u l-ilmenti 
tal-konsumaturi wrew li l-fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas jistgħu joffru kontijiet 
bankarji marbuta f'pakkett ma' prodotti 
mhux mitluba mill-konsumaturi u li 
mhumiex essenzjali għal kontijiet tal-ħlas, 
bħal assigurazzjoni tad-djar. Barra minn 
hekk, ġie osservat li dawn il-prattiki jistgħu 
jnaqqsu t-trasparenza u l-komparabbiltà 
tal-prezzijiet, jillimitaw l-għażliet tax-xiri 
għall-konsumaturi u jkollhom impatt 
negattiv fuq il-mobbiltà tagħhom. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jaraw 
li meta l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas joffru 
kontijiet tal-ħlas marbuta f'pakketti l-
konsumaturi jkunu pprovduti 
b'informazzjoni dwar tariffi applikabbli 
għall-kont tal-ħlas u għal kull servizz 

(20) Hija l-prattika kurrenti li l-fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas joffru kont tal-ħlas 
f'pakkett ma' prodotti jew servizzi 
finanzjarji oħra. Din il-prattika tista' tkun 
mezz sabiex il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
jiddiversifikaw l-offerta tagħhom u 
jikkompetu kontra xulxin, u fl-aħħar mill-
aħħar tista' tkun ta' benefiċċju għall-
konsumaturi. Madankollu l-istudju tal-
Kummissjoni dwar prattiki ta' abbinar fis-
settur finanzjarju mwettaq fl-2009 kif ukoll 
il-konsultazzjonijiet rilevanti u l-ilmenti 
tal-konsumaturi wrew li l-fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas jistgħu joffru kontijiet 
bankarji marbuta f'pakkett ma' prodotti 
mhux mitluba mill-konsumaturi u li 
mhumiex essenzjali għal kontijiet tal-ħlas, 
bħal assigurazzjoni tad-djar. Barra minn 
hekk, ġie osservat li dawn il-prattiki jistgħu 
jnaqqsu t-trasparenza u l-komparabbiltà 
tal-prezzijiet, jillimitaw l-għażliet tax-xiri 
għall-konsumaturi u jkollhom impatt 
negattiv fuq il-mobbiltà tagħhom.
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jaraw 
li meta l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas joffru 
kontijiet tal-ħlas marbuta f'pakketti l-
konsumaturi jkunu pprovduti 
b'informazzjoni dwar tariffi applikabbli 
għall-kont tal-ħlas u għal kull servizz 
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finanzjarju ieħor inkluż fil-pakkett 
separatament. Dawn l-obbligi ma 
għandhomx japplikaw għal servizzi li 
huma naturalment konnessi mal-użu tal-
kont tal-ħlas, bħall-irtirar, it-trasferimenti 
elettroniċi jew kards tal-ħlas. 
Għaldaqstant, dawn is-servizzi għandhom 
ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-dispożizzjoni.

finanzjarju ieħor inkluż fil-pakkett 
separatament.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Konsumaturi li huma legalment 
residenti fl-Unjoni u li ma għandhomx kont 
tal-ħlas f'ċertu Stat Membru għandhom 
ikunu f'pożizzjoni li jiftħu u jużaw kont tal-
ħlas b'karatteristiċi bażiċi f'dak l-Istat 
Membru. Sabiex ikun żgurat l-aktar aċċess 
wiesa' possibbli għal dawn il-kontijiet, il-
konsumaturi għandu jkollhom aċċess 
għalihom irrispettivament miċ-ċirkostanzi 
finanzjarji tagħhom, bħall-qgħad jew il-
falliment personali, u l-post ta' residenza 
tagħhom. Minbarra dan, id-dritt tal-aċċess 
għal kont tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi fi 
kwalunkwe Stat Membru għandu jingħata 
f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fid-
Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu, partikolarment fir-rigward tal-
proċeduri tad-diliġenza dovuta mal-
konsumatur.

(27) Konsumaturi li huma legalment 
residenti fl-Unjoni u li ma għandhomx kont 
tal-ħlas f'ċertu Stat Membru għandhom 
ikunu f'pożizzjoni li jiftħu u jużaw kont tal-
ħlas b'karatteristiċi bażiċi f'dak l-Istat 
Membru. Sabiex ikun żgurat l-aktar aċċess 
wiesa’ possibbli għal dawn il-kontijiet, il-
konsumaturi għandu jkollhom aċċess 
għalihom irrispettivament miċ-ċirkostanzi 
finanzjarji tagħhom, bħall-istat tal-impjieg, 
il-livell ta’ introjtu, l-istorja tal-kreditu
jew il-falliment personali, u l-post ta’ 
residenza tagħhom. Minbarra dan, id-dritt 
tal-aċċess għal kont tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi fi kwalunkwe Stat Membru għandu 
jingħata f'konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fid-Direttiva 2005/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu, partikolarment fir-rigward tal-
proċeduri tad-diliġenza dovuta mal-
konsumatur.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) l-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
mill-inqas, fornitur wieħed tas-servizzi tal-
ħlas joffri kont tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi lill-konsumaturi. L-aċċess ma 
għandux ikun diffiċli wisq u ma għandux 
jinvolvi spejjeż eċċessivi għall-
konsumaturi. F'dan ir-rigward, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw fatturi 
bħall-post fejn jinsabu l-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas maħtura fit-territorju 
tagħhom. Sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju 
li l-konsumatur jiġu esklużi 
finanzjarjament, l-Istati Membri għandhom 
itejbu l-edukazzjoni finanzjarja, inkluż fl-
iskejjel u jiġġieldu kontra d-dejn żejjed. 
Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu inizjattivi ta' fornituri tas-
servizzi tal-ħlas sabiex jiffaċilitaw it-tisħib 
tal-forniment ta' kontijiet tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi mal-edukazzjoni 
finanzjarja.

(28) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumaturi jiġu offruti kont tal-ħlas 
b’karatteristiċi bażiċi mill-fornituri kollha 
tas-servizzi tal-ħlas li joffru kontijiet tal-
ħlas, li jkopri mill-inqas is-servizzi 
elenkati fl-Artikolu 16(1), bħala parti 
integrali tan-negozju regolari tagħhom. 
L-aċċess ma għandux ikun diffiċli wisq u 
għandu jinvolvi biss tariffa nominali
għall-konsumaturi. F'dan ir-rigward, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw fatturi 
bħall-post fejn jinsabu l-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas maħtura fit-territorju 
tagħhom. Sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju 
li l-konsumatur jiġu esklużi 
finanzjarjament, l-Istati Membri għandhom 
itejbu l-edukazzjoni finanzjarja, inkluż fl-
iskejjel u jiġġieldu kontra d-dejn żejjed. 
Minbarra dan, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu inizjattivi ta' fornituri tas-
servizzi tal-ħlas sabiex jiffaċilitaw it-tisħib 
tal-forniment ta' kontijiet tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi mal-edukazzjoni 
finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kontijiet tal-ħlas bażiċi ġeneralment għandhom jiġu offruti mingħajr ħlas jew 
b'tariffa żgħira, ir-Rapporteur għażlet il-formulazzjoni ta' "tariffa nominali" sabiex 
tissimbolizza tariffa żgħira ħafna. It-terminu "tariffa raġonevoli" huwa vag wisq u jagħti lok 
sabiex tintalab tariffa ogħla minn dak li kien previst.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
garantiti aċċess għal firxa ta' servizzi bażiċi 
tal-ħlas, li għalihom għadd minimu ta' 
operazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri b'mod li għandu jqis 
sew il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u l-
prattika kummerċjali fl-Istat Membru 
kkonċernat. Lil hinn minn din il-lista ta' 
servizzi minimi, il-banek jistgħu japplikaw 
it-tariffi normali tagħhom. Servizzi 
marbuta mal-kontijiet tal-ħlas bażiċi 
għandhom jinkludu l-faċilità li jiġu 
depożitati u jinġibdu l-flus. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
tranżazzjonijiet tal-ħlas essenzjali bħal li 
jirċievu introjtu jew benefiċċji, iħallsu l-
kontijiet jew it-taxxi u jixtru oġġetti u 
servizzi, fosthom permezz ta' debitu dirett, 
trasferiment ta' kreditu u l-użu ta' kard tal-
ħlas. Dawn is-servizzi għandhom 
jippermettu x-xiri ta’ oġġetti u servizzi 
onlajn u għandhom jagħtu lill-konsumaturi 
l-opportunità biex iniedu ordnijiet tal-ħlas 
permezz tal-faċilità tas-servizzi bankarji 
onlajn tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas, fejn 
disponibbli. Madankollu, kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi ma għandux ikun 
ristrett għal użu online għaliex dan joħloq 
ostaklu għall-konsumaturi mingħajr aċċess 
għall-internet. Il-konsumaturi ma 
għandhomx jingħataw aċċess għal faċilità 
ta' overdraft ma' kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lill-fornituri 
tas-servizzi tal-ħlas sabiex joffru faċilitajiet 
ta' lqugħ għal ammonti żgħar ħafna fir-
rigward tal-kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi.

(30) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
garantiti aċċess għal firxa ta’ servizzi 
bażiċi tal-ħlas. Lil hinn minn din il-lista ta’ 
servizzi bażiċi, il-banek jistgħu japplikaw 
it-tariffi normali tagħhom. Servizzi 
marbuta mal-kontijiet tal-ħlas bażiċi 
għandhom jinkludu l-faċilità li jiġu 
depożitati u jinġibdu l-flus. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
tranżazzjonijiet tal-ħlas essenzjali bħal li 
jirċievu introjtu jew benefiċċji, iħallsu l-
kontijiet jew it-taxxi u jixtru oġġetti u 
servizzi, fosthom permezz ta' debitu dirett, 
trasferiment ta' kreditu u l-użu ta' kard tal-
ħlas. Dawn is-servizzi għandhom 
jippermettu x-xiri ta’ oġġetti u servizzi 
onlajn u għandhom jagħtu lill-konsumaturi 
l-opportunità biex iniedu ordnijiet tal-ħlas 
permezz tal-faċilità tas-servizzi bankarji 
onlajn tal-fornitur tas-servizz tal-ħlas, fejn 
disponibbli. Madankollu, kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi ma għandux ikun 
ristrett għal użu online għaliex dan joħloq 
ostaklu għall-konsumaturi mingħajr aċċess 
għall-internet. Il-konsumaturi ma 
għandhomx jingħataw aċċess għal faċilità 
ta' overdraft ma' kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lill-fornituri 
tas-servizzi tal-ħlas sabiex joffru faċilitajiet 
ta' lqugħ għal ammonti żgħar ħafna fir-
rigward tal-kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi. Sakemm kont tal-ħlas 
b’karatteristiċi bażiċi jiġi operat mill-
konsumatur għall-użu personali, ma 
għandu jkun hemm l-ebda limitu għan-
numru ta’ operazzjonijiet li għandhom 
ikunu pprovduti lill-konsumatur skont ir-
regoli ta' prezzar speċifiċi ta’ dan il-kont.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) "servizzi li huma marbuta mal-kont 
tal-ħlas" tfisser is-servizzi kollha li huma 
marbuta ma’ kont tal-ħlas, li jinkludu 
wkoll servizzi tal-ħlas;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) "tariffi" tfisser l-imposti, jekk hemm, li 
huma pagabbli mill-konsumatur lill-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas għall-
forniment ta' servizzi tal-ħlas jew għal 
tranżazzjonijiet operati fuq kont tal-ħlas;

(k) "tariffi" tfisser l-ispejjeż kollha 
marbuta mal-kont tal-ħlas, inklużi 
faċilitajiet ta’ overdraft, pieni u rati ta’ 
imgħax għall-karti ta’ kreditu, jekk 
hemm, li huma pagabbli mill-konsumatur 
lill-fornitur tas-servizzi tal-ħlas għall-
forniment ta’ servizzi tal-ħlas jew għal 
tranżazzjonijiet operati fuq kont tal-ħlas;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) "trasferiment ta' kreditu" tfisser servizz 
tal-ħlas nazzjonali jew transfruntier għall-
ikkreditjar tal-kont tal-ħlas ta' benefiċjarju 
bi tranżazzjoni tal-ħlas jew sensiliet ta' 
tranżazzjonijiet tal-ħlas mill-kont tal-ħlas 
ta' min iħallas mill-fornitur tas-servizzi tal-

(o) "trasferiment ta' kreditu" tfisser servizz 
tal-ħlas għall-ikkreditjar tal-kont tal-ħlas ta' 
benefiċjarju bi tranżazzjoni tal-ħlas jew 
sensiliet ta' tranżazzjonijiet tal-ħlas mill-
kont tal-ħlas ta' min iħallas mill-fornitur 
tas-servizzi tal-ħlas li jżomm il-kont tal-
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ħlas li jżomm il-kont tal-ħlas ta' min 
iħallas, fuq il-bażi ta' struzzjoni mogħtija 
minn min iħallas;

ħlas ta' min iħallas, fuq il-bażi ta' struzzjoni 
mogħtija minn min iħallas;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista tas-servizzi tal-ħlas l-aktar 
rappreżentattivi suġġetti għal tariffa fuq il-
livell nazzjonali u terminoloġija 
standardizzata

Lista tas-servizzi li huma marbuta mal-
kont tal-ħlas suġġetti għal tariffa fuq il-
livell nazzjonali u terminoloġija 
standardizzata

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 20, 
jiddeterminaw lista proviżorja ta' mill-
inqas 20 servizz tal-ħlas li jirrappreżentaw 
mill-inqas 80% tas-servizzi tal-ħlas l-aktar 
rappreżentattivi suġġetti għal ħlas fuq il-
livell nazzjonali. Il-lista jkun fiha termini u 
definizzjonijiet għal kull wieħed mis-
servizzi identifikati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 20, jiddeterminaw lista proviżorja 
tas-servizzi kollha marbuta mal-kont tal-
ħlas suġġetti għal ħlas fuq il-livell 
nazzjonali. Il-lista għandu jkun fiha 
termini u definizzjonijiet standardizzati
għal kull wieħed mis-servizzi identifikati. 
Għal kull servizz għandu japplika isem 
wieħed biss.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti jqisu s-servizzi:

imħassar

(1) l-aktar li jintużaw mill-konsumaturi 
f'rabta mal-kont tal-ħlas tagħhom;
(2) li jiġġeneraw l-ogħla spiża għal 
konsumaturi għal kull servizz;
(3) li jiġġeneraw l-ogħla spiża 
kumplessiva għall-konsumaturi;
(4) li jiġġeneraw l-ogħla profitt għall-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas għal kull 
servizz;
(5) li jiġġeneraw l-ogħla profitt 
kumplessiv għall-fornituri tas-servizzi tal-
ħlas.
L-ABE tiżvilupppa linji gwida skont l-
Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 biex tgħin lill-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 24, 
dwar it-twaqqif, abbażi tal-listi proviżorji 
sottomessi skont il-paragrafu 3, ta' 
terminoloġija standardizzata tal-UE għal 
dawk is-servizzi tal-ħlas li huma komuni 
għall-anqas għall-maġġoranza tal-Istati 
Membri. It-terminoloġija standardizzata 
tal-UE se tinkludi termini u definizzjonijiet 

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 24, dwar it-twaqqif, abbażi tal-
listi proviżorji sottomessi skont il-
paragrafu 3, ta’ terminoloġija 
standardizzata tal-UE għal dawk is-servizzi 
marbuta mal-kont tal-ħlas li huma komuni 
għall-anqas għall-maġġoranza tal-Istati 
Membri. It-terminoloġija standardizzata 
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komuni għas-servizzi komuni. tal-UE se tinkludi termini u definizzjonijiet 
komuni għas-servizzi komuni. Għal kull 
servizz għandu japplika isem wieħed biss.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li qabel ma 
jidħlu f'kuntratt għal kont tal-ħlas ma' 
konsumatur, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
jipprovdu lill-konsumatur b'dokument ta' 
informazzjoni dwar it-tariffi li fih lista tal-
aktar servizzi rappreżentattivi msemmija 
fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 3 u t-tarifffi li 
jikkorrispondu ma' kull servizz.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’ħin xieraq qabel ma jidħlu f’kuntratt għal 
kont tal-ħlas ma’ konsumatur, il-fornituri 
tas-servizzi tal-ħlas jipprovdu u jinfurmaw
lill-konsumatur b’dokument ta’ 
informazzjoni dwar it-tariffi li fih lista tal-
aktar servizzi rappreżentattivi msemmija 
fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 3 u t-tariffi li 
jikkorrispondu ma’ kull servizz. Fil-każ ta' 
bidliet, il-konsumatur għandu jkun 
infurmat b'mod komprensiv.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn wieħed jew aktar mis-servizzi tal-
ħlas imsemmija fil-paragrafu 1 huwa offrut 
bħala parti minn pakkett ta' servizzi 
finanzjarji, id-dokument ta' informazzjoni 
dwar it-tariffi jiżvela liema mis-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 huma inklużi fil-
pakkett, it-tariffa għall-pakkett kollu u t-
tariffa għal kull servizz li mhuwiex 
imsemmi fil-paragrafu 1.

2. Fejn wieħed jew aktar mis-servizzi 
marbuta mal-kont tal-ħlas imsemmija fil-
paragrafu 1 huwa offrut bħala parti minn 
pakkett ta’ servizzi finanzjarji, id-
dokument ta’ informazzjoni dwar it-tariffi 
għandu jiżvela liema mis-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 huma inklużi fil-
pakkett, it-tariffa għall-pakkett kollu u t-
tariffa għal kull servizz li mhuwiex 
imsemmi fil-paragrafu 1.
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Or. en

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
m'għandhom jimponu l-ebda tariffa li ma 
tkunx iddikjarata fid-dokument imsemmi 
ta’ informazzjoni dwar it-tariffi.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jiżguraw li fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-konsumaturi glossarju 
mill-inqas tal-lista ta' servizzi tal-ħlas 
imsemmija fil-paragrafu 1 u d-
definizzjonijiet relatati.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fornituri ta’ servizzi tal-ħlas iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-konsumaturi glossarju 
mill-inqas tal-lista ta’ servizzi msemmija 
fil-paragrafu 1 u d-definizzjonijiet relatati.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li l-fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas jipprovdu lill-konsumatur 
b'dikjarazzjoni tat-tariffii kollha li jitħallsu 
fuq il-kont tal-ħlas tagħhom mill-inqas kull 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri ta’ servizzi tal-ħlas jipprovdu 
lill-konsumatur mingħajr ħlas
b’dikjarazzjoni tat-tariffi kollha li jitħallsu 
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sena. fuq il-kont tal-ħlas tagħhom 
preferibbilment kull xahar iżda mill-inqas 
kull tliet xhur.

Or. en

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) notifika minn qabel dwar il-
possibbiltà ta' bidliet jew żidiet ta’ tariffi li 
se jiġu imposti fil-perjodu li jmiss.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li fl-
informazzjoni kummerċjali u kuntrattwali 
tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
jużaw, fejn rilevanti, it-termini u d-
definizzjonijiet li jinsabu fil-lista tas-
servizzi tal-ħlas l-aktar rappreżentattivi 
msemmija fl-Artikolu 3, il-paragrafu 5.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fl-informazzjoni kummerċjali u 
kuntrattwali tagħhom, il-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas jużaw it-termini u d-
definizzjonijiet li jinsabu fil-lista tas-
servizzi msemmija fl-Artikolu 3, 
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 22

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

1. L-Istati Membri jiżguraw li l-
konsumaturi jkollhom aċċess għal mill-
anqas sit wieħed tal-internet li jqabbel it-
tariffi imposti mill-fornituri tas-servizzi tal-
ħlas għal servizzi offruti fuq il-kontijiet 
tal-ħlas tagħhom fuq il-livell nazzjonali 
f'konformità mal-parragrafi 2 u 3.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumaturi jkollhom aċċess mingħajr 
ħlas għal mill-anqas sit wieħed tal-internet 
li jqabbel it-tariffi imposti u r-rati tal-
imgħax applikati mill-fornituri tas-servizzi 
tal-ħlas fuq il-kontijiet tal-ħlas tagħhom 
fuq il-livell nazzjonali f’konformità mal-
paragrafi 2 u 3.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu operattivament indipendenti 
minn kwalunkwe fornitur tas-servizzi tal-
ħlas;

(a) ikunu indipendenti minn kwalunkwe 
fornitur tas-servizzi tal-ħlas;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżvelaw b’mod ċar is-sidien u l-
finanzjament tagħhom;

Or. en



PA\1003933MT.doc 17/35 PE519.594v01-00

MT

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu informazzjoni aġġornata; (c) jipprovdu informazzjoni aġġornata, 
preċiża, affidabbli u faċli għall-
konsumatur;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sabiex tiġi ffaċilitata l-ħarsa ġenerali 
lejn it-tariffi imposti mill-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas fl-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi portal 
aġġornat, indipendenti, preċiż, affidabbli 
u faċli għall-konsumatur li jipprovdi l-
links kollha għas-siti tal-internet tat-
tqabbil akkreditati fl-Istati Membri 
rispettivi.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Sal-aħħar tal-2018, għandhom jiġu 
żviluppati wkoll is-siti tal-internet 
Ewropej għat-tqabbil tat-tariffi imposti 
mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas għal 
servizzi offruti fuq kontijiet tal-ħlas fl-
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Istati Membri differenti.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, sa 
dik id-data, sit tal-internet pubbliku 
Ewropew għat-tqabbil, operat 
f’kooperazzjoni mal-EBA.
Sa dik id-data, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa wkoll permezz ta' att delegat, 
skont l-Artikolu 24, skema volontarja ta' 
akkreditazzjoni għal siti tal-internet għat-
tqabbil privati Ewropej. Sabiex jiġu 
akkreditati, is-siti tal-internet ta’ tqabbil 
Ewropej imħaddma minn operaturi 
privati għandhom jirrispettaw il-
kundizzjonijiet kollha elenkati fil-
paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm id-dritt li tirrifjuta jew tirtira l-
akkreditazzjoni minn operaturi privati 
f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
obbligi elenkati fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
u taġġorna kontinwament portal uniku li 
jipprovdi l-links għal siti tal-internet ta’ 
tqabbil akkreditati għal kull Stat Membru 
u fil-livell Ewropew.
Dan il-portal għandu jipprovdi wkoll lill-
konsumaturi bi glossarju tat-
terminoloġija standardizzata tal-Unjoni 
adottata skont l-Artikolu 3 u l-linji gwida 
dwar bdil transfruntier ta’ kontijiet tal-
ħlas.
Il-portal għandu jagħmel pubbliċi u 
faċilment disponibbli wkoll il-lista u l-
kuntatti tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti differenti msemmija fl-
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Artikolu 20.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li meta kont 
tal-ħlas jiġi offrut flimkien ma' servizz jew 
prodott ieħor bħala parti minn pakkett, il-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas jinforma lill-
konsumatur dwar jekk huwiex possibbli li 
jixtri l-kont tal-ħlas separatament u 
jipprovdi informazzjoni separata dwar l-
ispejjeż u t-tariffi assoċjati ma' kull wieħed 
mill-prodotti u s-servizzi offruti fil-pakkett.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta kont tal-ħlas jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala parti minn 
pakkett, il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas 
jinforma lill-konsumatur f’ħin xieraq 
qabel jidħol f’kuntratt għal kont tal-ħlas li 
huwa possibbli li jixtri l-kont tal-ħlas 
separatament u jipprovdi informazzjoni 
separata dwar l-ispejjeż u t-tariffi assoċjati 
ma’ kull wieħed mill-prodotti u s-servizzi 
offruti fil-pakkett.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-konsumatur għandu jkun kapaċi 
jixtri servizzi separatament li mhumiex 
inklużi fil-kont tal-ħlas b’karatteristiċi 
bażiċi kif definiti fl-Artikolu 16.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-fornituri għandhom, minbarra dan, 
ikunu ħielsa li joffru prodotti ta’ kreditu, 
bħala servizzi separati, għal klijenti tal-
kontijiet tal-ħlas bażiċi, fejn dan ikun 
xieraq. L-aċċess għal kont bażiku tal-ħlas 
jew l-użu tiegħu m’għandu bl-ebda mod 
ikun ristrett għax-xiri ta’ tali servizzi jew 
prodotti, jew ikun kundizzjonali 
għalihom.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta mal-
kont tal-ħlas jiġu offruti biss servizzi tal-
ħlas kif definiti fl-Artikolu 4(3) tad-
Direttiva 2007/64/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rigward il-bdil bejn fornituri tas-servizzi 
tal-ħlas domestiċi, l-Istati Membri jistgħu 
jagħmlu jew jistabbilixxu dispożizzjonijiet 
li jiddevjaw ftit minn dawk deskritti fl-
Artikolu 10 jekk dan ifisser effiċjenzi li 
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b'mod ċar ikunu fl-interess tal-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li għandhom sistemi ta' bdil ta' servizz li huma aktar effiċjenti, għandhom 
jitħallew iżommu s-sistemi tagħhom.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jibgħat lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas 
destinatarju u, jekk speċifikament mitlub 
mill-konsumatur skont il-paragrafu 2, lill-
konsumatur lista tal-istanding orders kollha 
eżistenti għal trasferimenti ta' kreditu u l-
mandati ta' debitu dirett inizjati mid-
debitur;

(a) jipprovdi lill-konsumatur lista ta' 
sommarju komprensiv tal-istanding orders 
kollha eżistenti għal trasferimenti ta' 
kreditu u l-mandati ta’ debitu dirett inizjati 
mid-debitur u jitlob konferma biex 
jibgħathom lill-fornitur tas-servizz tal-
ħlas;

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistabbilixxi fi żmien sebat ijiem 
kalendarji, l-istanding orders għat-
trasferimenti ta' kreditu mitluba mill-
konsumatur u jeżegwihom mid-data 
speċifikata fl-awtorizzazzjoni;

(a) jistabbilixxi fi żmien sebat ijiem ta' 
xogħol, l-istanding orders għat-
trasferimenti ta’ kreditu mitluba mill-
konsumatur u jeżegwihom mid-data 
speċifikata fl-awtorizzazzjoni;

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jibgħat lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas 
destinatarju l-informazzjoni indikata fil-
punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3, fi żmien 
sebat ijiem kalendarji minn meta jirċievi t-
talba;

(a) jibgħat lill-fornitur tas-servizz tal-ħlas 
destinatarju l-informazzjoni indikata fil-
punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3, fi żmien 
sebat ijiem ta' xogħol minn meta jirċievi t-
talba;

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jiżguraw li t-tariffi, jekk 
ikun hemm, li jkunu applikati mill-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi 
lill-konsumatur għat-terminazzjoni ta' kont 
tal-ħlas miżmum miegħu jiġu determinati 
b'konformità mal-Artikolu 45(2) tad-
Direttiva 2007/64/KE.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ebda tariffa, ma tiġi applikata mill-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi 
lill-konsumatur għat-terminazzjoni ta’ kont 
tal-ħlas miżmum miegħu. Għalhekk, l-
Artikolu 45(2) tad-Direttiva 2007/64/KE 
għandu jiġi emendat skont dan.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jiżguraw li t-tariffi, jekk 
ikun hemm, applikati mill-fornitur tas-
servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi jew dak 
destinatarju lill-konsumatur għal 
kwalunkwe servizz mogħti taħt l-
Artikolu 10, għajr dawk imsemmija fil-

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ebda tariffa ma tiġi applikata mill-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi 
jew dak destinatarju lill-konsumatur għal 
kwalunkwe servizz mogħti taħt l-
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paragrafi 1 sa 3, ikunu adatti u 
konsistenti mal-ispejjeż attwali ta' dak il-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas.

Artikolu 10.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe 
telf finanzjarju li jġarrbu l-konsumaturi li 
jirriżulta minn nuqqas ta' konformità ta' 
fornitur tas-servizzi tal-ħlas involut fil-
proċess ta' bdil mal-obbligi tiegħu taħt l-
Artikolu 10 jitħallas lura minn dak il-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe telf finanzjarju li jġarrbu l-
konsumaturi li jirriżulta minn nuqqas ta’ 
konformità ta’ fornitur tas-servizzi tal-ħlas 
involut fil-proċess ta’ bdil mal-obbligi 
tiegħu taħt l-Artikolu 10 jitħallas lura minn 
dak il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas fi żmien 
debitu. L-oneru tal-provi għandu jkun fuq 
il-fornitur tas-servizz tal-ħlas, li għandu 
juri li l-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 10 ġew rispettati.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tariffi, jekk ikun hemm, imposti 
għall-proċess ta' bdil tal-fornitur;

imħassar

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri jiżguraw li l-konsumaturi 
legalment residenti fl-Unjoni ma jkunux 
diskriminati minħabba n-nazzjonalità jew 
il-post ta' residenza tagħhom meta 
japplikaw għal jew jaċċessaw kont tal-ħlas 
fl-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumaturi legalment residenti fl-Unjoni 
ma jkunux diskriminati minħabba n-
nazzjonalità, il-post ta’ residenza tagħhom, 
jew kwalunkwe raġuni oħra meta 
japplikaw għal jew jaċċessaw kont tal-ħlas 
fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Id-dritt li wieħed ikollu aċċess għal kont 

tal-ħlas
Ir-residenti legali kollha fl-Unjoni 
Ewropea għandhom igawdu mid-dritt li 
jkollhom aċċess għal kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi mingħajr ħlas jew 
bħala massimu għal tariffa nominali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kontijiet tal-ħlas bażiċi ġeneralment għandhom jiġu offruti mingħajr ħlas jew 
b'tariffa żgħira, ir-Rapporteur għażlet il-formulazzjoni ta' "tariffa nominali" sabiex 
tissimbolizza tariffa żgħira ħafna. It-terminu "tariffa raġonevoli" huwa vag wisq u jagħti lok 
sabiex tintalab tariffa ogħla minn dak li kien previst.
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Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li, mill-inqas, 
fornitur wieħed tas-servizzi tal-ħlas joffri
kont tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi lill-
konsumaturi. L-Istati Membri jiżguraw li
kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi ma 
jiġux offruti biss minn fornituri ta' 
servizzi tal-ħlas li jipprovdu l-kont biss 
b'faċilitajiet tal-ibbankjar onlajn.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw fit-
territorju tagħhom li kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi huwa offrut lill-
konsumaturi mill-fornituri tas-servizz tal-
ħlas kollha li joffru kontijiet tal-ħlas, li 
jkopru mill-inqas is-servizzi elenkati fl-
Artikolu 16(1), bħala parti integrali min-
negozju regolari tagħhom.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jiżguraw li l-
konsumaturi legalment residenti fl-Unjoni 
jkollhom id-dritt li jiftħu u jużaw kont tal-
ħlas b'karatteristiċi bażiċi mal-fornitur jew 
fornituri ta' servizzi tal-ħlas identifikati 
skont il-paragrafu 1. Dan id-dritt japplika 
irrispettivament mill-post tar-residenza tal-
konsumatur. L-Istati Membri jiżguraw li l-
eżerċizzju tad-dritt ma jsirx diffiċli jew 
oneruż iżżejjed fuq il-konsumatur. Qabel 
il-ftuħ tal-kont tal-ħlas ta' benefiċjarju 
b'karatteristiċi bażiċi, il-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas jivverifikaw jekk il-
konsumatur ikollux kont tal-ħlas fit-
territorju tagħhom jew le.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumaturi legalment residenti fl-Unjoni 
jkollhom id-dritt li jiftħu u jużaw kont tal-
ħlas b'karatteristiċi bażiċi mal-fornitur jew 
fornituri ta' servizzi tal-ħlas identifikati 
skont il-paragrafu 1. Dan id-dritt għandu 
japplika irrispettivament mill-post tar-
residenza tal-konsumatur. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-eżerċizzju tad-dritt 
ma jsirx diffiċli jew oneruż iżżejjed fuq il-
konsumatur. Qabel il-ftuħ tal-kont tal-ħlas 
ta' benefiċjarju b’karatteristiċi bażiċi, il-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas għandhom 
jivverifikaw billi jitolbu lill-konsumatur 
jiffirma dikjarazzjoni tal-unur, jekk il-
konsumatur ikollux kont tal-ħlas fit-
territorju tagħhom jew le.

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fejn konsumatur diġà jkollu kont tal-
ħlas ma' fornitur tas-servizzi tal-ħlas li 
jinsab fit-territorju tiegħu, li jippermettilu 
juża s-servizzi tal-ħlas imsemmija fl-
Artikolu 17(1);

(a) Fejn konsumatur diġà jkollu kont tal-
ħlas ma' fornitur tas-servizzi tal-ħlas li 
jinsab fit-territorju tiegħu, li jippermettilu 
juża s-servizzi tal-ħlas imsemmija fl-
Artikolu 16(1). Il-konsumatur ma jitqiesx 
bħala detentur ta' kont tal-ħlas jekk ikun 
jista' jipprova l-bdil għal kont tal-ħlas 
ieħor skont l-Artikolu 9 jew it-
terminazzjoni tal-kuntratt preċedenti;

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jiżguraw li, fil-każijiet 
indikati fil-paragrafu 3, il-fornitur tas-
servizz tal-ħlas jinforma minnufih lill-
konsumatur dwar ir-rifjut, bil-miktub u 
mingħajr ħlas, sakemm tali żvelar ma 
jmurx kontra l-għanijiet tas-sigurtà 
nazzjonali jew tal-politika pubblika.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fil-każijiet indikati fil-paragrafu 3, il-
fornitur tas-servizz tal-ħlas jinforma 
minnufih lill-konsumatur dwar ir-rifjut u r-
raġuni għalih, bil-miktub u mingħajr ħlas, 
sakemm tali żvelar ma jmurx kontra l-
għanijiet tas-sigurtà nazzjonali jew tal-
politika pubblika.

Or. en

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-konsumaturi li diġà għandhom kont 
tal-ħlas fl-Istat Membru korrispondenti 
għandhom ikunu kapaċi wkoll jibdlu għal 
kont tal-ħlas bażiku billi jużaw is-servizz 
ta' bdil imsemmi fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li kont tal-ħlas 
b'karatteristiċi bażiċi jkun jinkludi s-
servizzi tal-ħlas li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kont tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi jkun 
jinkludi s-servizzi li ġejjin:

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) debiti diretti; (1) debiti diretti SEPA u mhux Euro;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet fl-Euro (tranżazzjonijiet SEPA) u f'muniti ta' Stati Membri oħra għandhom 
ikunu possibbli b'kont tal-ħlas bażiku.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) tranżazzjonijiet tal-ħlas permezz ta' 
kard tal-ħlas, inkluż ħlasijiet online;

(2) tranżazzjonijiet tal-ħlas SEPA u mhux 
Euro permezz ta’ kard tal-ħlas, inkluż 
ħlasijiet online;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet fl-Euro (tranżazzjonijiet SEPA) u f'muniti ta' Stati Membri oħra għandhom 
ikunu possibbli b'kont tal-ħlas bażiku.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) trasferimenti ta' kreditu. (3) trasferimenti ta' kreditu SEPA u mhux 
Euro;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet fl-Euro (tranżazzjonijiet SEPA) u f'muniti ta' Stati Membri oħra għandhom 
ikunu possibbli b'kont tal-ħlas bażiku.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Standing order u awtorizzazzjonijiet 
ta' debitu dirett SEPA u mhux Euro.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet fl-Euro (tranżazzjonijiet SEPA) u f'muniti ta' Stati Membri oħra għandhom 
ikunu possibbli b'kont tal-ħlas bażiku.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jiddeterminaw, għas-
servizzi kollha msemmija fil-paragrafu 1, 
numru minimu ta' operazzjonijiet li se 
jiġu pprovduti lill-konsumatur għal 
tariffa, jekk ikun hemm, li huma 
msemmija fl-Artikolu 17. L-għadd 
minimu ta' operazzjonijiet ikun raġonevoli 
u skont il-prattika kummerċjali komuni fl-
Istat Membru kkonċernat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sakemm kont tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi huwa mħaddem mill-konsumatur 
għal użu personali, m’hemmx limitu 
għall-għadd ta' operazzjonijiet li se jiġu 
pprovduti lill-konsumatur skont ir-regoli 
tal-ipprezzar speċifiċi stipulati fl-
Artikolu 17.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi ta' kont ikunu mgħammra sew 
b'kard tal-ħlas li tkun tista' tiġi aċċettata 
fl-ATMs kollha madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jiżguraw li l-
konsumatur ma jiġi offrut l-ebda faċilità ta’ 
self kurrenti b’rabta ma’ kont tal-ħlas, 
b’karatteristiċi bażiċi.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-konsumatur ma jiġi offrut l-ebda faċilità 
ta’ self kurrenti b’rabta ma’ kont tal-ħlas, 
b’karatteristiċi bażiċi. Madankollu, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu, fejn 
xieraq, jippermettu lill-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas jipprovdu overdrafts 
żgħar bħala protezzjoni biex ikopru 
bilanċi negattivi temporanji. It-tariffi 
imposti għal tali overdrafts u għal prodotti 
ta' kreditu separati għandhom ikunu 
trasparenti u tal-anqas favorevoli daqs il-
politika ta' prezzar tas-soltu tal-fornitur.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jiżguraw li s-servizzi 
indikati fl-Artikolu 16 jiġu offruti mill-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas b'xejn jew 
b'tariffa raġonevoli.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-servizzi indikati fl-Artikolu 16 jiġu 
offruti mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas 
b’xejn jew b’tariffa nominali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kontijiet tal-ħlas bażiċi ġeneralment għandhom jiġu offruti mingħajr ħlas jew 
b'tariffa żgħira, ir-Rapporteur għażlet il-formulazzjoni ta' "tariffa nominali" sabiex 
tissimbolizza tariffa żgħira ħafna. It-terminu "tariffa raġonevoli" huwa vag wisq u jagħti lok 
sabiex tintalab tariffa ogħla minn dak li kien previst.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jiżguraw li t-tariffi 
ddebitati lill-konsumatur għal nuqqas ta’ 
konformità mal-impenji tal-konsumatur 
stipulati fil-kuntratt ta’ qafas huma 
raġonevoli.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tariffi ddebitati lill-konsumatur għal 
nuqqas ta’ konformità mal-impenji tal-
konsumatur stipulati fil-kuntratt ta’ qafas 
huma raġonevoli u qatt ogħla mit-tariffi 
tal-politika ta' prezzar tas-soltu tal-
fornitur. F'sitwazzjonijiet indipendenti 
mir-rieda tiegħu, il-konsumatur 
m’għandu jiġi ċċarġjat l-ebda tariffa, bħal 
fil-każijiet ta' ħlas rikorrenti miċħud 
minħabba ħlas li jidħol tard.

Or. en

Emenda 58

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każijiet fejn is-servizzi indikati fl-
Artikolu 16 ma jkunux offruti b'xejn, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li 
l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
limitu massimu għall-ammont totali ta' 
tariffi nominali imposti f'sena minn 
fornitur tas-servizzi tal-ħlas lill-
konsumatur.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 

imħassar
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x'jikkostitwixxi tariffa raġonevoli skont 
wieħed jew aktar mill-kriterji li ġejjin:
(a) livelli nazzjonali ta' introjtu;
(b) imposti medji assoċjati mal-kontijiet 
tal-ħlas f'dak l-Istat Membru;
(c) spejjeż totali relatati mal-forniment ta' 
kont tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi;
(d) prezzijet nazzjonali għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ABE tiżvilupppa linji gwida skont l-
Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 biex tgħin lill-awtoritajiet 
kompetenti

imħassar

Or. en

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma kien hemm l-ebda tranżazzjoni fuq 
il-kont għal aktar minn 12-il xahar 
konsekuttiv;

imħassar

Or. en
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Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
ikollhom il-poteri kollha meħtieġa biex 
iwettqu dmirijiethom. Meta jkun hemm 
iktar minn awtortià waħda kompetenti 
sabiex tiżgura u tissorvelja l-konformità 
effettiva ma' din id-Direttiva, l-Istati 
Membri jiżguraw li dawk l-awtoritajiet 
jikkollaboraw mill-qrib sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu b'mod effettiv id-dmirijiet 
rispettivi tagħhom.

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkollhom il-poteri kollha meħtieġa 
biex iwettqu dmirijiethom. Meta jkun 
hemm iktar minn awtortià waħda 
kompetenti sabiex tiżgura u tissorvelja l-
konformità effettiva ma' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk 
l-awtoritajiet jikkollaboraw mill-qrib 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu b'mod effettiv 
id-dmirijiet rispettivi tagħhom. Dawn l-
awtoritajiet għandhom jikkooperaw mill-
qrib mal-awtoritajiet kompetenti ta' Stati 
Membri oħra biex jiżguraw l-
applikazzjoni korretti u sħiħa tal-miżuri 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tal-kontijiet tal-ħlas 
jikkommettu għal mill-anqas korp ta' 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim wieħed 
jew iktar.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tas-servizzi tal-ħlas jinformaw 
lill-konsumatur rigward il-korpi ta' 
riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim li 
jkopruhom u li huma kompetenti biex 
jittrattaw tilwim potenzjali bejniethom u l-
konsumatur. Għandhom jispeċifikaw 
ukoll jekk huma jimpenjawx ruħhom jew 
humiex obbligati jew le li jużaw dawn il-
korpi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim mal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1b għandha tingħata b’mod 
ċar, komprensibbli u faċilment aċċessibbli 
fis-sit tal-internet tal-fornituri, jekk dan 
ikun jeżisti u fit-termini u l-kundizzjonijiet 
ġenerali tal-kuntratti ta’ bejgħ jew tas-
servizzi bejn il-fornitur u l-konsumatur.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri jistgħu iżommu jew 
jintroduċu proċeduri ta' riżoluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw b'mod 
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konġunt ma' tilwim identiku jew simili 
bejn fornitur tas-servizzi tal-ħlas u għadd 
ta' konsumaturi. Is-sistemi ta’ 
riżoluzzjonijiet alternattivi tat-tilwim għal 
tilwimiet u rimedji kemm individwali kif
ukoll kollettivi għandhom ikunu 
proċeduri komplementari u mhux 
reċiprokament esklussivi.

Or. en

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'informazzjoni dwar il-
materji segwenti għall-ewwel darba fi 
żmien 3 snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva u kull sentejn minn hemm 'il 
quddiem:

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'informazzjoni dwar il-
materji segwenti għall-ewwel darba fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva u kull sentejn minn hemm 'il 
quddiem:

Or. en


