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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur tappoġġa r-reviżjoni tad-Direttiva 94/19/KE dwar skemi ta’ 
garanzija għal depożiti (SGD), peress li s-sistema eżistenti teħtieġ soluzzjoni aktar 
armonizzata. Il-kriżi finanzjarja ta' dan l-aħħar tixhed li għandu jiġi pprovdut qafas aktar 
solidu biex jintgħelbu n-nuqqasijiet ta' stabilità tas-swieq finanzjarji. Attwalment, hemm 
madwar 40 SGD fl-UE, li jkopru gruppi differenti ta’ depożitanti u depożiti b'livelli ta’ 
kopertura differenti, u jimponu obbligi differenti fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Sistema tas-
SGD daqstant frammentata tillimita l-benefiċċji tas-Suq Intern u ma tipprovdix bażi solida 
biex jiġu miġġielda kriżijiet fil-ġejjieni. Barra minn hekk, l-iskemi attwali mhumiex 
iffinanzjati biżżejjed f'ħafna Stati Membri.

Sabiex ittejjeb iċ-ċarezza tat-test tal-Kummisjoni u tressaq xi osservazzjonijiet kritiċi dwar il-
proposta, ir-Rapporteur qed tissuġġerixxi l-emendi sustanzjali li ġejjin:

- Li jitwessa' l-ambitu tad-direttiva sabiex tkopri l-istrumenti ta' tfaddil tradizzjonali bħal 
kotba tat-tfaddil jew ċertifikati tad-depożiti. Dawn id-depożiti, għalkemm mhux konnessi ma' 
kont bankarju, jintużaw bħala sostitut għall-kontijiet tat-tfaddil.

- Li jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet vagi li ma joffrux ċertezza legali għall-konsumaturi u l-
istituzzjonijiet finanzjarji.

- Li jiġu introdotti dispożizzjonijiet għal proċeduri deċiżjonali aktar rapidi, peress li fil-każ ta' 
problemi finanzjarji tal-istituzzjonijiet ta' kreditu hemm bżonn li l-awtoritajiet kompetenti jiġu 
informati bla dewmien u li sussegwentement dawk l-awtoritajiet, flimkien mal-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti, jaġixxu malajr sabiex iħarsu lill-konsumatur.

- Li jiġi żgurat li anke d-depożiti tal-awtoritajiet lokali (il-muniċipalitajiet) jiġu koperti mis-
SGD. Il-maġġoranza l-kbira tal-awtoritajiet lokali huma entitajiet żgħar b'baġits baxxi, bl-
ebda konnessjoni diretta mal-baġit statali ċentrali u b'kapaċità limitata biex jivvalutaw il-
kredibilità ta' istituzzjoni tal-kreditu.

- Li jiġi permess l-ambitu estiż ta' kopertura ta' bilanċi temporanjament għoljin għad-depożiti 
li jaqdu konsiderazzjonijiet soċjali ddefiniti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali (bħal sensji, klejms 
tal-assigurazzjoni, eċċ.).

- Li jiġi estiż il-perjodu ta' 7 ijiem propost għall-iżborż għal 7 ijiem ta' xogħol u li l-proċess ta' 
żborż isir obbligatorju, mhux fakultattiv. Madankollu, id-data ta' implimentazzjoni qed 
titbiddel għall-2016 minħabba l-adattament tas-sistemi informatiċi. Il-konsumaturi jista' jkun 
ikollhom bżonn jiftħu kont ġdid, u dan jista' jkun diffiċli li jsir f'7 ijiem. L-iżborż attwali 
f'20+10 ijiem ta' xogħol għandu l-ewwel jitqiegħed fil-prattika kif dovut qabel jiġi limitat 
ulterjurment il-perjodu ta' żborż, imma r-Rapporteur tissuġġerixxi li l-Istati Membri b'perjodi 
iqsar jitħallew iżommu d-dispożizzjonijiet ta' dan it-tip.

- F'ħafna Stati Membri, istituzzjoni bankarja tista' topera taħt diversi ismijiet kummerċjali 
differenti imma teħtieġ awtorizzazzjoni waħda biss mir-regolatur. F'każ ta' dan it-tip, 
konsumatur li jkollu diversi kontijiet b'ismijiet kummerċjali differenti koperti b'liċenzja 
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waħda jiġi kkumpensat biss sa massimu ta' EUR 100 000. Ir-Rapporteur tissuġġerixxi li l-
Istati Membri jitħallew jiddeċiedu li l-kopertura tas-SGD għandha tapplika separatament 
għad-depożiti ma' kull entità b'isem kummerċjali differenti anke jekk ikunu operati minn 
istituzzjoni ta' kreditu waħda.

- Li tiġi appoġġata l-bidla lejn finanzjament ex ante tas-SKD u jitbaxxew l-ispejjeż għall-
armonizzazzjoni. Il-livell ta' mira stabbilit abbażi tad-depożiti eliġibbli jqiegħed piż 
insopportabbli fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji u jinterrompi r-rabta bejn l-ammont effettiv tad-
depożiti u l-kontribuzzjonijiet tal-istituzzjonijiet. Ir-Rapporteur għażlet kunċett ieħor tad-
depożiti koperti, li jinkludi l-ammont reali tad-depożiti u għaldaqstant jikkorrispondi aħjar 
mal-ħtiġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur.

- Ir-Rapporteur tinsab konvinta wkoll li s-SGD għandhom ikunu jistgħu jużaw il-fondi 
tagħhom għal intervent bikri biex jimminimizzaw l-effetti ta' inadempjenza potenzjali tal-
bank fuq il-klijenti tiegħu.

- Is-self reċiproku bejn is-sistemi minn Stati Membri differenti jista' potenzjalment jgħin, 
imma jista' wkoll jittrasferixxi kriżi minn pajjiż għall-ieħor. Għaldaqstant, ir-Rapporteur qed 
tipproponi li din id-dispożizzjoni tinbidel minn obbligi għall-mudell ta' qafas, li jista' jintuża 
jekk ikun meħtieġ, u jiddependi fuq l-Istati Membri jekk jipparteċipawx jew le f'sistema ta' 
dan it-tip (eż. billi jiffirmaw il-ftehimiet transkonfinali xierqa).

- Li jitħassru l-Artikolu 11 u l-Annessi I u II dwar il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq 
ir-riskju, peress li, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, dan għandu jitħalla f'idejn l-Istati 
Membri. Is-sistema proposta ma tiżgurax l-objettiv iddikjarat (i.e. l-istess kontribuzzjonijiet 
għall-banek bl-istess profil ta' riskju fi Stati Membri differenti) minħabba l-kundizzjonijiet 
differenti għas-swieq finanzjarji fl-UE kollha u fir-rigward tal-prodotti speċifiċi għall-
konsumatur (i.e. depożiti fil-banek tat-tfaddil tal-bini).

- Li jissaħħu d-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni u li tingħata l-possibilità lill-
konsumatur (eż. fil-każ ta' fużjoni) li jittrasferixxi d-depożiti mhux protetti lejn istituzzjoni ta' 
kreditu oħra mingħajr penalitajiet. Id-depożitanti effettivi se jingħataw ukoll karta ta' 
informazzjoni (ibbażata fuq l-Anness III) f'waħda mir-rendikonti bankarji tagħhom.

- Li tiġi permessa l-għażla ta' skema lingwistika ta' rekwiżiti ta' informazzjoni jekk iż-żewġ 
partijiet jaqblu sabiex tiġi pprovduta soluzzjoni flessibbli għar-reġjuni konfinali u l-persuni 
espatrijati u sabiex tiżdied il-kompetizzjoni transkonfinali fis-Suq Intern b'mod ġenerali.

- Li tiġi ssemplifikata t-terminoloġija użata fl-Anness III, sabiex l-informazzjoni għall-
konsumatur tingħata b'lingwaġġ li jinftiehem.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex il-protezzjoni tad-depożiti tiġi 
limitata safejn neċessarju ħalli tkun żgurata 
ċ-ċarezza legali u t-trasparenza għad-
depożitanti u biex jiġi evitat li r-riskji tal-
investiment jiġu ttrasferiti fuq l-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti, ċerti prodotti 
finanzjarji b'karattru ta' investiment 
għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-
kopertura, partikolarment dawk li mhumiex 
ripagabbli in par u dawk li l-eżistenza 
tagħhom tista' tiġi pprovata biss 
b'ċertifikat.

(17) Sabiex il-protezzjoni tad-depożiti tiġi 
limitata safejn neċessarju ħalli tkun żgurata 
ċ-ċarezza legali u t-trasparenza għad-
depożitanti u biex jiġi evitat li r-riskji tal-
investiment jiġu ttrasferiti fuq l-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti, ċerti prodotti 
finanzjarji b'karattru ta' investiment 
għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tal-
kopertura, partikolarment dawk li mhumiex 
ripagabbli in par.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din il-premessa qed tinbidel skont l-emenda għall-Artikolu 2, paragrafu 1 - punt 1 -
paragrafu 2 - inċiż 1.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ċerti depożitanti ma għandhomx 
ikunu eleġibbli għall-protezzjoni tad-
depożiti, partikolarment l-awtoritajiet 
pubbliċi jew istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra. L-għadd limitat tagħhom meta 
mqabbel mad-depożitanti l-oħra kollha 
jimminimizza l-impatt fuq l-istabbiltà 
finanzjarja f'każ li jfalli bank. Barra minn 
dan l-awtoritajiet għandhom aċċess ħafna 
aktar faċli għall-kreditu milli għandhom iċ-
ċittadini. In-negozji mhux finanzjarji 
għandhom fil-prinċipju jkunu koperti, 

(18) Ċerti depożitanti ma għandhomx 
ikunu eleġibbli għall-protezzjoni tad-
depożiti, partikolarment l-awtoritajiet 
pubbliċi ċentrali jew istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra. L-għadd limitat tagħhom 
meta mqabbel mad-depożitanti l-oħra 
kollha jimminimizza l-impatt fuq l-
istabbiltà finanzjarja f'każ li jfalli bank. 
Barra minn dan l-awtoritajiet ċentrali 
għandhom aċċess ħafna aktar faċli għall-
kreditu milli għandhom iċ-ċittadini. In-
negozji mhux finanzjarji għandhom fil-
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irrispettivament mid-daqs tagħhom. prinċipju jkunu koperti, irrispettivament 
mid-daqs tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tirreferi għall-bidliet li saru fl-Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt j.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 24 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din il-premessa qed titħassar skont l-emenda għall-Artikolu 11.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

sitt ġimgħat mill-31 ta' Diċembru 2010 , 
imur kontra l-ħtieġa li tinżamm il-fiduċja 
tad-depożitanti u ma jissodisfax il-ħtiġijiet 
tagħhom. Iż-żmien għall-iżborż għandu 
għalhekk jitnaqqas għal perjodu ta' 
sebat ijiem ta' xogħol sal-
31 ta' Diċembru 2015. Sal-
31 ta' Diċembru 2015, iż-żmien għall-
iżborż għandu jitnaqqas għal perjodu ta' 
20 jum ta' xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tirreferi għall-bidliet li saru fl-Artikolu 7.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Filwaqt li tirrispetta s-superviżjoni tal-
iskemi ta' garanzija tad-depożiti mill-Istati 
Membri, l-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandha tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-
għan li jsir eħfef għall-istituzzjonijiet tal-
kreditu li jibdew u jeżerċitaw l-attivitajiet 
tagħhom filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw 
protezzjoni effikaċi għad-depożitanti. Għal 
dak il-għan, l-Awtorità għandha 
tikkonferma li l-kundizzjonijiet tas-self 
bejn l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
stipulati f'din id-Direttiva huma ssodisfati 
u tiddikjara, fil-limiti stretti stabbiliti 
minn din id-Direttiva, l-ammonti li jistgħu 
jissellfu minn kull skema, ir-rata ta' mgħax 
inizjali kif ukoll it-tul tas-self. F'dan ir-
rigward, l-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandha wkoll tiġbor l-informazzjoni dwar 
l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti, 
partikolarment fuq l-ammonti ta' depożiti 
koperti minnhom, kif ikkonfermati mill-
awtoritajiet kompetenti. Għandha 

(32) Filwaqt li tirrispetta s-superviżjoni tal-
iskemi ta' garanzija tad-depożiti mill-Istati 
Membri, l-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandha tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-
għan li jsir eħfef għall-istituzzjonijiet tal-
kreditu li jibdew u jeżerċitaw l-attivitajiet 
tagħhom filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw 
protezzjoni effikaċi għad-depożitanti. Għal 
dak il-għan, l-Awtorità għandha 
tikkonferma li l-kundizzjonijiet tas-self 
bejn l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
stipulati f'din id-Direttiva huma ssodisfati,
ir-rata ta' mgħax inizjali kif ukoll it-tul tas-
self. F'dan ir-rigward, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha wkoll tiġbor l-
informazzjoni dwar l-Iskemi ta' Garanzija 
tad-Depożiti, partikolarment fuq l-ammonti 
ta' depożiti koperti minnhom, kif 
ikkonfermati mill-awtoritajiet kompetenti.
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tinfurma lill-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti l-oħra dwar l-obbligu tagħhom li 
jsellfu.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tirreferi għall-bidliet li saru fl-Artikolu 10.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 33 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Hemm ħtieġa li jiġi introdott strument 
effikaċi biex jiġu stabbiliti standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
ħalli jkunu żgurati kundizzjonijiet ugwali u 
protezzjoni xierqa tad-depożitanti madwar 
l-Ewropa. Dawn l-istandards għandhom 
jiġu żviluppati sabiex tiġi standardizzata l-
kalkolu tal-kontribuzzjonijiet abbażi tar-
riskju.

(33) Hemm ħtieġa li jiġi introdott strument 
effikaċi biex jiġu stabbiliti standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
ħalli jkunu żgurati kundizzjonijiet ugwali u 
protezzjoni xierqa tad-depożitanti madwar 
l-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tirreferi għall-bidliet li saru fl-Artikolu 11.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 3 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tippermetti li jiġu koperti l-istrumenti ta' tfaddil tradizzjonali, bħall-kotba tat-
tfaddil jew iċ-ċertifikati tad-depożiti. Dawn id-depożiti jintużaw bħala sostitut għall-kontijiet 
tat-tfaddil u huma popolari fost il-konsumaturi f'ħafna Stati Membri. B'kuntrast għal dan, it-
titoli ta' dejn (li anke l-eżistenza tagħhom tiġi ppruvata biss b'ċertifikat) għandhom jibqgħu 
barra l-ambitu tal-protezzjoni tal-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti, skont l-Artikolu 4, 
paragrafu 1, ittra k).

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-awtoritajiet kompetenti relevanti jkunu 
ddeterminaw li fl-aspett tagħhom l-
istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata tkun 
tidher li ma tkunx tista’ għal issa, għal 
raġunijiet li huma direttament relatati maċ-
ċirkostanzi finanzjarji tagħha, li jitħallas
lura d-depożitu u li ma jkollha l-ebda 
prospett attwali li jkun jista jsir dan. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu
dik id-determinazzjoni malajr kemm jista’ 
jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard 
minn ħamest ijiem ta’ xogħol wara li l-
ewwel ikunu sodisfatti li istituzzjoni ta’ 
kreditu tkun naqset milli tħallas lura 
depożiti li huma dovuti u pagabbli; jew

(i) l-awtoritajiet kompetenti relevanti jkunu 
ddeterminaw li, skont l-informazzjoni li 
għandhom attwalment disponibbli, l-
istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata ma 
tkunx tista’ għalissa, għal raġunijiet li 
huma direttament relatati maċ-ċirkostanzi 
finanzjarji tagħha, tħallas lura d-depożitu u 
ma jkollha l-ebda prospett attwali li jkun 
jista' jsir dan. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni 
malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe 
każ mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ 
xogħol wara li l-ewwel jiġu nnotifikati li 
istituzzjoni ta’ kreditu tkun naqset milli 
tħallas lura depożiti li huma dovuti u 
pagabbli; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tiċċara dispożizzjonijiet legalment wisq vagi, li ma joffrux 
biżżejjed ċertezza legali. Id-deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti relevanti li istituzzjoni 
finanzjarja mhix solventi għandha tkun sostnuta minn evidenza bbażata fuq l-informazzjoni li 
jkollhom dak il-ħin, mhux fuq il-fehmiet tagħhom (kif propost mill-Kummissjoni) għall-
prevenzjoni ta' kull kontroversja possibbli fil-ġejjieni dwar id-deċiżjonijiet bla bażi.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi u t-trażżin tal-ispejjeż, li jiġu ttrasferiti mill-
istituzzjonijiet finanzjarji għall-konsumaturi, il-livell fil-mira għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont effettiv tad-depożiti (id-depożiti koperti), mhux id-depożiti ipotetikament eliġibbli.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tkunx 
konformi mal-obbligi mitfuħa fuqha bħala 
membru ta’ Skema ta’ Garanzija ta’ 
Depożitu, l-awtoritajiet kompetenti li jkunu 
ħarġu l-awtorizzazzjoni tagħha għandhom 
ikunu nnotifikati u, b’kollaborazzjoni mal-
iskema ta’ garanzija, għandhom jieħdu l-
miżuri kollha xierqa inklużi l-
impożizzjonijiet ta’ sanzjonijiet biex 
jiżguraw li l-istituzzjoni ta’ kreditu tkun 
konformi mal-obbligi tagħha.

2. Jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tkunx 
konformi mal-obbligi imposti fuqha bħala 
membru ta’ Skema ta’ Garanzija ta’ 
Depożitu, l-awtoritajiet kompetenti li jkunu 
ħarġu l-awtorizzazzjoni tagħha għandhom 
ikunu nnotifikati minnufih u, 
b’kollaborazzjoni mal-Iskema ta’ 
Garanzija ta’ Depożitu, fil-pront 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa 
inklużi l-impożizzjonijiet ta’ sanzjonijiet 
biex jiżguraw li l-istituzzjoni ta’ kreditu 
tkun konformi mal-obbligi tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Fil-każ ta' problemi finanzjarji tal-istituzzjonijiet ta' kreditu hemm bżonn li l-awtoritajiet 
kompetenti jiġu informati bla dewmien u li sussegwentement l-awtoritajiet kompetenti, 
flimkien mal-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti, jaġixxu malajr sabiex iħarsu lill-konsumatur.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) depożiti mill-awtoritajiet, (j) depożiti mill-awtoritajiet ċentrali,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tippermetti li anke d-depożiti tal-awtoritajiet lokali (il-muniċipalitajiet) ikunu 
koperti sa massimu ta' EUR 100 000, b'kuntrast għall-awtoritajiet ċentrali li huma 
direttament konnessi mal-baġit statali ċentrali. Il-maġġoranza l-kbira tal-awtoritajiet lokali 
(il-muniċipalitajiet) huma entitajiet żgħar b'baġits baxxi li jistgħu jiġu serjament ipperikolati 
fil-każ ta' falliment bankarju.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) depożiti li jaqdu kunsiderazzjonijiet 
soċjali definiti fil-liġi nazzjonali u li huma 
marbuta ma' pagamenti partikulari bħal 
sensji, klejms tal-assigurazzjoni, 
traskuraġni klinika, pagamenti mogħtija 
mill-qrati jew mit-tribunali u kumpens 
għal danni kriminali jew kundanni 
inġusti. Il-kopertura ma għandhiex taqbeż 
perjodu ta' 12-il xahar wara dan il-
pagament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Bl-istess mod bħall-punti a) u b) f'dan il-paragrafu, l-emenda tippermetti kopertura ta' 100% 
għall-bilanċi temporanjament għoljin tal-kontijiet għal sena fil-każ ta' pagamenti speċijali 
bħal sensji, klejms assigurattivi, eċċ. L-Istati Membri qed jitħallew jippermettu possibilità ta' 
dan it-tip fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-limiti li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5(1) għandhom ikunu applikabbli 
għal depożiti aggregati imqiegħda mal-
istess istituzzjoni ta’ kreditu 
irrispettivament min-numru ta’ depożiti, il-
munita u l-lokalità fl-Unjoni.

1. Il-limiti li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5(1) għandhom ikunu applikabbli 
għal depożiti aggregati mqiegħda mal-
istess istituzzjoni ta’ kreditu 
irrispettivament min-numru ta’ depożiti, il-
munita u l-lokalità fl-Unjoni. Meta l-
leġiżlazzjoni nazzjonali tippermetti li 
istituzzjoni ta' kreditu topera b'ismijiet 
kummerċjali differenti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li l-limitu japplika 
għad-depożiti aggregati mqiegħda ma' 
kull entità b'isem kummerċjali distint 
operata minn istituzzjoni ta' kreditu. L-
Istat Membru għandu jirrifletti t-tali 
deċiżjoni billi jgħolli l-kontribuzzjonijiet 
tal-istituzzjoni ta' kreditu skont l-
Artikolu 9 b'dan il-mod.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tippermetti li jitħarsu wkoll dawk il-konsumaturi li għandhom diversi kontijiet 
fl-istituzzjonijiet finanzjarji b'ismijiet kummerċjali differenti, imma bl-istess sid, jiġifieri taħt 
l-istess liċenzja. Dawn il-konsumaturi se jiġu kkumpensati b'massimu ta' EUR 100 000 għal 
kull kont jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li l-kopertura tas-SGD għandha tapplika għad-
depożiti mqiegħda ma kull entità b'isem kummerċjali distint operata minn istituzzjoni ta' 
kreditu waħda.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Iskemi ta’ Garanzija tad-Depożiti 
għandhom iħallsu lura depożiti li ma 
jkunux disponibbli fi żmien 20 jum ta’ 
xogħol mid-data li fiha l-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti jagħmlu d-
determinazzjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 2(1)(e)(i) jew li fih awtorità 
ġudizzjarja tagħti s-sentenza kif imsemmija 
fl-Artikolu 2(1)(e)(ii).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-konsumaturi għandu jkollhom l-aċċess għad-depożiti tagħhom kemm jista' jkun malajr. 
Madankollu, il-perjodu għall-iżborż propost mill-Kummissjoni attwalment jikkawża problemi 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji, imma b'perjodu itwal għall-implimentazzjoni, dawn l-effetti 
negattivi jistgħu jitnaqqsu. L-iżbors attwali f'20+10 ijiem ta' xogħol għandu l-ewwel 
jitqiegħed fil-prattika kif dovut qabel jiġi limitat ulterjurment il-perjodu ta' żbors għal 7 ijiem 
ta' xogħol, imma dawk l-Istati Membri b'perjodi aqsar huma liberi li jżommu din id-
dispożizzjoni.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mill-1 ta' Jannar 2016, il-perjodu 
applikabbli ta' ripagament imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun ta' sebat ijiem 
ta' xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-konsumaturi għandu jkollhom l-aċċess għad-depożiti tagħhom kemm jista' jkun malajr. 
Madankollu, il-perjodu għall-iżborż propost mill-Kummissjoni attwalment jikkawża problemi 
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għall-istituzzjonijiet finanzjarji, imma b'perjodu itwal għall-implimentazzjoni, dawn l-effetti 
negattivi jistgħu jitnaqqsu. L-iżbors attwali f'20+10 ijiem ta' xogħol għandu l-ewwel 
jitqiegħed fil-prattika kif dovut qabel jiġi limitat ulterjurment il-perjodu ta' żbors għal 7 ijiem 
ta' xogħol, imma dawk l-Istati Membri b'perjodi aqsar huma liberi li jżommu din id-
dispożizzjoni.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mezzi finanzjarji disponibbli għandhom 
tal-anqas jilħqu l-livell fil-mira. Meta l-
kapaċità finanzjarja ma tilħaqx il-livell fil-
mira, għandu jerġa' jibda l-pagament tal-
kontribuzzjonijiet tal-anqas sakemm jerġa' 
jintlaħaq il-livell fil-mira. Meta il-mezzi 
finanzjarji disponibbli jammontaw għal 
anqas minn żewġ terzi tal-livell fil-mira, il-
kontribuzzjonijiet regolari ma għandhomx 
ikunu ta' inqas minn 0.25% tad-depożiti 
eleġibbli.

Il-mezzi finanzjarji disponibbli għandhom 
tal-anqas jilħqu l-livell fil-mira. Meta l-
kapaċità finanzjarja ma tilħaqx il-livell fil-
mira, għandu jerġa' jibda l-pagament tal-
kontribuzzjonijiet tal-anqas sakemm jerġa' 
jintlaħaq il-livell fil-mira. Meta il-mezzi 
finanzjarji disponibbli jammontaw għal 
anqas minn żewġ terzi tal-livell fil-mira, il-
kontribuzzjonijiet regolari ma għandhomx 
ikunu ta' inqas minn 0.25% tad-depożiti 
koperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi u t-trażżin tal-ispejjeż, li jiġu ttrasferiti mill-
istituzzjonijiet finanzjarji għall-konsumaturi, il-livell fil-mira u l-kontribuzzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq l-ammont effettiv tad-depożiti (id-depożiti koperti), mhux id-depożiti 
ipotetikament eliġibbli.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) wara din il-miżura l-mezzi ta' skema 
finanzjarja jaqbżu 1% tad-depożiti 

(a) wara din il-miżura l-mezzi ta' skema 
finanzjarja jaqbżu 0.75% tad-depożiti 
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eleġibbli; koperti;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex il-konsumaturi jitħarsu b'mod aktar effikaċi, is-SGD għandhom ikunu jistgħu jużaw il-
fondi tagħhom għal intervent bikri biex jimminimizzaw l-effetti fuq il-klijenti u l-ekonomija 
jekk bank ma jkunx jista' jħallas lura d-depożiti. Fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi 
u t-trażżin tal-ispejjeż, li jiġu ttrasferiti mill-istituzzjonijiet finanzjarji għall-konsumaturi, il-
livell fil-mira u l-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq l-ammont effettiv tad-depożiti
(id-depożiti koperti), mhux id-depożiti ipotetikament eliġibbli.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwali msemmi f'(a) jista' jiġi 
stipulat bejn 0.75 u 1%, każ b'każ u soġġett 
għall-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq talba mill-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti konċernata.

Il-perċentwali msemmi f'(a) jista' jiġi 
stipulat bejn 0.5 u 0.75%, każ b'każ u 
soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti fuq talba motivata
mill-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex il-konsumaturi jitħarsu b'mod aktar effikaċi, is-SGD għandhom ikunu jistgħu jużaw il-
fondi tagħhom għal intervent bikri biex jimminimizzaw l-effetti fuq il-klijenti u l-ekonomija 
jekk bank ma jkunx jista' jħallas lura d-depożiti.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skema għandu jkollha d-dritt li tissellef 
mingħand l-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti l-oħra kollha msemmija fl-

1. Skema għandu jkollha l-għażla li 
tissellef mingħand l-Iskemi ta' Garanzija 
tad-Depożiti l-oħra msemmija fl-
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Artikolu 1(2) fi ħdan l-Unjoni sakemm 
ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

Artikolu 1(2) fi ħdan l-Unjoni sakemm 
ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-self reċiproku bejn is-sistemi minn Stati Membri differenti jista' potenzjalment jgħin jew 
jittrasferixxi kriżi minn pajjiż għall-ieħor, u għaldaqstant, ir-Rapporteur qed tipproponi li din 
id-dispożizzjoni tinbidel minn obbligu għall-mudell ta' qafas, li jista' jintuża jekk ikun 
meħtieġ, u jiddependi fuq l-Istati Membri jekk jipparteċipawx jew le f'sistema ta' dan it-tip 
(eż. billi jiffirmaw il-ftehimiet transkonfinali xierqa).

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Kalkolu tal-kontribuzzjonijiet tal-Iskemi 
ta' Garanzija tad-Depożiti
1. Il-kontribuzzjonijiet lill-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożi msemmija fl-
Artikolu 9 għandhom jiġu ddeterminati 
għal kull membru abbażi tal-grad ta' 
riskju jġorr. L-istituzzjonijiet tal-kreditu 
ma għandhomx iħallsu anqas minn 75% 
jew aktar minn 200% tal-ammont li jkollu 
jikkontribwixxi bank b'riskju medju. L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li membri 
ta' Skemi msemmija fl-Artikolu 1(3) u (4) 
iħallsu lill-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti kontribuzzjonijiet aktar baxxi 
iżda li ma jkunux anqas minn 37.5% tal-
ammont li jkollu jikkontribwixxi bank 
b'riskju medju.
2. Id-determinazzjoni tal-grad ta' riskju 
mġarrab u l-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet 
għandhom ikun abbażi tal-elementi 
msemmija fl-Annessi I u II.
3. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
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għall-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti 
msemmja fl-Artikolu 1(2).
4. Sabiex ikunu żgurati elementi speċifiċi 
tad-definizzjonijiet u l-metodi skont l-
Anness II il-Part A, qed jiġu ddelegati 
setgħat lill-Kummussjoni. Dawn l-abbozzi 
ta' standards regolatorji għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 7 sa 7d ta' [ir-
Regolament ABE]. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' tiżviluppa abbozzi ta' 
standards regolatorji biex 
tissottomettihom lill-Kummissjoni.
5. Sal-31 ta' Diċembru 2012, l-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha toħroġ linji 
gwida dwar l-applikazzjoni tal-Anness II 
il-Parti B skont [l-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-ABE].

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-sistema ta' kalkolu ibbażat fuq ir-riskji tal-kontribuzzjonijiet għandha titħalla f'idejn l-Istati 
Membri, peress li d-dispożizzjonijiet nazzjonali jistgħu jitfasslu aħjar għall-bżonnijiet tal-
konsumatur (eż. fil-każ ta' depożiti estensivi minn istituzzjonijiet finanzjarji speċjali, bħall-
banek tat-tfaddil tal-bini).

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu jagħmlu 
disponibbli lid-depożitanti attwali u lil 
dawk li jkollhom l-intenzjoni li jagħmlu 
depożitu, l-informazzjoni meħtieġa għall-
identifikazjoni tal-Iskema ta’Garanzija tad-
Depożiti li tagħha l-istituzzjoni jew il-
fergħat huma membri fl-Unjoni  .  Meta 
depożitu ma jkunx garantit permezz ta’ 
Skema ta’ Garanzija tad-Depożiti skont l-
Artikolu 4  , l-istituzzjoni ta’ kreditu 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu jagħmlu 
disponibbli lid-depożitanti attwali u lil 
dawk li jkollhom l-intenzjoni li jagħmlu 
depożitu, l-informazzjoni suffiċjenti 
meħtieġa għall-identifikazjoni tal-Iskema 
ta’Garanzija tad-Depożiti li tagħha l-
istituzzjoni jew il-fergħat huma membri fl-
Unjoni  . Meta depożitu ma jkunx garantit 
permezz ta’ Skema ta’ Garanzija tad-
Depożiti skont l-Artikolu 4  , l-istituzzjoni 
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għandha tinforma lid-depożitant kif 
meħtieġ.

ta’ kreditu għandha tinforma lid-depożitant 
kif meħtieġ u f'dak il-każ id-depożitant 
għandu jingħata l-possibilità li jirtira d-
depożiti tiegħu mingħajr ebda imposta ta' 
sanzjoni, u bl-imgħax u l-benefiċċji 
miksuba kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-ewwel nett, id-depożitanti għandhom ikunu informati biżżejjed f'każ ta' dan it-tip u għandu 
jkollhom il-possibilità li jirtiraw id-depożiti tagħhom mingħajr ebda imposta ta' sanzjoni, u 
bl-imgħax u l-benefiċċji miksuba kollha.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Biżżejjed informazzjoni dwar il-kopertura tal-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti għad-
depożitanti effettivi hi ta' importanza kruċjali u m'għandhiex tikkostitwixxi piż kbir għal 
istituzzjoni finanzjarja li tehmeż il-karta tal-informazzjoni fl-Anness III ma' wieħed mir-
rendikonti tagħha.
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li hemm dispożizzjoni 
dwarha fil-paragrafu 1 għandha tkun 
disponibbli fil-manjiera preskritta mil-liġi 
nazzjonali fil-lingwa jew lingwi uffiċjali 
tal-Istat Membru li fih il-fergħa tkun 
stabbilita.

4. L-informazzjoni li hemm dispożizzjoni 
dwarha fil-paragrafu 1 għandha tkun 
disponibbli fil-manjiera preskritta mil-liġi 
nazzjonali fil-lingwa jew lingwi uffiċjali 
tal-Istat Membru li fih il-fergħa tkun 
stabbilita, u meta jitlob dan id-depożitant 
u l-fergħa tkun tista' tissodisfa dik it-
talba, b'lingwi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi soluzzjoni aktar flessibbli, li għandu jkun hemm qbil 
dwarha miż-żewġ partijiet, biex l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta wkoll f'lingwi oħrajn. 
Ir-Rapporteur hi konvinta li għażla ta' dan it-tip tintlaqa' tajjeb fir-reġjuni konfinali, mill-
persuni espatrijati u se żżid il-kompetizzjoni transkonfinali fis-Suq Intern.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Jekk isseħħ fużjoni ta' istituzzjonijiet tal-
kreditu, id-depożitanti tagħhom għandhom 
jiġu infurmati bil-fużjoni mill-anqas xahar 
qabel issir legalment effettiva. Id-
depożitanti għandhom jiġu infurmati li 
meta fużjoni ssir effettiva, id-depożiti 
kollha tagħhom li jinsabu f'kull bank 
involut fil-fużjoni, wara l-fużjoni jkun 
aggregat sabiex tiġi ddeterminata l-
kopertura tagħhom skont l-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti. Id-depożitanti 
għandhom jingħataw il-possibilità li 
jirtiraw id-depożiti tagħhom li jkun aktar 
mill-kopertura ggarantita fl-Artikolu 7 
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mingħajr ebda miżata ta' sanzjoni, u bl-
imgħax u l-benefiċċji miksuba kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-depożitanti mhux biss għandhom ikunu informati sew, imma għandu jkollhom ukoll il-
possibilità biex, mingħajr penalitajiet, jittrasferixxu d-depożiti mhux garantiti f'istituzzjoni ta' 
kreditu oħra, peress li m'għandhomx "ibatu" minn anqas kopertura minħabba l-fużjoni tal-
istituzzjoni ta' kreditu tagħhom.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2015 il-
Kummissjoni, sostnuta mill-[Awtorità 
Bankarja Ewropea], għandha tissottometti 
għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din d-Direttiva. Dan 
ir-rapport għandu speċjalment ikopri l-
possibbiltà li jiġi determinat il-livell fil-
mira abbażi tad-depożiti koperti, mingħajr 
ma jnaqqas il-protezzjoi tad-depożitanti.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2015 il-
Kummissjoni, sostnuta mill-[Awtorità 
Bankarja Ewropea], għandha tissottometti 
għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din d-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi marbuta mal-bidla li saret fl-Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt h.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Anness I 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness I għandu jitħassar.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi marbuta mal-bidla li saret fl-Artikolu 11.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Anness II 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II għandu jitħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi marbuta mal-bidla li saret fl-Artikolu 11.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk depożitu li huwa dovut u pagabbli ma 
jkunx tħallas minn istituzzjoni tal-kreditu 
għal raġunijiet li huma direttament relatati 
maċ-ċirkustanzi finanzjarji tagħha, id-
depożitanti jiġu ripagati minn Skema ta' 
Garanzija tad-Depożiti. Il-[daħħal il-
prodott] tal-[daħħal l-isem tal-istituzzjoni 
tal-kreditu fejn hemm il-kont] huwa 
ġeneralment kopert mill-Iskema ta' 
Garanzija tad-Depożiti responsabbli.

Jekk id-depożitu tiegħek li huwa dovut u 
pagabbli ma jkunx tħallas mill-istituzzjoni
tal-kreditu tiegħek għal raġunijiet li huma 
direttament relatati maċ-ċirkustanzi 
finanzjarji tagħha, inti, bħala depożitant,
titħallas lura minn Skema ta' Garanzija 
tad-Depożiti. Il-[daħħal il-prodott] tal-
[daħħal l-isem tal-istituzzjoni tal-kreditu 
fejn hemm il-kont] huwa kopert mill-
Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
responsabbli f'konformità mad-Direttiva 
2011/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-
Depożiti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi lingwaġġ li jista' jiftiehem aħjar mill-konsumatur, u 
tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula standard tal-informazzjoni lid-
depożitanti)

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi lingwaġġ li jista' jiftiehem aħjar mill-konsumatur, u 
tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula standard tal-informazzjoni lid-
depożitanti)

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[Fejn applikabbli biss]: Dan il-metodu ser 
jiġi applikat anki jekk bank jopera 
b'ismijiet kummerċjali differenti. [Daħħal 
l-isem tal-istituzzjoni tal-kreditu fejn 
hemm il-kont] tinnegozja wkoll bħala 
[daħħal d-ditti kollha l-oħra tal-istess 
istituzzjoni tal-kreditu]. Dan ifisser li d-

[Fejn applikabbli biss, jekk l-Istat Membru 
ma ddeċidiex japplika d-dispożizzjonijiet 
fl-Artikolu 6(1)]: Dan il-metodu ser jiġi 
applikat anki jekk bank jopera b'ismijiet 
kummerċjali differenti. [Daħħal l-isem tal-
istituzzjoni tal-kreditu fejn hemm il-kont] 
tinnegozja wkoll bħala [daħħal d-ditti 
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depożiti kollha ma' wieħed jew aktar minn 
dawn l-ismijiet ta' ditti jinsabu fil-kopertura 
totali sa EUR 100 000.

kollha l-oħra tal-istess istituzzjoni tal-
kreditu]. Dan ifisser li d-depożiti kollha 
ma' wieħed jew aktar minn dawn l-ismijiet 
ta' ditti jinsabu fil-kopertura totali sa 
EUR 100 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tapplika l-bidla li saret fl-Artikolu 6 – paragrafu 1.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġeneralment, id-depożitanti kollha f'livell 
ta' konsumatur u n-negozji kollha huma 
koperti mill-Iskemi ta' Garanzija tad-
Depożiti. L-eċċezzjonijiet għal ċerti 
depożiti jinsabu mniżżla fil-websajt tal-
Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
responsabbli. Fuq talba, il-bank tiegħek ser
infurmak ukoll jekk ċerti prodotti humiex 
koperti jew le. Jekk id-depożiti huma 
koperti, il-bank għandu wkoll jikkonferma
dan fir-rapport tal-kont.

Ġeneralment, id-depożitanti (privati jew 
kummerċjali) huma koperti mill-Iskemi ta' 
Garanzija tad-Depożiti. L-eċċezzjonijiet 
għal ċerti depożiti jinsabu mniżżla fil-
websajt tal-Iskema ta' Garanzija tad-
Depożiti responsabbli [daħħal il-websajt 
tas-SGD responsabbli]. Fuq talba, il-bank 
tiegħek għandu jinfurmak ukoll jekk ċerti 
prodotti humiex koperti jew le. Jekk id-
depożiti huma koperti, il-bank għandu 
wkoll jispeċifika dan fir-rapport tal-kont 
tiegħek.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi lingwaġġ li jista' jiftiehem aħjar mill-konsumatur, u 
tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula standard tal-informazzjoni lid-
depożitanti)

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti 
responsabbli hija [daħħal l-isem u l-
indirizz, it-telefown, l-email u l-websajt]. 
Ser tħallas lura d-depożiti tiegħek (sa 
EUR 100 000) fi żmien sitt ġimgħat l-aktar 
tard, mill-31 ta' Diċmebru 2013 fi żmien 
20 jum ta' xogħol u, mill-
1 ta' Jannar 2016, fi żmien sebat ijiem ta' 
xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi lingwaġġ li jista' jiftiehem aħjar mill-konsumatur, u 
tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula standard tal-informazzjoni lid-
depożitanti)

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk tkun għandek ma tħallastx lura fi 
żmien dawk l-iskadenzi, għandek 
tikkuntattja lill-Iskema ta' Garanzija tad-
Depożiti peress li ż-żmien biex tippreżenta 
pretensjoni għal rimborż jista' jingħalaq 
wara ċertu limitu ta' żmien. Aktar 
informazzjoni tista' tinkiseb minn [daħħal 
il-websajt tas-SGD responsabbli].

Jekk tkun għandek ma tħallastx lura fi 
żmien dawk l-iskadenzi, għandek 
tikkuntattja lill-Iskema ta' Garanzija tad-
Depożiti peress li ż-żmien biex tippreżenta 
pretensjoni għal rimborż jingħalaq wara 
[daħħal il-perjodu ta' żmien relevanti 
applikabbli fl-Istat Membru u r-referenza 
eżatta dwar l-att legali nazzjonali u l-
artikolu partikulari, li jirregolaw dawn id-
dispożizzjonijiet]. Aktar informazzjoni 
tista' tinkiseb minn [daħħal il-websajt tas-
SGD responsabbli].

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tipprovdi lingwaġġ li jista' jiftiehem aħjar mill-konsumatur, u 
tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula standard tal-informazzjoni lid-
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depożitanti) Il-perjodi ta' żmien biex jintalab ir-rimborż ivarjaw skont l-Istati Membri u hu 
aktar prattiku li l-istituzzjoni ta' kreditu toffri din l-informazzjoni lill-klijenti tagħha milli l-
konsumaturi individwali jkollhom ifittxuha.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi mmirata biex tissemplifika t-terminoloġija użata fl-Anness III (Formula 
standard tal-informazzjoni lid-depożitanti)


