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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-sistemi ta’ pagamenti effiċjenti u sikuri huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-Suq 
Intern u għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet ekonomiċi. F'dan ir-rigward, il-ħolqien ta' Suq Intern 
għas-servizzi tal-pagament bl-euro (Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro jew SEPA) hu ta' 
importanza kbira u jrid jiġi osservat. Fit-28 ta’ Jannar 2008, tnieda t-Trasferiment tal-Kreditu 
tas-SEPA (SCT). It-tnedija tad-Debitu Dirett tas-SEPA (SDD) indikat it-tieni pass kruċjali fil-
mixja lejn l-implimentazzjoni tas-SEPA permezz ta' skemi għall-Unjoni kollha. Is-SEPA, jekk 
tkun implimentata bis-sħiħ, tipprovdi benefiċċji u ffrankar notevoli għall-ekonomija Ewropea 
usa’. 

Madankollu, l-istrumenti tal-pagamenti elettroniċi fl-Unjoni kollha għad fadlilhom ħafna biex 
jieħdu post il-pagamenti nazzjonali Huwa dubjuż jekk huwiex neċessarju li tiġi implimentata 
standardizazzjoni tas-sistemi tal-pagamenti kurrenti Ewropej billi jiġu trasposti fil-proċedura 
internazzjonali tal-IBAN u l-BIC. Madankollu, minħabba r-rati baxxi attwali tal-migrazzjoni, 
il-kategoriji kollha tal-partijiet interessati qed jirrikonoxxu dejjem iżjed li taf tkun meħtieġa 
data finali legalment vinkolanti sabiex tinkiseb implimentazzjoni b’suċċess. Għaldaqstant, 
ġew imwaqqfa dati finali tal-migrazzjoni għat-trasferimenti tad-debiti u l-kreditu diretti bl-
euro sabiex tinkiseb l-integrazzjoni sħiħa tas-suq tal-pagamenti. F'dan ir-rigward, l-utenti tas-
servizzi tal-pagamenti u l-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti għandhom jingħataw żmien 
biżżejjed biex jadattaw għal dawn ir-rekwiżiti tekniċi sabiex ikunu konformi mad-dati finali. 
Id-dati finali għandhom jistabilixxu b'hekk li hemm żmien biżżejjed biex tintlaħaq l-
implimentazzjoni. Perjodu ta' żmien ta' 36 xahar għat-trasferimenti ta' krediti u 48 xahar għad-
debiti diretti wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament huma meqjusa xierqa.

Il-migrazzjoni għas-SEPA se taffettwa lill-utenti, inkluż liċ-ċittadini u lill-kumpaniji żgħar u 
ta' daqs medju filwaqt li s-sistema attwali tiġi trasposta għal sistema ta' numri tal-kontijiet 
bankarji komuni għall-Unjoni kollha u bbażata fuq l-IBAN u l-BIC. Ir-rwol tal-konsumatur 
b'mod speċjali mhux se jiddgħajjef f'dan il-proċess. Huwa sostanzjali li din it-tranżizzjoni hija 
ffaċilitata mis-settur bankarju. Il-banek għandhom ikunu obbligati jwettqu kampanji ta' 
informazzjoni speċifiċi u estensivi sabiex titqajjem kuxjenza pubblika speċjalment biex il-
kompożizzjoni tan-numri tal-IBAN u l-BIC tiġi mifhuma. Barra minn hekk, il-banek 
għandhom jiżguraw politika ta' informazzjoni trasparenti fin-negozju tal-konsumatur. Dawn l-
impriżi huma kkunsidrati essenzjali ħafna għat-twettiq bla tfixkil u adegwat tal-iffaċilitar u s-
sikurezza ta' sistema ta' pagament mal-Unjoni kollha u l-aċċettazzjoni għall-bidliet fost iċ-
ċittadini Ewropej.

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:

Emenda 1

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-istandardizzazzjoni teknika hija 
pass importanti fl-integrazzjoni tan-
netwerks, bħas-suq tal-pagamenti tal-
Unjoni. L-użu ta’ standards żviluppati 
minn korpi tal-istandardizzazzjoni 
internazzjonali jew Ewropej għandu jkun 
mandatorju minn data indikata għat-
tranżazzjonijiet rilevanti kollha. Fil-kuntest 
tal-pagamenti, dawn ikunu l-IBAN, il-BIC, 
u l-istandard 'ISO 20022 XML' għall-
messaġġi tas-servizzi finanzjarji. L-użu ta’ 
dawn l-istandards mill-fornituri kollha tas-
servizzi tal-pagamenti hu għaldaqstant 
rekwiżit għall-interoperabilità sħiħa fl-
Unjoni kollha. Partikolarment u fejn 
meħtieġ, l-użu mandatorju tal-IBAN u l-
BIC għandu jiġi promoss fl-Istati Membri 
permezz ta' komunikazzjoni komprenżiva u 
miżuri ta' faċilitazzjoni ħalli t-tranżizzjoni
lejn it-trasferimenti tal-krediti u d-debitti 
diretti pan-Ewropej tkun tista' ssir b'mod 
faċli u bla intoppi, partikolarment għall-
konsumaturi.

(11) L-istandardizzazzjoni teknika hija 
pass importanti fl-integrazzjoni tan-
netwerks, bħas-suq tal-pagamenti tal-
Unjoni. L-użu ta’ standards żviluppati 
minn korpi tal-istandardizzazzjoni 
internazzjonali jew Ewropej għandu jkun 
mandatorju minn data indikata għat-
tranżazzjonijiet rilevanti kollha. Fil-kuntest 
tal-pagamenti, dawn ikunu l-IBAN, il-BIC, 
u l-istandard 'ISO 20022 XML' għall-
messaġġi tas-servizzi finanzjarji. L-użu ta’ 
dawn l-istandards mill-fornituri kollha tas-
servizzi tal-pagamenti hu għaldaqstant 
rekwiżit għall-interoperabilità sħiħa fl-
Unjoni kollha. Partikolarment l-użu 
mandatorju tal-IBAN u l-BIC għandu jiġi 
promoss fl-Istati Membri permezz ta' 
komunikazzjoni komprensiva u miżuri ta' 
faċilitazzjoni ħalli jippreparaw lill-
konsumaturi fil-ħin opportun u b'mod 
xieraq għat-tranżizzjoni lejn it-
trasferimenti tal-krediti u d-debitti diretti 
pan-Ewropej. B'mod partikolari, il-banek 
għandhom jiffaċilitaw dik it-tranżizzjoni 
billi jwettqu kampanji ta' informazzjoni 
speċifiċi u estensivi sabiex titqajjem 
kuxjenza pubblika u billi jkollhom 
politika ta' informazzjoni trasparenti 
għan-negozju tal-konsumatur. Politika ta' 
informazzjoni adegwata u estensiva hi 
mandatorja sabiex tinkiseb l-
aċċettazzjoni, partikolarment fir-rigward 
tat-tibdiliet varji għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Hu xieraq li jiġu stabbiliti dati ta' 
skadenza  sa meta t-trasferimenti tal-
kreditu u t-tranżazzjonijiet tad-debiti diretti 
kollha għandhom jikkonformaw ma' dawn 
ir-rekwiżiti tekniċi, filwaqt li jħallu s-suq 
miftuħ għal iżjed żvilupp u innovazzjoni.
Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti u l-
utenti tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom jingħataw żmien biżżejjed biex 
jadattaw għal dawn ir-rekwiżiti tekniċi 
sabiex ikunu konformi ma' dawk id-dati 
ta' skadenza . Fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
nazzjonali ta' pagament il-fornituri tas-
servizzi tal-pagamenti għandhom 
jipprovdu s-servizzi tekniċi neċessarji lill-
klijent konsumatur sabiex jiżguraw 
konverżjoni bla tfixkil u sikura għar-
rekwiżiti tekniċi stipulati f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) F’xi Stati Membri, hemm ċerti 
strumenti tradizzjonali tal-pagamenti li 
huma trasferimenti ta' krediti jew debiti 
diretti iżda li għandhom funzjonalitajiet 
speċifiċi ħafna, ta' spiss minħabba 
raġunijiet storiċi jew legali. Il-volum tat-
tranżazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huwa 
normalment marġinali; jistgħu 
għaldaqstant jiġu kklassifikati bħala 
prodotti niċċa. Perjodu tranżizzjonali għal 
dawn il-prodotti niċċa, twil biżżejjed biex 
jimminimizza l-impatt tal-migrazzjoni fuq 
l-utenti tas-servizzi tal-pagamenti, għandu 
jgħin liż-żewġ naħat tas-suq biex jiffukaw 

(16) F’xi Stati Membri, hemm ċerti 
strumenti tradizzjonali tal-pagamenti li 
huma trasferimenti ta' krediti jew debiti 
diretti iżda li għandhom funzjonalitajiet 
speċifiċi ħafna, ta' spiss minħabba 
raġunijiet storiċi jew legali. Perjodu 
tranżizzjonali għal dawn il-prodotti niċċa, 
twil biżżejjed biex jimminimizza l-impatt 
tal-migrazzjoni fuq l-utenti tas-servizzi tal-
pagamenti, għandu jgħin liż-żewġ naħat 
tas-suq biex jiffukaw l-ewwel fuq il-
migrazzjoni tal-biċċa l-kbira tat-
trasferimenti tal-krediti u d-debiti diretti, 
biex b’hekk jippermetti li l-maġġoranza 
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l-ewwel fuq il-migrazzjoni tal-biċċa l-kbira 
tat-trasferimenti tal-krediti u d-debiti 
diretti, biex b’hekk jippermetti li l-
maġġoranza tal-benefiċċji potenzjali ta' suq 
integrat tal-pagamenti fl-Unjoni jinkisbu 
qabel.

tal-benefiċċji potenzjali ta' suq integrat tal-
pagamenti fl-Unjoni jinkisbu qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna minn dawn il-prodotti jistgħu jiġu deskritti bħala prodotti speċjalizzati, iżda mhux 
kollha. F'xi Stati Membri jezistu strumenti speċifiċi ta' debiti diretti simili ħafna ta' 
tranżazzjonijiet bil-kard tal-pagament, li għandhom volum pjuttost sostanzjali tat-
tranżazzjonijiet. Fiż-żewġ każijiet hemm il-bżonn ta' perjodu tranżitorju.

Emenda 4

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għall-funzjonament prattiku tas-suq 
intern tal-pagamenti, hu essenzjali li jiġi 
żgurat li dawk li jħallsu bħal negozji jew 
awtoritajiet pubbliċi jkunu jistgħu jibagħtu 
trasferimenti tal-kreditu għal kontijiet tal-
pagamenti li l-benefiċjarji jkollhom għand 
fornituri tas-servizzi tal-pagamenti li 
jinsabu fi Stati Membri oħra u jkunu 
aċċessibbli skont dan ir-Regolament.

(17) Għall-funzjonament prattiku tas-suq 
intern tal-pagamenti, hu essenzjali li jiġi 
żgurat li dawk li jħallsu bħal konsumaturi,
negozji jew awtoritajiet pubbliċi jkunu 
jistgħu jibagħtu trasferimenti tal-kreditu 
għal kontijiet tal-pagamenti li l-benefiċjarji 
jkollhom għand fornituri tas-servizzi tal-
pagamenti li jinsabu fi Stati Membri oħra u 
jkunu aċċessibbli skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħa li jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom ta' sorveljanza b’mod effikaċi u 

(18) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħa li jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom ta' sorveljanza b’mod effikaċi u 
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biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tal-
pagamenti jkunu konformi ma’ dan ir-
Regolament.

biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi tal-
pagamenti jkunu konformi ma’ dan ir-
Regolament u jipprovdu s-servizzi tekniċi 
lill-utenti tas-servizzi tal-pagamenti, 
b'mod partikolari l-konsumaturi, sabiex 
jiksbu konverżjoni għar-rekwiżiti tekniċi 
kif stipulati f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tranżazzjonijiet ta' pagamenti proċessati 
u saldati permezz ta' sistemi ta' pagamenti 
ta' valur għoli li għalihom kemm l-
inizjatur oriġinali u r-reċevitur finali tal-
pagament ikun fornitur tas-servizzi tal-
pagamenti

(b) tranżazzjonijiet ta' pagamenti proċessati
u saldati permezz ta' sistemi ta' pagamenti 
ta' valur għoli 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-SEPA tkopri pagamenti standard u m'għandhiex tiġi estiża għat-tranżazzjonijiet (tal-
konsumatur) li huma koperti minn sistemi ta' pagamenti ta' valur għoli.

Emenda 7

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Rekwiżiti tekniċi essenzjali għat-

trasferimenti tal-kreditu u t-
tranżazzjonijiet tad-debiti diretti

1. Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom iwettqu tranżazzjonijiet għat-
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trasferiment tal-kreditu u ta' debitu dirett 
b'konformità mar-rekwiżiti li ġejjin:
(a) il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti u 
l-utenti tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom jużaw l-IBAN għall-
identifikazzjoni tal-kontijiet għall-
pagamenti irrispettivament minn jekk 
kemm il-fornitur tas-servizzi tal-
pagamenti ta’ min iħallas kif ukoll il-
fornitur tas-servizzi tal-pagamenti tal-
benefiċjarju humiex jew l-uniku fornitur 
tas-servizzi tal-pagamenti fit-tranżazzjoni 
tal-pagament, humiex fl-istess Stat 
Membru jew jekk wieħed mill-fornituri 
tas-servizzi tal-pagamenti jinsabx fi Stat 
Membru ieħor;
(b) il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom jużaw il-forom tal-messaġġi 
bbażati fuq l-istandard ISO 20022 XML 
meta ssir it-trażmissjoni tat-
tranżazzjonijiet tal-pagamenti lil fornitur 
ieħor tas-servizzi tal-pagamenti jew lil xi 
sistema tal-pagamenti;
(c) meta fornitur tas-servizzi tal-
pagamenti jibda jew jirċievi trasferimenti 
individwali ta' fondi li ġew trażmessi 
permezz ta' djalogu "proċess għal 
proċess" jew ''bundled batch file'', 
għandhom jintużaw forom tal-messaġġi 
bbażati fuq l-istandard ISO 20022 XML 
jew is-suċċessur tiegħu;
(d) il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom, mhux aktar tard mid-data 
msemmija fl-Artikolu 5 fir-rigward tas-
servizzi tal-pagamenti rilevanti, jaċċettaw 
li jirċievu inizjazzjonijiet mill-utent tas-
servizzi tal-pagamenti fil-forma msemmija 
fil-punt (c) fuq it-talba tal-utent tal-
pagamenti;
(e) il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom, sa ...* jibagħtu jew jagħmlu 
disponibbli informazzjoni dwar it-
tranżazzjoni tal-pagamenti lill-utent tas-
servizzi tal-pagamenti fil-forma msemmija 
fil-punt (c) fuq it-talba tal-utent tal-
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pagamenti.
2. Barra mir-rekwiżiti msemmija fil-
paragrafu 1, ir-rekwiżiti li ġejjin 
għandhom japplikaw għal tranżazzjonijiet 
ta' debiti diretti:
(a) min iħallas għandu jikkomunika l-
IBAN tiegħu u, fejn applikabbli, il-BIC 
tal-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti 
tiegħu lill-benefiċjarju tiegħu darba biss 
qabel l-ewwel tranżazzjoni ta' debitu dirett 
lill-benefiċjarju tiegħu;
(b) permezz tal-ewwel tranżazzjoni ta' 
debitu dirett u bit-tranżazzjonijiet ta' 
debitu dirett ta' darba u b'kull 
tranżazzjoni ta' debitu dirett sussegwenti 
l-benefiċjarju għandu jibgħat l-
informazzjoni relatata mal-mandat lill-
fornitur tiegħu tas-servizzi tal-pagamenti, 
u l-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti tal-
benefiċjarju għandu jittrażmetti tali 
informazzjoni relatata mal-mandat, lill-
fornitur tas-servizzi tal-pagamenti ta' min 
iħallas ma' kull tranżazzjoni ta' debitu 
dirett;
(c) min iħallas jistà: 
(i) jagħti istruzzjonijiet lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti tiegħu jew tagħha 
biex jillimita ġbir ta' debitu dirett għal 
ċertu ammont jew perjodiċità, jew it-
tnejn; jew
(ii) jagħti istruzzjonijiet lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti tiegħu jew tagħha 
biex jimblokka kwalunkwe debitu dirett 
fil-kont ta' min iħallas jew li jimblokka 
kwalunkwe debitu dirett li jiġi minn 
benefiċjarju speċifikat wieħed jew aktar 
jew li jawtorizza biss debiti diretti li jiġu 
minn benefiċjarju speċifikat wieħed jew 
aktar;
(d) l-esklużjoni tad-dritt għal rifużjoni 
għandu jkun possibbli biss jekk il-mandat 
ta' pagament jispeċifika: 
(i) l-ammont eżatt tat-tranżizzjoni tal-
pagament u l-perjodiċità possibbli tagħha; 
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u
(ii) il-kunsens ċar għall-esklużjoni tad-
dritt mogħti mingħand min iħallas 
(e) meta d-dritt għal rifużjoni ikun ġie 
eskluż, mingħajr preġudizzju għall-punt 
(d), il-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti 
ta' min iħallas  jivverifika kull 
tranżazzjoni ta' debitu dirett, u jara jekk l-
ammont tat-tranżazzjoni tad-debitu dirett 
sottomess huwiex ugwali għall-ammont 
miftiehem fil-mandat, qabel ma jiġi 
ddebitat il-kont ta' min iħallas, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni relatata mal-mandat;
(f) il-kunsens għandu jingħata kemm lill-
benefiċjarju kif ukoll lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti ta' min iħallas 
(direttament jew indirettament permezz 
tal-benefiċjajru) u l-mandati, flimkien 
ma' modifiki u/jew kanċellament li jsiru 
wara, għandhom jinħażnu mill-
benefiċjaru jew minn parti terza għan-
nom tal-benefiċjarju, min iħallas u l-
fornitur tas-servizzi tal-pagamenti ta' min 
iħallas għandhom jiftiehmu bejniethom 
dwar il-proċedura li biha se jingħata 
kunsens għal debitu dirett.
3. Barra mir-rekwiżiti msemmija fil-
paragrafu 1, b'rabta mat-tranżazzjonjiet 
għat-trasferiment tal-kreditu, benefiċjarju 
li qiegħed jaċċetta trasferimenti ta' 
kreditu għandu jikkomunika l-IBAN 
tiegħu u l-BIC tal-fornitur tas-servizzi tal-
pagamenti tiegħu lil dawk li ħallsuh, kull 
darba li ssir talba għal trasferiment ta' 
kreditu.
4. Flimkien mal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan 
l-Artikolu, rekwiżiti tekniċi ulterjuri fl-
Anness għandhom japplikaw għal 
tranżazzjonijiet għat-trasferiment tal-
kreditu u tad-debitu dirett. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 12 biex l-Anness jiġi emendat 
sabiex jiġi kkunsidrat il-proċess tekniku u 
l-iżviluppi tas-suq.
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Fejn fil-każ ta' theddida imminenti għall-
istabbiltà tal-funzjonament kif suppost 
tas-sistemi tal-pagamenti, raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza hekk jesiġu, il-
proċedura prevista fl-Artikolu 15 
għandha tapplika għal atti delegati 
adottati skont dan l-Artikolu.
*ĠU, jekk jogħġbok daħħal id-data: 48 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti għat-trasferiment tal-kreditu u t-
tranżazzjonijiet tad-debiti diretti

Limiti taż-żmien għall-migrazzjoni għat-
trasferiment tal-kreditu u t-tranżazzjonijiet 
tad-debiti diretti

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux iżjed tard minn ...*, it-
trasferimenti tal-kreditu għandhom 
jitwettqu skont ir-rekwiżiti tekniċi stipulati 
fl-Artikolu 4a(1) u (3) u fil-punti 1 u 2 tal-
Anness.

*ĠU, jekk jogħġbok daħħal id-data: 36-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skadenza waħda għat-trasferimenti tal-kreditu u għat-tranżizzjonijiet għal debiti diretti għal 
raġunijiet ta' kjarifika u simplifikazzjoni

Emenda 10

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux iżjed tard minn [daħħal data 
konkreta 24–il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament], id-debiti diretti 
għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 6 u r-
rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punti 1 u 3 tal-
Anness.

2. Sa mhux iżjed tard minn ...*, id-debiti 
diretti għandhom jitwettqu skont l-
Artikolu 6 u r-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 4a(1) u (2) u fil-punti 1 u 3 tal-
Anness.

*ĠU, jekk jogħġbok daħħal id-data: 48-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk min iħallas awtorizza lill-
benefiċjarju qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 5(2) jew dik li tirriżulta mill-
paragrafu 3, biex jiġbor id-debiti diretti 
allura dik l-awtorizzazzjoni għandha 
titqies li tikkostitwixxi l-kunsens ta' min 
qed iħallas għall-fornitur tas-servizzi tal-
pagamenti ta' min iħallas biex iwettaq id-
debiti diretti miġbura minn dak il-
benefiċjarju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġabra ta' regoli tas-SEPA tiddiskrivi kif tista’ ssir il-migrazzjoni tal-mandati tradizzjonali. 
Madankollu din hi limitata għal 'proċeduri fuq livell nazzjonali' u timpedixxu l-użu 
transkonfinali ta' mandati tradizzjonali. 

Emenda 12

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) min iħallas m'għandux jintalab 
iħallas għal tranżazzjonijiet-R li 
jirriżultaw minn fondi insuffiċenti fil-kont 
ta' min qed iħallas sakemm ikun dovut il-
pagament ta' debitu dirett;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min iħallas għandu jkun responsabbli li jħallas l-MIF biss f'każ ta' tranżazzjoni-R ikkawżata 
minn fondi insuffiċenti fil-kont tiegħu fiż-żmien li l-pagament ta' debitu dirett ikun dovut. 
Mhux probabbli li min iħallas jista’ jikkawża tranżazzjoni-R ta’ xi tip ieħor. Partijiet oħra 
m'għandhomx jitħallew jgħaddu t-tariffi ta' min iħallas għat-tranżazzjonijiet-R mhux 
ikkawżati minn min iħallas.

Emenda 13

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-benefiċjarju, il-fornitur tas-servizzi 
tal-pagamenti tal-benefiċjarju jew il-
fornitur tas-servizzi tal-pagamenti ta' min 
iħallas għandu jitħalla jgħaddi t-tariffi 
għal-tranżazzjonijiet-R lil min qed iħallas, 
jek min qed iħallas ikun responsabbli 
għan-nuqqas ta’ twettiq ta' dawk it-
tranżazzjonijiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibid

Emenda 14

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-livell tat-tariffi ma għandux jaqbeż l-
kostijiet attwali tat-trattament ta’ 
tranżazzjoni-R mill-iżjed fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti kosteffikaċi 
komparabbli li jkun parti rappreżentattiva
fl-arranġament multilaterali f'termini ta' 
volum ta' tranżazzjonijiet u n-natura tas-
servizzi

(c) il-livell tat-tariffi ma għandux jaqbeż l-
kostijiet attwali tat-trattament ta’ 
tranżazzjoni-R mill-iżjed fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti kosteffikaċi li 
jipparteċipa fl-arranġament multilaterali 
f'termini ta' volum ta' tranżazzjonijiet u n-
natura tas-servizzi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux xieraq li jkun hemm punt ta' referenza uniku peress li l-ispejjeż tal-ipproċessar huma 
differenti bejn il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti u l-Istati Membri. Għalhekk l-iżjed 
fornitur tas-servizzi tal-pagamenti kosteffikaċi li jipparteċipa jittieħed bħala punt ta' 
referenza.

Emenda 15

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja t-
tariffi tat-tranżazzjonijiet-R imsemmija 
fil-paragrafu 2 fl-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li t-tariffi 
tat-tranżazzjonijiet-R tal-Istati Membri 
jikkonverġu maż-żmien u li t-tariffi tat-
tranżazzjonijiet-R ma jvarjawx bejn Stat 
Membru u ieħor sal-punt li ma jkunx 
hemm kundizzjonijiet ekwi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Maż-żmien it-tariffi għal tranżazzjonijiet-R għandhom jikkonverġu l-ispejjeż attwali tat-
trattament mis-servizz tal-pagament l-aktar effiċjenti. Fl-istess ħin il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja jekk id-differenzi fit-tariffi tat-tranżazzjonijiet-R bejn l-Istati Membri jipperikolawx 
il-fatt li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi għal tranżazzjonijiet transkonfinali.

Emenda 16

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Rekwiżiti ta' informazzjoni

1. Sabiex jiżguraw li l-istandardizzazzjoni 
tat-tranżazzjonijiet u l-użu mandatorju 
tal-IBAN u l-BIC jiġu aċċettati fost iċ-
ċittadini tal-Unjoni, l-Istati Membri u l-
banek għandhom iwettqu kampanji 
speċifiċi u estensivi ta' informazzjoni biex 
titqajjem kuxjenza pubblika u biex 
jispjegaw b'mod xieraq il-konsegwenzi ta' 
tranżazzjonijiet nazzjonali u 
internazzjonali.
2. Il-banek jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
għall-klijenti tagħhom permezz ta' 
politika ta' informazzjoni trasparenti fin-
negozju tal-konsumatur b'mod partikolari 
fir-rigward  tal-użu mandatorju tal-IBAN 
u tal-BIC.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 5(4) għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat. Fejn ikun meħtieġ 
minħabba raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza, għandu japplika l-Artikolu 15.

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4a(4) u fl-
Artikolu 5(4) għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ 
żmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun konformi mal-Artikolu 4a (ġdid)

Emenda 18

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 5(4) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Europew 
jew mill-Kunsill.

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 4a(4) u fl-Artikolu 5(4) tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun konformi mal-Artikolu 4a (ġdid)

Emenda 19

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [daħħal data konkreta 3 snin wara d-
dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew, 
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew, 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament akkompanjat, jekk ikun 
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Regolament akkompanjat, jekk ikun 
xieraq, bi proposta.

xieraq,bi proposta.

*ĠU, jekk jogħġbok daħħal id-data: 5 snin
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data finali proposta għad-debiti diretti hi ta' 4 snin minn wara id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament (Artikolu 5(2)); ir-rapport dwar l-applikazzjoni tiegħu huwa mistenni sena wara.

Emenda 20

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Matul il-perjodu ta' migrazzjoni sad-
data msemmija fl-Arikolu 5, il-fornitur 
tas-servizzi tal-pagamenti għandu 
jipprovdi s-servizzi tekniċi lill-klijenti 
konsumaturi fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
nazzjonali ta' pagamenti konsumaturi , 
b'hekk jippermettilhom li jibdlu l-BBAN 
teknikament u ekonomikament għall-
IBAN rispettiv mill-fornitur tas-servizzi 
tal-pagament kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tas-servizzi tal-pagament għandhom jipprovdu l-appoġġ tekniku neċessarju biex 
jiżguraw migrazzjoni mill-konsumaturi bla xkiel u sikura għall-IBAN u l-BIC.

Emenda 21

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

*ĠU, jekk jogħġbok daħħal id-data: 4 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 18 – punt 1
Regolament (KE) Nru 924/2009
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-Artikolu 6 u l-kliem, 'qabel l-
1 ta' Novembru 2012' għandu jiġu
ssostitwit b'dan li ġej: 'qabel [daħħal data 
konkreta 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament]'.

1. Fl-Artikolu 6, il-kliem 'qabel l-
1 ta' Novembru 2012' għandu jinbidel b'dan 
li ġej: 'qabel ...*’.

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 48-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tkun konformi mal-Artikolu 5(2) propost.

Emenda 23

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 18 – punt 2 – punt a
Regolament (KE) Nru 924/2009
Artikolu 7 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1 u l-kliem, "qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jiġu
ssostitwit b'dan li ġej: 'qabel [daħħal data 
konkreta 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament]'.

(a) fil-paragrafu 1, il-kliem 'qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jinbidel
b'dan li ġej: 'qabel ...’.

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 48-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 18 – punt 2 – punt b
Regolament (KE) Nru 924/2009
Artikolu 7 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 2 u l-kliem, “qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jiġu 
ssostitwit b'dan li ġej: 'qabel [daħħal data 
konkreta 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament]'.

(b) fil-paragrafu 2, il-kliem “qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jinbidel
b'dan li ġej: 'qabel ...*’.

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 48-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 18 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 924/2009
Artikolu 7 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-paragrafu 3 u l-kliem, “qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jiġu
ssostitwit b'dan li ġej: 'qabel [daħħal data 
konkreta 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament]'.

(c) fil-paragrafu 3 il-kliem, “qabel l-
1 ta' Novembru 2012" għandu jinbidel
b'dan li ġej: 'qabel ...*’.

*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 48-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rekwiżiti tekniċi li ġejjin għandhom 
japplikaw kemm għat-trasferimenti ta' 
krediti kif ukoll għat-tranżazzjonijiet ta' 
debiti diretti:

(1) Barra mir-rekwiżiti essenzjali stipulati 
fl-Artikolu 4a, ir-rekwiżiti tekniċi li ġejjin 
għandhom japplikaw kemm għat-
trasferimenti ta' krediti kif ukoll għat-
tranżazzjonijiet ta' debiti diretti:

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
u l-utenti tas-servizzi tal-pagamenti 

imħassar
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għandhom jużaw l-IBAN għall-
identifikazzjoni tal-kontijiet tal-pagamenti 
irrispettivament minn jekk kemm il-
fornitur tas-servizz tal-pagamenti ta’ min 
iħallas kif ukoll il-fornitur tas-servizz tal-
pagamenti tal-benefiċjarju humiex jew l-
uniku fornitur tas-servizzi tal-pagamenti 
fit-tranżazzjoni tal-pagament, humiex fl-
istess Stat Membru jew jekk wieħed mill-
fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
jinsabx fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti 
għandhom jużaw il-forom tal-messaġġi 
bbażati fuq l-istandard ISO 20022 XML 
meta ssir it-trażmissjoni tat-
tranżazzjonijiet tal-pagamenti lil fornitur 
ieħor tas-servizz tal-pagamenti jew lil xi 
sistema tal-pagamenti.

imħassar

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Meta l-utent tas-servizzi tal-pagamenti 
jagħti bidu jew jirċievi trasferimenti 
individwali ta’ fondi li jiġu trażmissi 
flimkien, għandhom jintużaw formati tal-
messaġġi bbażati fuq l-istandard ISO 
20022 XML.

imħassar
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Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-benefiċjarju li jaċċetta t-
trasferimenti tal-kreditu għandu 
jikkomunika l-IBAN u l-BIC tal-fornitur 
tas-servizzi tal-pagamenti tiegħu lil ikun 
qed iħallas, kull darba li jiġi mitlub 
trasferiment ta' kreditu.

imħassar

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-isem ta’ min iħallas u/ jew l-IBAN 
tal-kont ta’ min iħallas

(i) l-isem ta’ min iħallas

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi Ewropej, in-numru tal-kont tal-bank hu kkunsidrat bħala informazzjoni personali 
partikolarment sensittiva u tista' tiġi kkomunikata lil terzi persuni biss b'mod ristrett.  
Minħabba r-riskju ta' frodi, l-IBAN tal-kont ta' min iħallas m'għandu qatt jiġi kkomunikat 
awtomatikament lill-benefiċjarju u mingħajr il-kunsens ta' min qed iħallas.

Emenda 32

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt a



PA\865128MT.doc 23/25 PE462.912v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Min iħallas għandu jikkomunika l-
IBAN tiegħu u, fejn applikabbli, il-BIC 
tal-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti 
tiegħu lill-benefiċjarju tiegħu darba biss 
qabel l-ewwel tranżazzjoni ta' debitu dirett 
lill-benefiċjarju tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mal-ewwel tranżazzjoni ta’ debitu 
dirett u tranżazzjonijiet ta’ darba ta' 
debitu dirett u ma’ kull tranżazzjoni ta’ 
debitu dirett sussegwenti, il-benefiċjarju 
għandu jibgħat l-informazzjoni relatata 
mal-mandat tiegħu lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti tiegħu. Il-fornitur 
tas-servizzi tal-pagamenti tal-benefiċjarju 
għandu jittrażmetti din l-informazzjoni 
relatata mal-mandat lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti ta’ min iħallas ma' 
kull tranżazzjoni ta' debitu dirett.

imħassar

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Min iħallas għandu jkollu l-possibbiltà 
li jagħti istruzzjonijiet lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti tiegħu biex jillimita 

imħassar
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l-ġbir tad-debitu dirett għal ċertu ammont 
jew perjodiċità, jew it-tnejn.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Meta l-ftehim bejn min iħallas u l-
benefiċjarju jeskludi d-dritt għal rifużjoni, 
il-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti ta' 
min iħallas għandu, fuq talba ta' min 
iħallas, jivverifika kull tranżazzjoni ta' 
debitu dirett, biex jara jekk l-ammont tat-
tranżazzjoni tad-debitu dirett sottomessa 
huwiex ugwali għall-ammont miftiehem 
fil-mandat, qabel ma jiġi ddebitat il-kont 
ta' min iħallas fuq il-bażi tal-
informazzjoni relatata mal-mandat.

imħassar

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Min iħallas għandu jkollu l-għażla li 
jagħti struzzjonijiet lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti biex jimblokka 
kwalunkwe debitu dirett fil-kont ta' min 
iħallas jew li jimblokka kwalunkwe debitu 
dirett li jiġi minn benefiċjarju speċifikat 
wieħed jew aktar jew li jawtorizza biss 
debiti diretti li jiġu minn benefiċjarju 
speċifikat wieħed jew aktar.

imħassar

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness – punt 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-kunsens għandu jingħata kemm lill-
benefiċjarju kif ukoll lill-fornitur tas-
servizzi tal-pagamenti ta' min iħallas 
(direttament jew indirettament permezz 
tal-benefiċajru) u l-mandati, flimkien ma' 
modifiki u/jew kanċellament li jsiru wara, 
għandhom jinħażnu mill-benefiċjaru jew 
minn parti terza għan-nom tal-
benefiċjarju.

imħassar

Or. en


