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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sal-lum għad m’hemml-ebda regolazzjoni legali tal-UE dwar is-self garantit b’ipoteka. 
Għandu jissemma l-kodiċi ta’ kondotta volontarju għas-self fil-qasam tan-negozju 
immobiljari ta’ Marzu 2011 (Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2001/193/KE). Id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar ftehimiet ta' kreditu għall-konsumatur (2008/48) ma 
japplikawx għal krediti garantiti b’ipoteka. Madankollu, l-Istati Membri adattaw xi 
dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva biex japplikaw ukoll għal krediti garantiti b’ipoteka.

Is-swieq tal-kreditu huma ta’ importanza kbira għas-suq intern, iżda sal-lum għadhom ftit li 
xejn integrati. Fost id-diffikultajiet ġenerali li attwalment jostakolaw kreditu transkonfinali –
anki fil-każ ta’ kreditu għall-konsumaturi – bħal diffikultajiet ta’ lingwa, kulturi differenti tal-
finanzjament u r-relazzjonijiet ta’ fiduċja fil-kuntest reġjonali, fil-każ ta’ krediti garantiti 
b’ipoteka jqumu ostakli addizzjonali, bħal b’mod speċjali differenzi sostanzjali bejn il-liġijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri dwar l-artijiet, ir-regoli dwar l-iffissar tal-valur, ir-reġistri tal-
artijiet jew l-esklużjoni. Dawn l-ostakoli mhumiex trattati fil-proposta ta’ direttiva, u 
mhumiex se jitwarrbu fiż-żmien medju. Għalhekk, ikollna naqblu mal-Kummissjoni li l-
possibbiltajiet għall-ħolqien ta’ suq intern, speċjalment min-naħa tal-konsumatur, huma 
limitati ħafna, li armonizzazzjoni tista’ tirnexxi biss b’mod limitat u li għandu jitfassal biss 
ċertu qafas.  Barra min hekk, fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, inizjattivi oħra fil-qasam tal-
leġiżlazzjoni dwar is-swieq kapitali huma aktar importanti mill-proposta li għandna 
quddiemna.

Mill-perspettiva tal-ħarsien tal-konsumatur, l-ewwel nett għandna nżommu quddiem 
għajnejna li, għal bosta ċittadini, ix-xiri ta’ dar u l-finanzjament tagħha jirrappreżentaw l-
akbar investiment f’ħajjithom, u li għalhekk jeħtieġu l-protezzjoni. Normalment iċ-ċittadini 
jagħrfu l-importanza tal-proċess, jiġbru l-informazzjoni u jfittxu jieħdu parir. B’kuntrast ma’ 
dan, kreditu tal-konsumatur huwa aktar każ ta’ negozju tal-massa bi prodotti tipiċi li jistgħu 
anki jinbigħu transkonfinalment u bil-periklu li konsumaturi bla esperjenza jisfaw imqarrqa. 
Fil-qasam tal-krediti għax-xiri ta’ proprjetà immobbli reżidenzjali jew krediti garantiti 
b’ipoteka, min-naħa l-oħra, għandha tingħata aktar importanza lill-iżgurar tal-varjetà tal-
prodotti, lil-libertà taċ-ċittadin matur li jidħol għal kuntratt u lill-kompetizzjoni bejn l-
offerenti.
L-opportunitajiet li l-konsumaturi jkunu jistgħu jaġixxu skont is-sitwazzjonijiet rispettivi 
tagħhom, permezz ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali individwali ma’ min joħroġ il-kreditu, 
possibbilment anki bl-għajnuna ta’ parir imparzjali,  m’għandhomx jiġu ristretti 
b’regolazzjoni eżaġerata  fil-livell Ewropew, ladarba l-effetti transkonfinali jibqgħu limitati.

Minkejja dawn id-differenzi bejn, minn naħa, is-settur kopert bid-Direttiva dwar ftehimiet ta' 
kreditu tal-konsumatur u d-direttiva proposta dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali għandu jitqies li, minkejja li r-regoli m’għandhomx ikunu identiċi, fejn 
tkun qed jiġi rregolata l-istess sustanza m’għandux ikun hemm żewġ regoli differenti fuq l-
istess punt. 
Bosta Stati Membri ttrasponew dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar ftehimiet ta' kreditu tal-
konsumatur b’tali mod li japplikaw ukoll għal kreditu garantit b’ipoteka. Dan il-fatt għandu 
jinżamm quddiem għajnejna.
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F’ġieħ l-istabbiltà tas-suq finanzjarju,  kwalunkwe strettezza li tmur lil hinn mid-direttiva 
dwar il-kreditu tal-konsumatur tkun  żejda, minħabba li miżuri diġà deċiżi, pereżempju dwar 
is-sorveljanza tal-banek, dwar ir-rekwiżiti tal-kapital u dwar it-titolizzazzjoni għandhom l-
istess effetti, u jirrappreżentaw l-aktar strumenti adegwati. F’dan il-kuntest, ir-Rapporteur 
jirreferi għall-proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Lulju 2011 dwar l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta’ Basel dwar is-Sorveljanza tal-Banek (Basel III)1.
Filwaqt li l-Kummissjoni fil-Green Paper u l-White Paper użat it-terminu “kreditu 
ipotekarju”, il-proposta ta’ direttiva preżenti iġġib l-isem “dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta 
ma' proprjetà reżidenzjali”. Din il-formulazzjoni hija waħda żvijanti, bħalma huwa wkoll l-
Artikolu 1. Il-proposta tinkludi, minn naħa waħda, b’mod li mhuwiex evidenti mad-daqqa 
t’għajn, biss ftehimiet ta’ kreditu tal-konsumatur, iżda min-naħa l-oħra bl-ebda mod 
esklussivament ftehimiet ta’ kreditu immobiljari, iżda kull kuntratt ta’ kreditu tal-konsumatur 
li huwa garantit b'ipoteka fuq proprjetà immobbli, anki meta jsiru bl-iskop li jiffinanzjaw eż. 
kumplessi industrijali kbar jew inkella x-xiri ta’ karozza, titoli jew anki għal overdraft, kif 
huwa komuni f’xi Stati Membri. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Ekonomija u 
l-Affarijiet Monetarji, bħala l-kumitat risponsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Titel

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' 
proprjetà reżidenzjali

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' 
proprjetà reżidenzjali u ftehimiet ta’ 
kreditu garantiti b’ipoteka 

(Din il-bidla tgħodd għat-test sħiħ. Jekk 
tiġi adottata, ikun jeħtieġ li jsiru l-modifiki 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. de

                                               
1 COM(2011) 0453, COM(2011) 0452.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) F'Marzu 2003, il-Kummissjoni nediet 
proċess ta' identifikazzjoni u valutazzjoni 
tal-impatt tal-ostakli għas-suq intern għall-
ftehimiet tal-kreditu relatati ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali. Fl-2007, adottat 
White Paper dwar l-integrazzjoni tas-swieq 
tal-ipoteki fl-UE. Il-White Paper ħabbret l-
intenzjonijiet tal-Kummissjoni li twettaq 
valutazzjoni tal-impatt ta' fost l-oħrajn l-
alternattivi politiċi għall-informazzjoni 
prekuntrattwali, il-bażijiet ta' dejta tal-
kreditu, l-affidabbiltà kreditizja, ir-rata 
perċentwali annwali tal-imposti u l-pariri. 
Il-Kummissjoni stabbilixxiet ukoll Grupp 
ta' Esperti dwar il-Każijiet ta' Kreditu 
sabiex jgħin lill-Kummissjoni tħejji miżuri 
biex ittejjeb l-aċċessibbiltà, il-
paragunabbiltà u l-kompletezza tad-dejta 
dwar il-kreditu. Ġew imnedija wkoll studji 
dwar ir-rwol u l-operati tal-intermedjarji 
tal-kreditu u l-istituzzjonijiet mhux tal-
kreditu li jipprovdu ftehimiet ta' kreditu 
b'rabta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali.

(1) F'Marzu 2003, il-Kummissjoni nediet 
proċess ta' identifikazzjoni u valutazzjoni 
tal-impatt tal-ostakli għas-suq intern għall-
ftehimiet tal-kreditu relatati ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali u ftehimiet ta’ 
kreditu garantiti b’ipoteka. Fl-2007, 
adottat White Paper dwar l-integrazzjoni 
tas-swieq tal-ipoteki fl-UE. Il-White Paper 
ħabbret l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni li 
twettaq valutazzjoni tal-impatt ta' fost l-
oħrajn l-alternattivi politiċi għall-
informazzjoni prekuntrattwali, il-bażijiet ta' 
dejta tal-kreditu, l-affidabbiltà kreditizja, 
ir-rata perċentwali annwali tal-imposti u l-
pariri. Il-Kummissjoni stabbilixxiet ukoll 
Grupp ta' Esperti dwar il-Każijiet ta' 
Kreditu sabiex jgħin lill-Kummissjoni 
tħejji miżuri biex ittejjeb l-aċċessibbiltà, il-
paragunabbiltà u l-kompletezza tad-dejta 
dwar il-kreditu. Ġew imnedija wkoll studji 
dwar ir-rwol u l-operati tal-intermedjarji 
tal-kreditu u l-istituzzjonijiet mhux tal-
kreditu li jipprovdu ftehimiet ta' kreditu 
b'rabta ma' proprjetà immobbli reżidenzjali 
u ftehimiet ta’ kreditu garantiti b’ipoteka.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont it-Trattat, is-suq intern jikkonsisti 
f'żona mingħajr fruntieri interni fejn jiġu 
żgurati l-moviment liberu ta' oġġetti u 

(2) Skont it-Trattat, is-suq intern jikkonsisti 
f'żona mingħajr fruntieri interni fejn jiġu 
żgurati l-moviment liberu ta' oġġetti u 
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servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. L-
iżvilupp ta' suq tal-kreditu iktar trasparenti 
u effiċjenti f'dik iż-żona huwa vitali għall-
promozzjoni tal-izvilupp tal-attività 
transfruntiera u l-ħolqien ta' suq intern tal-
ftehimiet tal-kreditu marbuta mal-proprejtà 
immobbli reżidenzjali. Jeżistu differenzi 
sustanzjali fil-liġijiet ta' diversi Stati 
Membri fir-rigward tal-kondotta tan-
negozju fl-għoti ta' ftehimiet ta' kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali u fir-regolamentazzjoni u s-
superviżjoni tal-intermedjarji tal-kreditu u 
l-istituzzjonijiet mhux ta’ kreditu li 
jipprovdu ftehmiet ta' kreditu marbuta ma' 
proprjetà immobbli reżidenzjali. Dawn id-
differenzi joħolqu ostakli li jirrestrinġu l-
livell ta' attività transfruntiera min-naħat 
tal-forniment u d-domanda, b'hekk inaqqsu 
l-kompetizzjoni u l-għażla fis-suq, jgħollu 
l-kost tal-għoti ta' self għall-fornituri u 
saħansitra jipprevenuhom milli jwettqu 
negozju.

servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. L-
iżvilupp ta' suq tal-kreditu iktar trasparenti 
u effiċjenti f'dik iż-żona huwa vitali għall-
promozzjoni tal-izvilupp tal-attività 
transfruntiera u l-ħolqien ta' suq intern tal-
ftehimiet tal-kreditu marbuta mal-proprejtà 
immobbli reżidenzjali  u ftehimiet ta’ 
kreditu garantiti b’ipoteka. Jeżistu 
differenzi sustanzjali fil-liġijiet ta' diversi 
Stati Membri fir-rigward tal-kondotta tan-
negozju fl-għoti ta' ftehimiet ta' kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali  u ftehimiet ta’ kreditu 
garantiti b’ipoteka u fir-regolamentazzjoni 
u s-superviżjoni tal-intermedjarji tal-
kreditu u l-istituzzjonijiet mhux ta’ kreditu 
li jipprovdu ftehmiet ta' kreditu marbuta 
ma' proprjetà immobbli reżidenzjali  u 
ftehimiet ta’ kreditu garantiti b’ipoteka. 
Dawn id-differenzi joħolqu ostakli li 
jirrestrinġu l-livell ta' attività transfruntiera 
min-naħat tal-forniment u d-domanda, 
b'hekk inaqqsu l-kompetizzjoni u l-għażla 
fis-suq, jgħollu l-kost tal-għoti ta' self 
għall-fornituri u saħansitra jipprevenuhom 
milli jwettqu negozju.

Or. de

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għal dawk l-oqsma mhux koperti minn 
din id-Direttiva l-Istati Membri għandhom 
ikunu ħielsa li jżommu jew jintroduċu 
leġiżlazzjoni nazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom ikun jistgħu jżomm jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali 
f'oqsma bħal liġi tal-kuntratti marbuta mal-
validità tal-ftehimiet ta' kreditu, 
valwazzjoni tal-proprjetà, reġistrazzjoni 
tal-art, informazzjoni kuntrattwali, 

(7) Għal dawk l-oqsma mhux koperti minn 
din id-Direttiva l-Istati Membri għandhom 
ikunu ħielsa li jżommu jew jintroduċu 
leġiżlazzjoni nazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom ikun jistgħu b’mod patikolari
jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet 
nazzjonali f'oqsma bħal liġi tal-kuntratti 
marbuta mal-validità tal-ftehimiet ta' 
kreditu, il-liġi tal-proprjetà, valwazzjoni 
tal-proprjetà, reġistrazzjoni tal-art, 
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kwistjonijiet postkuntrattwali u l-maniġġ 
tal-inadempjenzi.

informazzjoni kuntrattwali, kwistjonijiet 
postkuntrattwali u l-maniġġ tal-
inadempjenzi.

Or. de

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 
tiżgura li l-krediti kollha mogħtija lill-
konsumaturi jibbenefikaw minn livell għoli 
ta' protezzjoni. Għalhekk għandha tapplika 
għall-krediti ggarantiti bi proprjetà 
immobbli, jew krediti li jintużaw biex 
tinxtara proprjetà f'xi Stati Membri u għal 
krediti għar-rinnovazzjoni ta' proprejtà 
reżidenzjali li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE li tistabbilixxi regoli fil-livell 
tal-Unjoni dwar il-ftehimiet ta' kreditu 
għall-konsum. Aktar minn hekk, din id-
Direttiva ma għandhiex tiġi applikata għal 
ċertu tip ta' ftehimiet ta' kreditu fejn il-
kreditu jingħata minn min iħaddem lil 
impjegati tiegħu taħt ċerti cirkustanzi, kif 
diġà previst fid-Direttiva 2008/48/KE. 

(9) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 
tiżgura li l-krediti kollha mogħtija lill-
konsumaturi jibbenefikaw minn livell għoli 
ta' protezzjoni. Għalhekk għandha tapplika 
għall- ftehimiet tal-kreditu tal-
konsumatur garantiti b’ipoteka jew għall-
finanzjament tax-xiri ta’  proprjetà 
immobbli f'xi Stati Membri u għal krediti 
għar-rinnovazzjoni ta' proprejtà 
reżidenzjali li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 
dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
87/102/KEE li tistabbilixxi regoli fil-livell 
tal-Unjoni dwar il-ftehimiet ta' kreditu 
għall-konsum. Aktar minn hekk, din id-
Direttiva ma għandhiex tiġi applikata għal 
ċertu tip ta' ftehimiet ta' kreditu fejn il-
kreditu jingħata minn min iħaddem lil 
impjegati tiegħu taħt ċerti cirkustanzi, kif 
diġà previst fid-Direttiva 2008/48/KE. 

Or. de



PE472.205v01-00 8/63 PA\877227MT.doc

MT

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 a) Barra minn hekk, din id-Direttiva, fi 
qbil mad-Direttiva 2008/48/KE, 
m’għandhiex tapplika għal ftehimiet tal-
proprejtà immobbli reżidenzjali u tal-
kreditu garantit b’ipoteka li jaqbżu valur 
ta’ EUR 2 miljun. Għandhom ikunu 
esklużi wkoll mill-kamp ta’ applikazzjoni 
ftehimiet ta’ differiment, kuntratti ta’ kera 
jew leasing, ftehimiet ta’ kreditu fil-forma 
ta’ faċilitajiet ta’ overdraft, ftehimiet ta’ 
kreditu bla mgħax jew bla imposti, 
ftehimiet ta' kreditu ma' kumpaniji tat-
titoli, ftehimiet ta' kreditu li huma r-
riżultat ta' riżoluzzjoni ta’ kontroversja, 
ftehimiet ta' kreditu li jirrigwardaw 
pagament differit bla imposti, u ftehimiet 
ta’ kreditu li jirrigwardaw krediti 
magħmula lil pubbliku ristrett skont 
dispożizzjonijiet statutarji.

Or. de

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fl-istess ħin, huwa importanti li 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-ftehimiet ta' 
kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali li jiġġustifikaw approċċ 
differenzjat. Minħabba n-natura u l-
konsegwenzi possibbli ta' ftehim ta' 
kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali għall-konsumatur, materjal 
ta' riklamar u informazzjoni 
prekuntrattwali personalizzata għandhom 

(14) Fl-istess ħin, huwa importanti li 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-ftehimiet ta' 
kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali li jiġġustifikaw approċċ 
differenzjat. Skont dak li diġà jeżisti bħala 
approċċ voluntarju mill-industrija dwar is-
self fuq id-djar, minbarra l-informazzjoni 
prekuntrattwali personalizzata anki l-
informazzjoni ġenerali prekuntrattwali 
għandha tkun disponibbli l-ħin kollu. Barra 
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jinkludu twissijiet speċifiċi dwar ir-riskji, 
pereżempju dwar in-natura u l-
implikazzjonijiet ta' sottoskrizzjoni ta' 
garanzija. Skont dak li diġà jeżisti bħala 
approċċ voluntarju mill-industrija dwar is-
self fuq id-djar, minbarra l-informazzjoni 
prekuntrattwali personalizzata anki l-
informazzjoni ġenerali prekuntrattwali 
għandha tkun disponibbli l-ħin kollu. Barra 
minn dan, approċċ differenzjat huwa 
ġġustifikat sabiex jitqiesu t-tagħlimiet li 
ħarġu mill-kriżi finanzjarja sabiex jiġi 
żgurat li s-self joriġina f'manjiera soda. 
F'dan ir-rigward, id-dispożizzjonijiet dwar 
l-affidabbiltà kreditizja għandhom ikunu 
msaħħa meta mqabbla mal-kreditu għall-
konsum, informazzjoni aktar preċiża 
għandha tingħata mill-intermedjarji tal-
kreditu dwar l-istatus tagħhom u r-
relazzjoni mal-kredituri sabiex jiġu 
ddivulgati konflitti ta' interess potenzajli, u 
l-atturi kollha involuti fl-organizzazzjoni 
tal-ftehimiet ta' kreditu marbuta ma' 
proprjetà immobbli reżidenzjali għandhom 
ikunu awtorizzati, irreġistrati u superviżati 
kif xieraq.

minn dan, approċċ differenzjat huwa 
ġġustifikat sabiex jitqiesu t-tagħlimiet li 
ħarġu mill-kriżi finanzjarja sabiex jiġi 
żgurat li s-self joriġina f'manjiera soda. L-
affidabbiltà kreditizja għandha tiġi 
vvalutata skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2008/48/KE. L-intermedjarji tal-
kreditu għandhom jagħtu informazzjoni 
aktar preċiża dwar l-istatus tagħhom u r-
relazzjoni mal-kredituri sabiex jiġu 
ddivulgati konflitti ta' interess potenzajli, u 
l-atturi kollha involuti fl-organizzazzjoni 
tal-ftehimiet ta' kreditu marbuta ma' 
proprjetà immobbli reżidenzjali għandhom 
ikunu awtorizzati, irreġistrati u superviżati 
kif xieraq.

Or. de

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Il-qafas legali applikabbli għandu 
jagħti lill-konsumaturi l-fiduċja li l-
kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu 
qegħdin jikkunsidraw id-drittijiet u l-
interessi tal-konsumatur. Aspett ewlieni fl-
iżgurar tal-fiduċja tal-konsumatur huwa r-
rekwiżit li jkun żgurat grad għoli ta' 
ġustizzja, onestà u professjonaliżmu fl-
industrija. Filwaqt li din id-Direttiva 
għandha tesiġi l-prova tal-għarfien u l-
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tal-istituzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
ikunu liberi li jintroduċu jew jagħmlu dawn 
ir-rekwiżiti applikabbli għal persuni fiżiċi 
individwali.

kompetenza rilevaneti fil-livell tal-
istituzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
ikunu liberi li jintroduċu jew jagħmlu dawn 
ir-rekwiżiti applikabbli għal persuni fiżiċi 
individwali.

Or. de

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Il-kredituri u l-intermedjarji tal-
kreditu ta' spiss jużaw riklamar, li ta' spiss 
jinkludi termi u kundizzjonjiet speċjali 
sabiex jattiraw lill-konsumaturi lejn prodott 
partikolari. Il-konsumaturi għandhom 
għalhekk ikunu protetti minn prassi ta' 
riklamar li jiżvijaw u għandhom ikunu 
jistgħu jqabblu r-riklami. Dispożizzjonijiet 
speċifiċi finali dwar ir-riklamar ta' 
ftehimiet ta' kreditu marbuta ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali u lista ta' oġġetti li 
għandha tkun inkluża fil-materjal tar-
riklamar u l-kummerċjalizzazzjoni 
indirizzati lill-konsumaturi huma meħtieġa 
sabiex jippermettilhom iqabblu l-offerti 
differenti, safejn it-tali riklamar 
jispeċifika rati tal-interessi u imposti.
Għajr hekk, l-Istati Membri għandhom 
jibqgħu fil-libertà li jiddisponu dwar 
rekwiżiti ta’ informazzjoni fil-liġijiet 
nazzjonali tagħhom.  Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom iqisu l-
ispeċifiċitajiet tal-ftehimiet tal-kreditu 
marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali

Or. de
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-konsumatur jista' ikun għad 
għandu bżonn għajnuna addizzjonali biex 
jiddeċiedi liema ftehim ta' kreditu, mill-
firxa ta' prodotti proposti, huwa l-iktar 
adattat għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni 
finanzjarja tiegħu. Il-kredituri, u fejn it-
tranżazzjoni ssir permezz ta' 
intermedjarju tal-kreditu, l-intermedjarji 
tal-kreditu għandhom jipprovdu tali 
assistenza b'rabta mal-prodotti ta' kreditu li 
jkunu qed joffru lill-konsumatur. L-
informazzjoni rilevanti, kif ukoll il-
karatteristiċi essenzjali tal-prodotti 
proposti, għandhom għalhekk jiġu 
spjegati lill-konsumatur b’mod 
personalizzat sabiex il-konsumatur ikun 
jista' jifhem l-effetti li dawn jistgħu 
jkollhom fuq is-sitwazzjoni ekonomika 
tiegħu. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw meta u sa fejn tali 
spjegazzjonijiet għandhom jingħataw lill-
konsumatur, filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi 
partikolari li fihom jiġi offrut il-kreditu, il-
ħtieġa tal-konsumatur għall-assistenza u n-
natura tal-prodotti ta' kreditu individwali.

(22) Minkejja l-informazzjoni 
prekuntrattwali li għandha tingħata, il-
konsumatur jista' jibqa' jeħtieġ għajnuna 
addizzjonali biex jiddeċiedi liema ftehim 
ta' kreditu, mill-firxa ta' prodotti proposti, 
hu l-iktar adattat għall-ħtiġijiet u s-
sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Għalhekk, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kredituri jipprovdu tali assistenza rigward 
il-prodotti ta' kreditu li huma joffru lill-
konsumatur. Fejn hu xieraq, l-
informazzjoni prekuntrattwali rilevanti, 
kif ukoll il-karatteristiċi essenzjali tal-
prodotti proposti, għandhom jiġu spjegati 
lill-konsumatur b'mod personalizzat 
sabiex il-konsumatur jista' jifhem l-effetti 
li dawn jistgħu jkollhom fuq is-sitwazzjoni 
ekonomika tiegħu. Fejn applikabbli, dan 
id-dover li tingħata assistenza lill-
konsumatur għandu japplika wkoll għal 
intermedjarji ta' kreditu. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeterminaw meta u sa fejn tali 
spjegazzjonijiet għandhom jingħataw lill-
konsumatur, filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi 
partikolari li fihom jiġi offrut il-kreditu, il-
ħtieġa tal-konsumatur għall-assistenza u n-
natura tal-prodotti ta' kreditu individwali.

Or. de

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġu promossi l-istabbiliment u 
l-funzjonament tas-suq intern u jiġi żgurat 

(23) Sabiex jiġu promossi l-istabbiliment u 
l-funzjonament tas-suq intern u jiġi żgurat 
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livell għoli ta’ protezzjoni għall-
konsumaturi fl-Unjoni kollha, huwa 
meħtieġ li tiġi żgurata l-paragunabbiltà tal-
informazzjoni relatata mar-rata perċentwali 
annwali tal-imposti fl-Unjoni kollha. Il-
kost totali tal-kreditu għall-konsumatur 
għandu jinkludi l-kostijiet kollha li l-
konsumatur ikollu jħallas b'konnessjoni 
mal-ftehim ta' kreditu, minbarra l-kostijiet 
notarili. Għalhekk għandu jinkludi l-
imgħax, il-kummissjonijiet, it-taxxi u t-
tariffi tal-intermedjarji tal-kreditu u 
kwalunkwe tariffa oħra kif ukoll il-kost tal-
assigurazzjoni u prodotti anċillari oħra, 
fejn dawn huma obbligatorji sabiex 
jinkiseb kreditu bit-termini u l-
kundizzjonijiet ikkummerċjalizzati. Billi fl-
istadju prekuntrattwali r-rata perċentwali 
annwali tal-imposta tista’ tiġi indikata biss 
b’eżempju, tali eżempju għandu jkun 
rappreżentattiv. Għalhekk, dan għandu 
jikkorrispondi, pereżempju, għall-medja 
tad-duratura u l-ammont totali ta' kreditu 
mogħti għat-tip ta' ftehim ta' kreditu 
kkonsidrat. Fid-dawl tal-kumplessitajiet 
tal-kalkolazzjoni tar-rata perċentwali 
annwali tal-imposti (pereżempju għal 
kreditu abbażi ta' rati tal-imgħax varjabbli 
jew amortizzazzjoni mhux standard) u 
sabiex tkunu tista' tiġu akkomodata l-
innovazzjoni tal-prodotti, jistgħu jintużaw 
standards regolatorji tekniċi biex 
jemendaw jew jispeċifikaw il-metodu ta' 
kalkolazzjoni tar-rata perċentwali annwali 
tal-imposti. Id-definizzjoni ta' u l-
metodoloġija użata għall-kalkolazzjoni 
tar-rata perċentwali annwali tal-imposti 
f'din id-Direttiva għandhom ikunu l-istess 
bħal dawk fid-Direttiva 2008/48/KE 
sabiex jiġu ffaċilitati l-fehim u l-
komprensjoni tal-konsumaturi. Dawn id-
definizzjonijiet u l-metodoloġiji jistgħu 
madankollu jsiru differenti fil-futur jekk 
aktar tard tiġi mmodifikata d-
Direttiva 2008/48/KE. L-Istati Membri 
huma liberi li jżommu jew jintroduċu 
projbizzjonijiet fuq tibdiliet unilaterali 

livell għoli ta’ protezzjoni għall-
konsumaturi fl-Unjoni kollha, huwa 
meħtieġ li tiġi żgurata b’mod uniformi l-
paragunabbiltà tal-informazzjoni relatata 
mar-rata perċentwali annwali tal-imposti 
fl-Unjoni kollha. Il-kost totali tal-kreditu 
għall-konsumatur għandu jinkludi l-
kostijiet kollha li l-konsumatur ikollu 
jħallas b'konnessjoni mal-ftehim ta' 
kreditu, minbarra l-kostijiet relatati mal-
protezzjoni tal-kreditu bħall-imposti ta’ 
reġistrazzjoni u l-kostijiet notarili. 
Għalhekk għandu jinkludi l-imgħax, il-
kummissjonijiet, it-taxxi u t-tariffi tal-
intermedjarji tal-kreditu u kwalunkwe 
tariffa oħra kif ukoll il-kost tal-
assigurazzjoni u prodotti anċillari oħra, 
fejn dawn huma obbligatorji sabiex 
jinkiseb kreditu bit-termini u l-
kundizzjonijiet ikkummerċjalizzati. Billi fl-
istadju prekuntrattwali r-rata perċentwali 
annwali tal-imposta tista’ tiġi indikata biss 
b’eżempju, tali eżempju għandu jkun 
rappreżentattiv. Għalhekk, dan għandu 
jikkorrispondi, pereżempju, għall-medja 
tad-duratura u l-ammont totali ta' kreditu 
mogħti għat-tip ta' ftehim ta' kreditu 
kkonsidrat. Fid-dawl tal-kumplessitajiet 
tal-kalkolazzjoni tar-rata perċentwali 
annwali tal-imposti (pereżempju għal 
kreditu abbażi ta' rati tal-imgħax varjabbli 
jew amortizzazzjoni mhux standard) u 
sabiex tkunu tista' tiġu akkomodata l-
innovazzjoni tal-prodotti, jistgħu jintużaw 
standards regolatorji tekniċi biex 
jemendaw jew jispeċifikaw il-metodu ta' 
kalkolazzjoni tar-rata perċentwali annwali 
tal-imposti. F’ġieħ il-komparabbiltà, id-
definizzjoni tar-rata perċentwali annwali 
tal-imposti u l-metodoloġija użata għall-
kalkolu tagħha f’din id-Direttiva u fid-
Direttiva 2008/48/KE għandhom ikunu
kemm jista’ jkun uniformi. Madankollu, 
fil-każ ta’ krediti b’rata inizjali fissa tal-
imgħax, il-kalkolu tar-rata perċentwali 
annwali tal-imposti skont id-
Direttiva 2008/48/KE jista’ jwassal għal 
nuqqas ta’ fehim serju min-naħa tal-
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mill-kreditur fir-rata tat-teħid tas-self. konsumatur. Dan jeġtieġ li jiġi kkoreġut. 
Fil-futur jistgħu jirriżultaw diskrepanzi 
addizzjonali, jekk iż-żewġ direttivi jiġu 
emendati. L-Istati Membri huma liberi li 
jżommu jew jintroduċu projbizzjonijiet fuq 
tibdiliet unilaterali mill-kreditur fir-rata tat-
teħid tas-self.

Or. de

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Fil-każ ta’ valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja b’eżitu negattiv, il-
kreditu għandu jingħata biss f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali. Dan l-eżitu negattiv jista' 
joħroġ minn firxa wiesa' ta' raġunijiet, 
fosthom iżda mhux biss mill-
konsultazzjoni ta' bażijiet ta’ dejta jew skor 
kreditizju negattiv. Valutazzjoni pożittiva 
tal-affidabbiltà kreditizja ma għanhiex 
tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li 
jipprovdi l-kreditu.

Or. de

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-konsumaturi għandhom jipprovdu l-
informazzjoni rilevanti disponibbli kollha 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u ċ-
ċirkustanzi personali tagħhom lill-kreditur 
jew l-intermedjarju sabiex jiffaċilitaw il-

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

il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja, 
għaliex għajr hekk il-kreditu mixtieq jista’ 
ma jingħatalhomx. F'sitwazzjonijiet fejn 
il-konsumaturi konxjament jagħtu 
informazzjoni mhux sħiħa jew mhux 
preċiża, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jiddeterminaw il-penalitajiet xierqa.

Or. de

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) Fejn deċiżjoni ta' rifjut ta' 
applikazzjoni għal kreditu tkun abbażi ta' 
dejta miksuba mill-konsultazzjoni ta' bażi 
ta’ dejta jew min-nuqqas ta' dejta ġo fiha, 
il-kreditur għandu jinforma lill-konsumatur 
dwar dan u dwar id-dejta pprovduta mill-
bażi ta' dejta kkonsultata u bi kwalunkwe 
element ieħor meħtieġ mid-
Direttiva 95/46/KE. Fejn deċiżjoni ta' rifjut 
ta' applikazzjoni għal kreditu tkun abbażi 
ta' deċiżjoni awtomatizzata jew abbażi ta' 
metodi sistematiċi bħal sistemi ta' skor 
kreditizju, il-kreditur għandu jinforma lill-
konsumatur dwar dan u jgħarrfu li riżultati 
awtomazziti ta’ dan it-tip jistgħu wkoll 
jiġu eżaminati manwalment, bla ma dan 
joħloq obbligu għall-kreditur. 
Madankollu, il-kreditur ma għandux ikun 
obbligat jagħti tali informazzjoni meta dan 
ikun ipprojbit minn leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni, pereżempju leġiżlazzjoni dwar il-
ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu. Lanqas ma għandha tali 
informazzjoni tingħata meta dan ikun 
kontra objettivi ta' politika pubblika jew 
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ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu. Lanqas ma għandha tali 
informazzjoni tingħata meta dan ikun 
kontra objettivi ta' politika pubblika jew 
sigurtà pubblika bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, il-kxif jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

sigurtà pubblika bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, il-kxif jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

Or. de

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Meta l-konsumatur jingħata parir 
bħala servizz separat mill-kreditu, għandu 
jiġi mgħarraf ċar dwar dan il-fatt. 
Imposta għandha ssir biss jekk il-
konsumatur ikun mgħarraf ċar dwarha u 
dwar il-metodu tal-kalkolu tagħha. Dawk 
li jipprovdu parir għandhom ikunu 
konformi mal-istandards ġenerali sabiex 
jiżguraw li l-konsumatur jiġi ppreżentat 
b'firxa ta' prodotti adatti għall-ħtiġijiet u ċ-
ċirkustanzi tiegħu. Dak il-parir għandu 
jkun ibbażat fuq analiżi ġusta u mifruxa 
biżżejjed tal-prodotti disponibbli u fuq 
spezzjoni fid-dettall tas-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-konsumatur, il-preferenzi u 
l-għanijiet, li għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni aġġornata u 
suppożizzjonijiet raġonevoli dwar iċ-
ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-ħajja tal-
kreditu. Jekk dan il-parir ikun jirrigwarda 
biss il-firxa ta’ prodotti proprji, il-
konsumatur għandu jkun infurmat 
b’hekk. L-Istati Membri jistgħu jiċċaraw 
kif il-konvenjenza ta' prodott speċifiku 
għall-konsumatur għandha tiġi vvalutata 
fil-kuntest tal-għoti tal-parir.

Or. de
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

intitolat għal kumpens ġust u 
oġġettivament iġġustifikat għall-kostijiet 
potenzjali, inkluż kwalunkwe telf ta’ 
mgħaxijiet, direttament marbuta mar-
ripagament bikri tal-kreditu. Fi kwalunkwe 
każ jekk ir-ripagament bikri jsir f'perjodu 
meta r-rata tat-teħid tas-self tkun fissa, l-
eżerċizzju tad-dritt jista' jiġi soġġett għall-
eżistenza ta' interess speċjali tal-
konsumatur. Dan l-interess speċjali jista' 
pereżempju jseħħ f'każ ta' divorzju jew 
qgħad. 

Or. de

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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proċessar tad-dejta li għandhom jiġu 
applikati għall-bażijiet ta’ dejta tal-
kreditu.

Or. de

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
tal-kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali, fosthom il-firxa ta' prodotti 
disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
temenda l-kontenut tal-oġġetti standard 
tal-informazzjoni li għandhom ikunu 
inklużi fir-riklamar, il-kontenut u l-format 
tal-Fuljett Ewropew ta' Informazzjoni 
Standardizzata (FEIS), il-kontenut tad-
divulgar tal-informazzjoni mill-
intermedjarji tal-kreditu u l-kriterji li 
għandhom jitqiesu għall-valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur.

(40) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq 
tal-kreditu marbuta ma' proprjetà immobbli 
reżidenzjali, fosthom il-firxa ta' prodotti 
disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex 
temenda l-kontenut u l-format tal-Fuljett 
Ewropew ta' Informazzjoni Standardizzata 
(FEIS) u l-formola u l-presupposti li 
abbażi tagħhom isir il-kalkolu tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti skont l-
Anness I.

Or. de

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi, 
bħall-inflazzjoni u l-iżviluppi fis-swieq tal-
ftehimiet tal-kreditu marbut ma' proprjetà 
immobbli reżidenzjali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tistipula 

imħassar
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ammont monetarju minimu ta' 
assigurazzjoni tal-indemnità professjonali 
jew garanzija paragunabbli fir-rigward 
tal-intermedjarji tal-kreditu billi jiġu 
adottati standards tekniċi regolatorji.

Or. de

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandu jkollhom xahrejn mid-data tan-
notifika biex joġġezzjonaw għal att 
delegat. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, għandu jkun 
possibbli li dak il-perjodu jiġi estiż 
b’xahar fir-rigward ta' oqsma sinifikanti ta' 
tħassib. Għandu wkoll ikun possibbli għall-
Parlament Ewropew u għall-Kunsill li 
jinfurmaw lill-istituzzjonijiet l-oħra bl-
intenzjoni tagħhom li ma jqajmux 
oġġezzjonijiet.

(43) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandu jkollhom tliet xhur mid-data tan-
notifika biex joġġezzjonaw għal att 
delegat. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, għandu jkun 
possibbli li dak il-perjodu jiġi estiż 
b’xahrejn fir-rigward ta' oqsma sinifikanti 
ta' tħassib. Għandu wkoll ikun possibbli 
għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill 
li jinfurmaw lill-istituzzjonijiet l-oħra bl-
intenzjoni tagħhom li ma jqajmux 
oġġezzjonijiet.

Or. de

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ din id-Direttiva hu li 
tistabbilixxi qafas għal ċerti aspetti tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri fir-
rigward tal-ftehimiet ta' kreditu marbut 
ma' proprjetà immobbli reżidenzjali għall-
konsumaturi u li jikkonċerna ċerti aspetti 

L-għan ta’ din id-Direttiva hu li 
tistabbilixxi qafas għal ċerti aspetti tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri kif ukoll
ċerti aspetti tar-rekwiżiti prudenzjali u 
superviżorji tal-intermedjarji tal-kreditu u 
l-kredituri, safejn jikkonċernaw ftehimiet 
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tar-rekwiżiti prudenzjali u superviżorji tal-
intermedjarji tal-kreditu u l-kredituri.

ta’ kreditu tal-konsumatur li huma 
garantiti b’ipoteka jew inkella li jaqdu l-
finanzjament ta’ proprjetà immobbli 
reżidenzjali.

Or. de

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) Ftehimiet ta' kreditu li, fil-mument tal-
konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, il-fini
tagħhom huwa l-akkwist jew iż-żamma 
tad-drittijiet ta' proprjetà f'art jew f'bini 
reżidenzjali eżistenti jew ipproġettat.

Or. de
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) fttehimiet ta’ kreditu li s-somma totali 
tagħhom taqbeż EUR 2 miljun; 

Or. de

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) ftehimiet ta’ differiment ta’ ftehimiet 
ta’ kreditu għal mhux aktar minn sitt 
xhur, fejn ir-rata ta’ self għad-differiment 
ma taqbiżx ir-rata fil-ftehim ta kreditu;

Or. de
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Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bc) ftehimiet ta' kiri jew ta' leasing fejn 
m'hemm previst l-ebda obbligu għax-xiri 
tal-oġġett tal-ftehim, la bil-ftehim innifsu 
u lanqas bi kwalunkwe ftehim separat; 
tali obbligu għandu jiġi kkunsidrat li 
jeżisti jekk dan jiġi deċiż hekk mill-
kreditur b'mod unilaterali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)(d) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bd) ftehimiet ta' kreditu fil-forma ta' 
faċilità ta' overdraft;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)(e) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

be) ftehimiet ta' kreditu fejn il-kreditu 
jingħata mingħajr imgħax u mingħajr 
kwalunkwe imposta oħra u ftehimiet ta' 
kreditu li jistipulaw li l-kreditu għandu 
jitħallas lura fi żmien tliet xhur u li jkunu 
pagabbli biss imposti insinifikanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)( f) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bf) ftehimiet ta' kreditu li huma konklużi 
ma' kumpaniji ta' investiment kif definit 
fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji jew ma' 
istituzzjonijiet ta' kreditu kif definit fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/48/KE 
għall-finijiet li investitur ikun jista' 
jwettaq tranżazzjoni relatata ma’ wieħed 
jew aktar mill-istrumenti elenkati fl-
Anness I, Parti C, tad-
Direttiva 2004/39/KE, fejn il-kumpanija 
ta' investiment jew l-istituzzjoni ta' kreditu 
li tagħti l-kreditu hija involuta f'tali 
tranżazzjoni;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)(h) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bg) ftehimiet ta' kreditu li huma l-eżitu ta' 
soluzzjoni milħuqa f’qorti jew quddiem 
awtorità statutorja oħra;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)(i) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bh) ftehimiet ta' kreditu li jirrigwardaw il-
ħlas differit, mingħajr imposti, ta' dejn 
eżistenti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 2(2)(j) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bi) ftehimiet ta’ kreditu li jirrigwardaw 
self mogħti lil kategorija limitata ta’ 
klijenti fil-kuntest ta’
dispożizzjonijiet statutorji b’finijiet ta’ 
interess ġenerali, u b’rati ta’ mgħax aktar 
baxxi minn dawk applikabbli fis-suq jew 
inkella bla mgħax, jew b’termini oħra li 
huma aktar favorevoli għall-konsumatur 
mill-kundizzjonijiet normali tas-suq u 
b’rati ta’ mgħax li mhumiex ogħla minn 
dawk applikabbli fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Krediti għal “start-ups” jaqdu l-promozzjoni ta’ miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u 
jingħataw b’kundizzjonjiet aktar favorevoli milli jkun normali fis-suq minħabba rekwiżiti 
stabbiliti bil-liġi. Għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni fi qbil mal-
Artikolu 2(2)(l) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur; ara wkoll il-Premessa 11.
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Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt (l a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) ‘l-ammont totali tal-kreditu’ tfisser il-
livell massimu jew is-somom totali li jsiru 
disponibbli skont ftehim ta’ kreditu, 
irrispettivament minn jekk jitħallsux lill-
konsumatur jew lil parti terza;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba t-terminu jintuża fil-proposta (l-Artikolu 8(2)(d)), għandu jkun definit; ara wkoll l-
Artikolu 3(l) tad-Direttiva 2008/48/KE.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ra) "proprjetà immobbli reżidenzjali" hija 
proprjetà immobbli li hija maħsuba 
primarjament għal skopijiet reżidenzjali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba t-terminu jintuża fil-proposta, għandu jkun definit.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-
setgħa jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva u għandhom jiżguraw li 
jingħatawlhom is-setgħat kollha meħtieġa 
biex iwettqu dmirijiethom. Safejn l-Istati 
Membri jimplimentaw provvedimenti ta' 
din id-Direttiva permezz ta' 
dispożizzjonijiet li, skont il-liġi nazzjonali 
tagħhom, mhumiex suġġetti għas-
superviżjoni ta’ awtorità, l-Istati Membri 
m’għandux ikollhom l-obbligu li jaħtru 
awtorità kompetenti u/jew li jagħtu 
setgħat lill-awtorità maħtura.

Or. de

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

B'deroga minn dan, l-Istati Membri 
jistgħu jaħtru wkoll awtoritajiet li 
mhumiex fost l-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament 
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imsemmi hawn fuq, bil-kundizzjoni li l-
Istat Membru konċernat jiżgura li d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
imsemmi li jimplimentaw l-Artikoli 18, 19, 
20 u 21 ta' din id-Direttiva japplikaw 
mutatis mutandis.

Or. de

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun hemm aktar minn awtorità 
kompetenti waħda fuq it-territorju tiegħu, 
Stat Membru għandu jiżgura li dawk l-
awtoritajiet jikkollaboraw mill-qrib sabiex 
ikunu jistgħu jwettqu effikaċement id-
dmirijiet rispettivi tagħhom.

2. Fejn ikun hemm aktar minn awtorità 
kompetenti waħda fuq it-territorju tiegħu, 
Stat Membru għandu jiżgura li dawk l-
awtoritajiet jikkollaboraw mill-qrib ma’ 
xulxin.

Or. de

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-obbligu m'għandhux japplika fejn 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali tirrikjedi l-
indikazzjoni tar-rata ta' imposta 
perċentwali fis-sena fir-reklamar ta' 
ftehim ta' kreditu li ma jindikax rata tal-
imgħax jew kwalunkwe figura relatata 
mal-kost tal-kreditu għall-konsumatur fi 
ħdan it-tifsira tal-ewwel subparagrafu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 4(1) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda44

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni standard għandha 
tispeċifika b'mod ċar, konċiż u prominenti 
permezz ta' eżempju rappreżentattiv dan li 
ġej:

2. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 4(2) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) ir-rata tat-teħid ta’ self, b'indikazzjoni 
jekk hix fissa jew varjabbli jew it-tnejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Twil wisq għar-reklamar.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) id-duratura tal-ftehim tal-kreditu; f) jekk applikabbli, it-tul ta' żmien tal-
ftehim ta' kreditu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-ammont tal-pagamenti akkont; g) skont il-każ, l-ammont tal-pagamenti 
bin-nifs;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 4(2)(f) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) l-ammont totali pagabbli mill-
konsumatur;

imħassar

Or. de

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Voluminuż wisq għar-reklamar, u ma jikkorrispondix mal-immaġni tal-konsumatur matur.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. de

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ġenerali dwar il-ftehimiet ta' 
kreditu titqiegħed għad-disponizzjoni mill-
kredituri jew fejn applikabbli mill-
intermedjarji tal-kreditu f’kull waqt, 
stampata fuq il-karta jew b'mezz durabbli 
ieħor jew f'forma elettronika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 8(2) u l-Artikolu 5(1)(g) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tal-għoti ta’ din l-informazzjoni jmur kontra l-immaġni tal-konsumatur matur u, 
barra minn hekk, jista’ jirrappreżenta xkiel għas-suq intern. Ukoll, l-emenda tallinja t-test 
mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ka) Fil-każ ta' ftehim ta' kreditu li 
permezz tiegħu ħlasijiet magħmula mill-
konsumatur ma jwasslux għal 
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amortizzament korrispondenti immedjat 
tal-ammont totali ta' kreditu, iżda 
jintużaw biex jikkostitwixxu kapital matul 
perjodi u taħt kondizzjonijiet stipulati fil-
ftehim ta' kreditu jew fi ftehim anċillari, l-
informazzjoni prekuntrattwali meħtieġa 
taħt il-paragrafu 2 għandha tinkludi 
dikjarazzjoni ċara u konċiża li tali ftehim 
ta' kreditu ma jipprevedix garanzija għar-
radd lura ta' l-ammont totali ta' kreditu 
miġbud taħt il-ftehim ta' kreditu, sakemm 
ma tingħatax tali garanzija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 5(5) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-waqt sewwa qabel ma l-konsumatur 
ikun marbut bi ftehim ta’ kreditu jew 
offerta, il-kreditur u fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu, wara li 
konsumatur ikun ta l-informazjzoni 
neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu skont l-
Artikolu 14, għandhom jipprovdu lill-
konsumatur, abbażi tal-kundizzjonjijiet ta’ 
kreditu offruti mill-kreditur u, fejn xieraq, 
tal-preferenzi espressi u d-dettalji 
mogħtija mill-konsumatur, bl-
informazzjoni personalizzata
meħtieġa biex il-konsumatur iqabbel 
offerti differenti u jieħu deċiżjoni fundata 
dwar jekk iridx jikkonkludi ftehim tal-
kreditu. Din l-informazzjoni, fuq il-karta 
jew fuq mezz durabbli ieħor, għandha 
tingħata permezz tal-Fuljett Ewropew ta' 
Informazzjoni Standardizzata (FEIS) kif 
stipulat fl-Anness II.
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L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta offerta li torbot lill-kreditur tingħata 
lill-konsumatur, din għandha tkun 
akkumpanjata minn FEIS. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ftehim tal-kreditu ma jistax 
jiġi konkluż sakemm il-konsumatur ikollu 
biżżejjed ħin biex iqabbel l-offerti, 
jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom u 
jieħu deċiżjoni infurmata dwar jekk 
jaċċettax l-offerta, irrilevanti mill-mezz 
tal-konklużjoni tal-kuntratt.
Il-kreditur u fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu għandhom jitqiesu 
li jkunu issodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-għoti 
tal-informazzjoni lill-konsumatur qabel il-
konklużjoni ta' kuntratt ta' distanza kif 
stipulat fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2002/65/KE meta jkunu taw il-
FEIS.

Il-kreditur u fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu għandhom jitqiesu 
li jkunu issodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-għoti 
tal-informazzjoni lill-konsumatur qabel il-
konklużjoni ta' kuntratt ta' distanza kif 
stipulat fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2002/65/KE meta jkunu taw il-
FEIS.

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

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
konsumatur għandu jingħata 
informazzjoni addizzjonali. Din l-
informazzjoni addizzjonali, flimkien ma’ 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li l-
kreditur jew fejn applikabbli l-
intermedjarju tal-kreditu jista' jipprovdi 
lill-konsumatur minn jeddu għandha 
tingħata f'dokument separat li jista' jiġi 
anness mal-FEIS.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur; barra minn hekk, diverġenzi 
nazzjonali sostanzjali jistgħu jirrikjedu informazzjoni differenti għall-protezzjoni tal-
konsumatur.
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Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 biex 
temedna l-oġġetti tal-informazzjoni 
standard stipulati fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu u l-kontenut u l-format tal-FEIS 
stipulati fl-Anness II.

Or. de

Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jemendaw il-lista tal-oġġetti tal-
informazzjoni standard stipulata fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

imħassar

Or. de

Emenda 58

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iħassru kwalunkwe mill-oġġett tal-
informazzjoni stipulat fl-Anness II;

imħassar

Or. de
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Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jagħmlu żidiet fil-lista tal-oġġett tal-
informazzjoni stipulata fl-Anness II;

imħassar

Or. de

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħlasijiet, jekk ikun hemm, pagabbli mill-
konsumatur lill-intermedjarju tal-kreditu 
għas-servizzi tiegħu, jiġu kkomunikati lill-
kreditur mill-intermedjarju tal-kreditu, 
għall-fini tal-kalkolu tar-rata perċentwali 
annwali effettiva tal-imposti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 21(c) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex taġġorna l-lista tal-
oġġetti tal-informazzjoni dwar l-
intermedjarji tal-kreditu li għandha 

imħassar
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tingħata lill-konsumatur, kif stipulat fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
Partikolarment il-Kummissjoni, meta 
tadotta dawn l-atti delegati għandha 
temenda, fejn meħtieġ, il-lista tal-oġġetti 
tal-informazzjoni stipulata fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu.

Or. de

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kredituri u fejn applikabbli l-intermedjarji 
tal-kreditu jipprovdu spejazzjonijiet
adegwati lill-konsumatur dwar il-
ftehim(iet) tal-kreditu propost(i) u 
kwalunkwe prodott(i) anċillari, sabiex il-
konsumatur ikun f'pożizzjoni li 
tippermettilu jivvaluta jekk il-ftehimiet tal-
kreditu proposti humiex adatti għall-

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

prekuntrattwali u l-informazzjoni mill-
FEIS, il-karatteristiċi essenzjali tal-
prodotti proposti u l-effetti speċifiċi li 
jistgħu jkollhom fuq il-konsumatur, 
inklużi l-konsegwenzi ta’ inadempjenza 
ta' ħlas mill-konsumatur. L-Istati Membri 
jistgħu jadattaw il-mod li bih u sa fejn trid 
tingħata tali assistenza, kif ukoll min 
għandu jipprovdi tali assistenza, għaċ-
cirkostanzi partikolari tas-sitwazzjoni li 
fiha jiġi offrut il-ftehim ta' kreditu, il-
persuna li lilha qed jiġi offrut u t-tip ta' 
kreditu offrut.

Dawn l-ispjegazzjonijiet adegwati 
għandhom jinkludu spjegazzjoni tal-
informazzjoni u t-termini inklużi fl-
informazzjoni prekuntrattwali li għandha 
tingħata skont l-Artikolu 9 u 10 u tal-
konsegwenzi li l-konklużjoni tal-ftehim 
tal-kreditu jistgħu jkollu fuq il-
konsumatur, fosthom fil-każ ta' 
inadempjenza fil-pagamenti mill-
kosumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-test mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni tar-rata 
perċentwali annwali tal-imposti, il-kost 
totali tal-kreditu għall-konsumantur għandu 
jiġi ddeteminat bl-esklużjoni tal-imposti 
pagabbli mill-konsumatur f'kaz li jonqos 
milli jissodisfa kwalunkwe mill-impenji 
tiegħu stipulati fil-ftehim tal-kreditu.
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Meta l-ftuħ ta' kont ikun obbligatorju 
sabiex jinkiseb il-kreditu, il-kostijiet biex 
jinżamm dan il-kont, il-kostijiet tal-użu ta’ 
mezz ta’ pagament kemm għal 
tranżazzjonijiet ta’ pagament u ta' 
prelevament ta' kreditu minn dak il-kont, u 
kostijiet oħrajn relatati ma’ tranżazzjonijiet 
ta’ pagament għandhom jiġu inklużi fil-
kost totali tal-kreditu lill-konsumatur 
sakemm il-kostijiet ma jkunux intwerew 
b’mod ċar u separatament fil-ftehim tal-
kreditu jew fi kwalunkwe ftehim ieħor 
konkluż mal-konsumatur.

Il-kostijiet biex jinżamm kont li fih jiġu 
rreġistrati kemm ħlasijiet kif ukoll 
prelevamenti ta' kreditu, il-kostijiet tal-użu 
ta' mezz ta' pagament kemm għal 
tranżazzjonijiet ta' pagament u ta' 
prelevament ta' kreditu minn dak il-kont, u 
kostijiet oħra relatati ma' tranżazzjonijiet 
ta' pagament għandhom jiġu inklużi fil-kost 
totali tal-kreditu lill-konsumatur sakemm 
il-ftuħ tal-kont ma jkunx fakultattiv u l-
kostijiet tal-kont ma jkunux intwerew 
b'mod ċar u separatament fil-ftehim ta' 
kreditu jew fi kwalunkwe ftehim ieħor 
konkluż mal-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-Artikolu 19(2) tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-metodu attwali użat fid-Direttiva 2008/48/KE jista’ jwassal għal nuqqasijiet ta’ fehim min-
naħa tal-konsumatur. Fejn dan ikun f’loku, id-Direttiva 2008/48/KE għandha tiġi adattata 
skont dan.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qegħdin jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28, biex temenda l-formula u 
s-suppożizzjonijiet użati biex tiġi 
kkalkolata r-rata perċentwali annwali tal-
imposti kif stipulat fl-Anness I.

5. Qegħdin jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 biex 
temenda l-formula użata biex tiġi 
kkalkolata r-rata perċentwali annwali tal-
imposti kif stipulat fl-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha, meta tadotta 
dawn l-atti delegati, temenda, fejn meħtieġ, 
il-formula jew is-suppożizzjonijiet stipulati
fl-Anness I, partikolament jekk is-
suppożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu 
u fl-Anness I ma jkunux biżżejjed biex tiġi 
kkalkolata r-rata perċentwali annwali tal-
imposti b'mod uniformi jew ikunux 
għadhom adatti għas-sitwazzjoni 
kummerċjali fis-suq.

Il-Kummissjoni għandha, meta tadotta 
dawn l-atti delegati, temenda, fejn meħtieġ, 
il-formula stipulata fl-Anness I 

Or. de

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim tal-kreditu, 
il-kreditur iwettaq valutazzjoni dettaljata 
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel il-konklużjoni tal-ftehim ta' kreditu, 
il-kreditur jivvaluta l-affidabbiltà
kreditizja tal-konsumatur abbażi ta' 



PA\877227MT.doc 43/63 PE472.205v01-00

MT

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

informazzjoni suffiċjenti, fejn ikun il-każ 
miksuba mill-konsumatur u, fejn ikun 
meħtieġ, abbażi ta' konsultazzjoni tal-bażi 
tad-dejta rilevanti. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kredituri 
jistabbilixxu proċessi adatti għall-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur. Dawn il-proċessi għandhom 
jiġi riveduti f'intervalli regolari u 
għandhom jinżammu reġistrazzjonijiet 
aġġornati ta' dawn il-proċessi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bżon urġenti li nwarrbu mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-konsum 
ta' kreditu, b'mod partikolari minħabba li hemm strumenti oħra f'dan il-qasam, bħalma huma 
d-Direttiva dwar l-Adegwatezza tal-Kapital (id-Direttiva 2006/49/KE) u d-Direttiva rigward 
il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju ta l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (id-Direttiva 2006/48/KE). 

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) Fejn il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur tirriżulta fi 
prospett negattiv tal-kapaċità tiegħu li jaqdi 
l-obbligi kuntrattwali tiegħu skont il-
ftehim tal-kreditu, il-kreditur, jekk 
minkejja dan jagħti l-kreditu, għandu
jiddokumenta dan u jagħti r-raġunijiet. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni stautorja fuq il-konklużjoni ta’ kuntratt tkun pass żejjed.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda obbligu għall-ħruġ ta’ kreditu, u għaldaqstant m’għandu jkun hemm l-ebda 
obbligu li tingħata informazzjoni dwar ir-raġunijiet għar-rifjut ta’ kreditu. L-iżvelar tar-
raġunijiet għar-rifjut ta’ kreditu jista’ jagħti lok għal imġiba ta' frodi sabiex jinkiseb il-
kreditu.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) Meta applikazzjon għal kreditu tiġi 
rrifjutata abbażi tad-dejta li jkun fiha, jew 
in-nuqqas tagħha, f'bażi tad-dejta li tkun 
ġiet ikkonsultata, il-kreditur jinforma lill-
konsumatur immedjatament u mingħajr 
ħlas bl-isem tal-bażi ta' dejta li tkun ġiet 
ikkonsultata kif ukoll tal-kontrollatur 
tagħha u bid-dritt tiegħu li jaċċessaha u 
fejn meħtieġ bid-dritt tiegħu li jikkoreġi d-
dejta tiegħu f'dik il-bażi tad-dejta.

d) Jekk ir-rifjut ta' applikazzjoni ta' 
kreditu jkun ibbażat fuq il-konsultazzjoni 
ta' bażi tad-dejta, il-kreditur għandu
jinforma lill-konsumatur immedjatament u 
mingħajr ħlas bir-riżultat ta' tali 
konsultazzjoni u bil-partikolaritajiet tal-
bażi tad-dejta kkonsultata.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-test mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

f) Il-konsumatur għandu jiġi mgħarraf bil-
possibbiltà li jsiru kontrolli manwali fuq 
ir-rifjut tal-applikazzjoni tiegħu għall-
kreditu; dan ma jikkostitwixxix obbligu 
tal-kreditur li jwettaq kontrolli ta’ dan it-
tip.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur m’għandux biss ikun jista’ “jitlob” dawn il-kontrolli, imma għandu jkun 
mgħarraf b’din il-possibbiltà. M’hemm l-ebda obbligu li l-kreditur iwettaq dawn il-kontrolli. 
X’aktarx li jsiru minħabba l-kompetizzjoni.
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Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitħassar għal raġunijiet tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qed jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 26 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 27 u 28 biex tispeċifika u temenda 
l-kriterji li għandhom jitqiesu fit-twettiq 
tal-valutazzjoni kreditiżja kif stipulat fil-

imħassar
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paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u fl-iżgurar 
li l-prodotti ta' kreditu mhumiex mhux 
adatti għall-konsumatur kif stipulat fil-
paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Or. de

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-kreditur jew l-intermedjarju tal-
kreditu għandhom jipprovdu lill-
konsumatur informazzjoni f’waqtha dwar 
it-tagħrif, inkluża evidenza 
indipendentement verifikabbli, li l-
konsumatur jeħtieġlu jagħti ħalli l-
kreditur ikun jista’ jwettaq il-valutazzjoni 
meħtieġa tal-affidabbiltà kreditizja tal-
konsumatur u jiddeċiedi jekk għandux 
joħroġ il-kreditu jew le.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-test mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta mill-konsumatur 
sabiex il-kreditur ikun jista' jwettaq 
valutazzjoni dettaljata tal-affidabbiltà 
kreditizja tal-konsumatur u jieħu 

imħassar
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deċiżjoni dwar jekk jagħtix il-kreditu jew 
le, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kredituri, fl-istadju prekuntrattwali, 
jispeċifikaw b'mod ċar l-informazzjoni, 
inkluż fejn meħtieġ l-evidenza verifikabbli 
u indipendenti li l-konsumatur jeħtieġlu 
jipprovdi. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-kredituri jikkomunikaw 
il-ħin preċiż sa meta l-konsumaturi huma 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-
każijiet kollha fejn il-konsumatur jagħżel 
li ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa 
għal valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja tiegħu, il-kreditur jew l-
intermedjarju tal-kreditu javża lill-
konsumatur li ma jistax iwettaq il-
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja u 
għalhekk il-kreditu jista' ma jingħatax. 
Din it-twissija tista’ tiġi pprovvduta 
f’format standardizzat.

Or. de

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. de

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva 'parir' 
jikkostitwixxi servizz separat mill-għoti ta' 
kreditu. Ħlas separat għal parir jista’ 
jintalab biss jekk il-konsumatur ikun ġie 
mgħarraf dwar ir-rekwiżit li jħallas 
imposta u dwar il-metodu tal-kalkolu 
tagħha.

Or. de

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) iqisu għadd kbir biżżejjed ta' ftehimiet 
ta' kreditu disponibbli ħalli jkunu jistgħu 
jirrikkommandaw l-aktar ftehimiet ta' 
kreditu adatti għall-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u ċ-ċirkustanzi personali tal-
konsumatur, u jinformaw lill-konsumatur 
jekk ikunu qed jikkunsidraw biss il-firxa 
ta’ prodotti proprji tagħhom;

Or. de
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Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Fejn Stat Membru jagħżel li jistabbilixxi 
dawn il-kundizzjonjiet, l-eżerċizzju tad-
dritt tal-konsumatur imsemmi fil-
paragrafu 1 m’għandux isir diffiċli żżejjed 
jew oneruż wisq minħabba kundizzjonijiet 
li jmorru lil hinn ill-parametri stipulati 
hawn fuq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tneħħi inċertezzi legali. Barra minn hekk, turi grad xieraq ta’ kunfidenza fil-
leġiżlaturi nazzjonali.
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Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qegħdin jiġu ddelegati setgħat lill-
Kummissjoni biex tadotta u fejn meħtieġ 
temenda standards regolatorji tekniċi 
ħalli tistipula l-ammont monetarju 
minimu tal-assigurazzjoni tal-indemnità 
professjonali jew tal-garanzija 
paragunabbli msemmija fil-
paragrafu 1(b).

imħassar

L-istandards regolatorji tekniċi msemmija 
fis-subparagrafu 1 għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010.
L-ABE għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards regolatorji tekniċi ħalli tistipula 
l-ammont monetarju minimu tal-
assigurazzjoni tal-indemnità professjonali 
jew tal-garanzija paragunabbli msemmija 
fil-paragrafu 1(b) għas-sottomissjoni lill-
Kummissjoni [fi żmien 6 xhur mill-
adozzjoni tal-proposta]. L-ABE ser 
tirrevedi, u jekk meħtieġ, tiżviluppa 
abbozz ta' standards regolatorji tekniċi 
ħalli temenda l-ammont monetarju 
minimu tal-assigurazzjoni tal-indemnità 
professjonali jew tal-garanzija 
paragunabbli msemmija fil-
paragrafu 1(b) għas-sottomissjoni lill-
Kummissjoni għall-ewwel darba [4 snin 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva] u 
minn hemm 'il quddiem kull sentejn.

Or. de
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Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzjoni għall-proċeduri 
għall-irtirar tal-awtorizzazzjoni jew għad-
dritt tal-Istati Membri li jimponu 
sanzjonijiet kriminali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, f’konformità mal-
dritt nazzjonali tagħhom, li jkunu jistgħu 
jittieħdu miżuri amministrattivi xierqa jew 
jiġu imposti sanzjonijiet amministrattivi 
kontra l-persuni responsabbli meta d-
dispożizzjonijiet adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 
jkunux ġew osservati. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dawn il-miżuri 
jkunu effikaċi, proporzjonati u disważivi.

L-Istati Membri għandhom jimponu 
sanzjonijiet għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu implimentati. Dawk is-sanzjonijiet 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u 
disważivi.

Member States shall provide for penalties 
in particular cases where consumers 
knowingly provide incomplete or incorrect 
information in order to obtain a positive 
creditworthiness assessment where the 
complete and correct information would 
have resulted in a negative 
creditworthiness assessment, and are 
subsequently unable to fulfil the 
conditions of the agreement, and shall 
take all measures necessary to ensure that 
they are implemented.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 23 tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtorità kompetenti tiddivulga mal-
pubbliku kwalunkwe miżura jew sanzjoni 
li tkun ser tiġi imposta għal ksur tad-
dispożizzjonijiet adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
sakemm tali divulgazzjoni ma 
tippreġudikax serjament is-swieq 
finanzjarji jew tikkawża dannu 
sproporzjonat lill-partijiet involuti.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 23 tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur. L-għan ta’ dawn il-
miżuri jew sanzjonijiet m’għandux ikun li jesponi lil xi ħadd għall-għajb pubbliku.

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu implimentati  proċeduri adatti u 
effikaċi għar-riżoluzzjoni tal-kontroversji 
barra mill-qorti għas-soluzzjoni ta’ 
tilwimiet tal-konsumatur rigward 
ftehimiet ta’ kreditu, bl-użu tal-korpi 
eżistenti fejn xieraq.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
dawn il-korpi jikkoperaw attivament fis-
soluzzjoni ta' tilwimiet transfruntiera.

2. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lil dawn il-korpi jikkoperaw 
biex isolvu wkoll tilwimiet transkonfinali
rigward ftehimiet ta’ kreditu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 24 tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati għandha 
tingħata lill-Kummissjoni skont il-
kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3)(d) u (e) u fl-
Artikolu 12(5) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal tul indeterminat 
minn...*.

3. Is-setgħa biex tadotta atti delegati 3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
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tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 27 u 
28.

Artikolu 9(3)(d) u fl-Artikolu 12(5) tista’ 
tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill. Id-
deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’din id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni ta' revoka 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data ulterjuri stipulata minnha. Din 
m'għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li huma diġà fis-seħħ.
3a. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
3b. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 9(3)(d) u (e) l-Artikolu12(5) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. L-
iskadenza tista’ tkun estiża b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
_______________
 Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Revoka tad-delega
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1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 6(4), 8(4), 9(3), 10(3), 14(5) u 
16(2) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe 
ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tibda proċedura interna 
sabiex jiġi deċiż jekk tiġix revokata d-
delega tas-setgħat għandha tinforma lil-
leġiżlatur l-ieħor u lill-Kummissjoni sa 
mhux iktar tard minn xahar qabel ma 
tieħu d-deċiżjoni finali, fejn issemmi s-
setgħat delegati li jistgħu jiġu soġġetti 
għal revoka kif ukoll ir-raġunijiet għal 
dik ir-revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffetwa l-
validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ. 
Għandha tiġi ppubblika f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għat-tħassir magħmul.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perjodu 
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jista’ jiġi estiż b’xahar.
2. Jekk meta jiskadi l-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona 
għall-att delegat, dan għandu jiġi 
ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-
data msemmija fih. L-atti delegati jistgħu 
jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea u jidħlu fis-seħħ qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu meta kemm l-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tagħhom li ma jqajmux 
oġġezzjonijiet.
3. Meta jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat fiż-
żmiem imsemmi fil-paragrafu 1 dan ma 
għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet tal-oġġezzjoni għall-att delegat.

Or. de

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-natura imperattiva ta' din id-Direttiva L-armonizzazzjoni u n-natura imperattiva 
ta' din id-Direttiva

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabbel mal-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Safejn din id-Direttiva fiha 
dispożizzjonijiet armonizzati, l-Istati 
Membri ma jistgħux iżommu jew 
jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom 
dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk 
stipulati f’din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur. 

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
konsumaturi ma jitilfux il-protezzjoni 
mogħtija minn din id-Direttiva minħabba l-
għażla tal-liġi ta’ pajjiz terz bħala l-liġi 
applikabbli għall-ftehim ta' kreditu.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
konsumaturi ma jitilfux il-protezzjoni 
mogħtija minn din id-Direttiva minħabba l-
għażla tal-liġi ta’ pajjiz terz bħala l-liġi 
applikabbli għall-ftehim ta' kreditu, jekk il-
ftehim ta’ kreditu jkun marbut mill-qrib 
mat-territorju ta’ wieħed jew aktar mill-
Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 22(4)tad-Direttva dwar il-kreditu tal-konsumatur.
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Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
Miżuri tranżizzjonali

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal ftehimiet ta’ kreditu li jkunu eżistenti 
fid-data li fiha jidħlu fis-seħħ il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 30 tad-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur.

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Anness I–  Taqsima II – Punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Adattament għal emendi proposti.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Rata tal-imgħax 3. Rata tal-imgħax
Ir-RPAI hija l-kost totali tas-self espress 
bħala perċentwali annwali. L-RPAI qed 
tingħata biex tgħinek tqabbel offerti 
differenti. Ir-RPAI applikabbli għas-selfa 
tiegħek hija [RPAI]. Hija magħmula minn:

Ir-RPAI hija l-kost totali tas-self espress 
bħala perċentwali annwali. L-RPAI qed 
tingħata biex tgħinek tqabbel offerti 
differenti. Ir-RPAI applikabbli għas-selfa 
tiegħek hija [RPAI]. Hija magħmula minn:

Rata tal-imgħax [valur perċentwali] Rata tat-teħid ta’ self [valur perċentwali]
[Komponenti oħra tar-RPAI] [Komponenti oħra tar-RPAI]

Or. de

Emenda 95

Proposta għal direttiva
 Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ripagament bikri 8. Ripagament bikri

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

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

(Fejn applikabbli) Għandek il-possibbiltà li 
tħallas dan is-self qabel kollu jew 
parzjalment.

(Fejn applikabbli) Għandek il-possibbiltà li 
tħallas dan is-self qabel kollu jew 
parzjalment.

(Fejn applikabbli) [Kundizzjonijiet] (Fejn applikabbli) [Kundizzjonijiet]

[Proċedura] [Proċedura]
(Fejn applikabbli) Imposta tal-għeluq: (Fejn applikabbli) Kumpens:

(Fejn applikabbli) Jekk tiddeċiedi li tħallas 
lura dan is-self qabel, jekk jogħġbok 
ikkuntattjana ħalli tiċċekkja l-livell eżatt 

(Fejn applikabbli) Jekk tiddeċiedi li tħallas 
lura dan is-self qabel, jekk jogħġbok 
ikkuntattjana ħalli tiċċekkja l-livell eżatt 
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tal-imposta tal-għeluq f'dak il-mument. tal-kumpens għall-ispejjeż imġarrba u t-
telf tal-imgħax f'dak il-mument.

Or. de

Emenda 96

Proposta għal direttiva
 Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 14 – Inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Fejn applikabbli) Ir-rata tal-imgħax ta' dan 
is-self ma tibqax l-istess matul id-duratura 
kollha tas-selfa.

(Fejn applikabbli) Ir-rata tal-imgħax ta' dan 
is-self ma tibqax l-istess matul id-duratura 
kollha tas-selfa. Tista’ tiżdied 
sostanzjalment matul il-perjodu tar-rata 
fissa tal-imgħax.

Or. de

Emenda 97

Proposta għal direttiva
 Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 14 – Inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ser ikollok bżonn ukoll tħallas taxxi u 
kostijiet oħra (fejn applikabbli), eż. it-
tariffi notarili.

Ser ikollok bżonn ukoll tħallas taxxi u 
kostijiet oħra marbutin mal-ksib tal-
kreditu (fejn applikabbli), eż. imposti 
għar-reġistrazzjoni, tariffi notarili.

Or. de

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 14 – Inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(Fejn applikabbli) Id-dar tiegħek tista' tiġi 
esproprjata jekk ma tlaħħaqx mal-

imħassar
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pagamenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għat-tħassir suġġerit.

Emenda 99

Proposta għal direttiva
 Anness II – Parti A – Mudell FEIS – Punt 14 – Inċiż 8 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-pagamenti ma jagħtux lok għall-
amortizzazzjoni immedjata korrispondenti 
tal-ammont totali tal-kreditu, iżda minflok 
jikkostitwixxu kapital, jeħtieġ li jkun 
iddikjarat li  l-ftehim ta’ kreditu jew il-
ftehim supplimentari ma jipprovdix għal 
garanzija tar-ripagament tal-ammont 
totali tas-self li jkun inħareġ skont il-
ftehim ta’ kreditu, sakemm ma tingħatax 
garanzija tali.

Or. de

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti B – Taqsima 3 – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Flimkien mar-rata tal-imgħax, il-
kostijiet kollha l-oħra fir-RPAI għandhom 
ikunu elenkati (isem u ekwivalenza 
f'perċentwali). Meta l-għoti ta' rata 
perċentwali għal kull wieħed minn dawn il-
kostijiet ma jkunx possibbli jew ma 
jagħmilx sens, il-kreditur għandu jipprovdi 
rata perċentwali globali.

(1) Flimkien mar-rata tat-teħid tas-self, il-
kostijiet kollha l-oħra fir-RPAI għandhom 
ikunu elenkati (isem u ekwivalenza 
f'perċentwali). Meta l-għoti ta' rata 
perċentwali għal kull wieħed minn dawn il-
kostijiet ma jkunx possibbli jew ma 
jagħmilx sens, il-kreditur għandu jipprovdi 
rata perċentwali globali. Jekk tkun ġiet 
maqbula rata fissa tat-teħid tas-self fir-
rigward tal-perjodu inizjali, li fi tmiemu r-
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rata tat-teħid tas-self tkun aġġustata skont 
indikatur maqbul, jeħtieġ li jingħad 
espressament li r-rata tat-teħid tas-self u 
l-RPAI jistgħu jaqbżu, b’mod sinifikanti, 
ir-rata fissa tat-teħid tas-self u l-RPAI 
oriġinali.

Or. de

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Anness II – Parti B – Taqsima 8 – Punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fejn tkun ser tiġi applikat imposta tal-
għeluq fuq ir-ripagament bikri, il-kreditur 
għandu jiġbed l-attenzjoni tal-mutwatarju 
dwar dan u jindika l-ammont tiegħu. Fil-
każijiet fejn l-ammont tal-imposta tal-
għeluq tkun tiddependi fuq fatturi 
differenti, bħal l-ammont ripagat jew ir-
rata tal-imgħax prevalenti f'dak il-mument 
tar-ripagament bikri, il-kreditur għandu 
jindika kif l-imposta tal-imposta tal-
għeluq ser tiġi kkalkolata. Il-kreditur 
għandu imbagħad jipprovdi tal-anqas żewġ 
eżempji illustrattivi sabiex juri lill-
mutwatarju l-livell tal-imposta tal-għeluq
skont xenarji differenti.

(2) Fejn ikun għandu jitħallas kumpens 
fil-każ ta’ ripagament bikri, il-kreditur 
għandu jiġbed l-attenzjoni tal-mutwatarju 
dwar dan u jindika l-ammont tal-kumpens. 
Fil-każijiet fejn l-ammont tal-kumpens
ikun tiddependi fuq fatturi differenti, 
bħalma huma l-ammont ripagat jew ir-rata 
tal-imgħax prevalenti f'dak il-mument tar-
ripagament bikri, il-kreditur għandu jindika 
kif il-kumpens ser jiġi kkalkolat. Il-
kreditur għandu mbagħad jipprovdi tal-
anqas żewġ eżempji illustrattivi sabiex juri 
lill-mutwatarju l-livell tal-kumpens skont 
xenarji differenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għal emendi proposti.


