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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal direttiva timmira li ttejjeb it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-
informazzjoni dwar it-tariffi tal-kontijiet ta’ ħlas, tiffaċilita l-bdil tal-kontijiet ta’ ħlas, 
telimina d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-residenza fir-rigward tal-kontijiet tal-ħlas u 
tipprovdi aċċess għall-kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi fi ħdan l-UE.

F’dan ir-rigward, il-proposta tfittex, l-ewwelnett, li tintroduċi lista tas-servizzi tal-ħlas l-aktar 
rappreżentattivi soġġetti għal tariffa fuq il-livell nazzjonali u biex tistabbilixxi terminoloġija 
standardizzata fil-livell tal-UE, inklużi termini u definizzjonijiet użati b’mod komuni għal 
komuni mill-inqas għall-maġġoranza tal-Istati Membri. Il-direttiva attwali dwar is-servizzi 
tal-ħlas (id-Direttiva 2007/64/KE) tistabbilixxi regoli komuni dwar it-trasparenza tas-servizzi 
u r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni dwar is-servizzi tal-ħlas, iżda ma fihiex arranġamenti 
speċifiċi li joħolqu mekkaniżmi għall-komparabbiltà tat-tariffi.

F’konformità ma’ dak li intqal hawn fuq, l-Istati Membri se jkunu obbligati li jistabbilixxu 
obbligu ġenerali għall-fornituri tas-servizzi tal-ħlas li jagħmlu servizz tal-bdil disponibbli għal 
kwalunkwe konsumatur li jkollu kont ma’ fornitur tas-servizzi tal-ħlas li jinsab fl-Unjoni. Dan 
huwa meħtieġ minħabba l-mobilità limitata tal-kontijiet tal-ħlas fl-UE, li hija fil-biċċa l-kbira 
dovuta għall-fatt li informazzjoni insuffiċjenti - u ħafna mid-drabi mhux ċara - hija pprovduta 
lill-konsumaturi dwar il-proċedura għall-bdil tal-kontijiet, u għan-nuqqas ta’ għajnuna, f’xi 
każijiet, min-naħa tal-persunal fil-fornituri ta’ servizzi tal-ħlas.

Il-proposta se tiggarantixxi wkoll l-aċċess għal servizzi bażiċi tal-ħlas għall-konsumaturi 
kollha tal-UE u tipprojbixxi d-diskriminazzjoni abbażi ta’ residenza kontra l-konsumaturi li 
għandhom l-intenzjoni li jiftħu kont tal-ħlas barra minn pajjiżhom, għall-benefiċċju kemm tal-
fornituri tas-servizzi tal-ħlas kif ukoll tal-konsumaturi.

Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Permezz tat-twaqqif ta’ qafas fil-livell tal-UE fl-oqsma koperti mill-proposta, hija 
tfittex li tneħħi l-ostakoli li għad fadal għall-moviment liberu tas-servizzi tal-ħlas u, b’mod 
aktar ġenerali, għall-moviment ħieles ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital li għalihom 
hu essenzjali suq uniku integrat għal kollox u żviluppat fis-servizzi tal-ħlas. Il-proposta 
tipprevjeni wkoll kull frammentazzjoni ulterjuri tas-suq uniku li tista’ sseħħ li kieku l-Istati 
Membri, minn jeddhom, kellhom jieħdu azzjonijiet regolatorji diverġenti u inkonsistenti f’dan 
il-qasam. mendi proposti jirrettifikaw ċerti impreċiżjonijiet fl-abbozz ta’ direttiva mressaq 
mill-Kummissjoni u jfittxu li jtejbu l-kwalità tal-att leġiżlattiv sabiex l-għanijiet tiegħu ikunu 
jistgħu jinkisbu b’mod aktar effettiv.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal Direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-konsumaturi jibbenefikaw l-aktar 
minn informazzjoni li tkun konċiża u li 
jkun faċli li titqabbel bejn fornituri 
differenti ta' servizzi tal-ħlas. L-għodod 
disponibbli għall-konsumaturi biex iqabblu 
offerti tal-kontijiet tal-ħlas ma jkollhomx 
effett pożittiv jekk iż-żmien investit biex 
wieħed jaqra listi twal ta' tariffi għal offerti 
differenti jkun ikbar mill-benefiċċju li 
wieħed jagħżel l-offerta li tirrappreżenta l-
aħjar valur. Għaldaqstant, it-terminoloġija 
tat-tariffi għandha biss tiġi standardizzata 
għat-termini l-aktar rappreżentattivi fl-
Istati Membri sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' 
informazzjoni eċċessiva.

(12) Il-konsumaturi jibbenefikaw l-aktar 
minn informazzjoni li tkun konċiża, bir-
reqqa u li jkun faċli li titqabbel bejn 
fornituri differenti ta’ servizzi tal-ħlas. L-
għodod disponibbli għall-konsumaturi biex 
iqabblu offerti tal-kontijiet tal-ħlas ma 
jkollhomx effett pożittiv jekk iż-żmien 
investit biex wieħed jaqra listi twal ta' 
tariffi għal offerti differenti jkun ikbar 
mill-benefiċċju li wieħed jagħżel l-offerta 
li tirrappreżenta l-aħjar valur.
Għaldaqstant, it-terminoloġija tat-tariffi 
għandha biss tiġi standardizzata għat-
termini l-aktar rappreżentattivi fl-Istati 
Membri sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ 
informazzjoni eċċessiva jew żvijjanti.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
garantiti aċċess għal firxa ta' servizzi bażiċi 
tal-ħlas, li għalihom għadd minimu ta' 
operazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri b'mod li għandu jqis 
sew il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u l-prattika 
kummerċjali fl-Istat Membru kkonċernat.
Lil hinn minn din il-lista ta' servizzi 
minimi, il-banek jistgħu japplikaw it-tariffi 
normali tagħhom. Servizzi marbuta mal-
kontijiet tal-ħlas bażiċi għandhom jinkludu 
l-faċilità li jiġu depożitati u jinġibdu l-flus.
Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu 
jagħmlu tranżazzjonijiet tal-ħlas essenzjali 
bħal li jirċievu introjtu jew benefiċċji, 
iħallsu l-kontijiet jew it-taxxi u jixtru 

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

oġġetti u servizzi, fosthom permezz ta' 
debitu dirett, trasferiment ta' kreditu u l-użu 
ta' kard tal-ħlas. Dawn is-servizzi 
għandhom jippermettu x-xiri ta' oġġetti u 
servizzi onlajn u għandhom jagħtu lill-
konsumaturi l-opportunità biex iniedu 
ordnijiet tal-ħlas permezz tal-faċilità tas-
servizzi bankarji onlajn tal-fornitur tas-
servizz tal-ħlas, fejn disponibbli.
Madankollu, kont tal-ħlas b'karatteristiċi 
bażiċi ma għandux ikun ristrett għal użu 
online għaliex dan joħloq ostaklu għall-
konsumaturi mingħajr aċċess għall-
internet. Il-konsumaturi ma għandhomx 
jingħataw aċċess għal faċilità ta' overdraft 
ma' kont tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jingħataw faċilitajiet ta' lqugħ għal ammonti żgħar ħafna fir-rigward tal-
pagament ta' kontijiet b'karatteristiċi bażiċi tikkonfliġġi mar-rekwiżit skont l-Artikolu 16(4) 
tal-proposta tal-Kummissjoni li l-ebda faċilità ta' skopert (overdraft) ma tiġi offruta b'rabta 
ma' kontijiet ta' dan it-tip, filwaqt li l-fatt li ma hemm l-ebda definizzjoni oħra tal-kunċett ta' 
'ammonti żgħar ħafna' u ma hemm lanqas ebda limitu jneħħi ċ-ċarezza mit-test.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Hu biżżejjed li jkun żgurat li l-lista tal-aktar servizzi rappreżentattivi ta' pagament soġġetti 
għal tariffa f'livell nazzjonali tkun tinkludi maġġoranza tal-aktar servizzi rappreżentattivi ta' 
pagament, mingħajr ma titqiegħed ċifra preċiża fuq dan, billi hu impossibbli li jitqiesu d-
differenzi bejn l-Istati Membri.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jiżguraw li qabel ma 
jidħlu f'kuntratt għal kont tal-ħlas ma' 
konsumatur, il-fornituri tas-servizzi tal-ħlas  
komprensibbli jipprovdu lill-konsumatur 
b'dokument ta' informazzjoni li jista’ 
jinftiehem minnu dwar it-tariffi li fih lista 
tal-aktar servizzi rappreżentattivi 
msemmija fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 3 u 
t-tariffi li jikkorrispondu ma' kull servizz, 
fil-każ li l-fornitur tas-servizzi tal-ħlas ikun 
joffri dawn is-servizzi, basta dawk is-
servizzi jkunu offruti mill-fornituri tas-
servizzi ta' pagament.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri jiżguraw li fornituri ta’ 
servizzi tal-ħlas iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-konsumaturi glossarju 
mill-inqas tal-lista ta’ servizzi tal-ħlas l-
aktar rappreżentattivi msemmija 
f’paragrafu 3(5) u d-definizzjonijiet 
relatati.

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għal-lista tas-servizzi tal-ħlas l-aktar rappreżentattivi msemmija fl-
Artikolu 3(5) peress li hija preċiżament dik il-lista li hija msemmija fl-Artikolu 4(1).

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dokument ta' informazzjoni dwar it-
tariffi u l-glossarju ikunu disponibbli 
mingħajr ħlas f'kull ħin mill-fornituri tas-
servizzi tal-ħlas fuq mezz li jservi fit-tul fi 
stabbilimenti aċċessibbli għall-konsumaturi 
u jitqiegħed għad-dispożizzjoni f'forma 
elettronika fuq is-siti tal-internet tagħhom.

6. Id-dokument ta' informazzjoni dwar it-
tariffi u l-glossarju jkunu disponibbli 
mingħajr ħlas f'kull ħin tal-anqas fil-fergħat 
fil-ħinijiet tal-ftuħ skont l-iskeda u l-
uffiċċji tagħhom kif ukoll fuq is-siti tal-
internet tagħhom f'kull ħin.

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija ta’ aċċess għall-bini tal-fornituri tas-servizz tal-ħlas barra mill-ħinijiet tax-
xogħol hija rekwiżit li jkun diffiċli li jitwettaq għall-fornituri tas-servizz tal-ħla, u huwa 
qasam li fih il-proposta għandha tibqa’ flessibbli u għalhekk twieġeb għal ċirkostanzi 
nazzjonali speċifiċi.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ikunu imparzjali u jistabbilixxu biċ-
ċar il-kriterji użati biex ikun determinat 
kont tal-ħlas rakkomandat għal utent ta’ 
servizzi tal-ħlas;

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Article 7 – paragrafu 2 – punt a c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) ma jurux reklami minn fornituri tas-
servizzi tal-ħlas, l-aġenti, affiljazzjonijiet 
jew ditti tagħhom fuq is-sit tal-internet 
jew is-siti tal-internet għat-tqabbil;

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jużaw lingwaġġ sempliċi u, fejn 
rilevanti, it-termini msemmija fl-Artikolu 
3, il-paragrafu 5;

(b) jużaw lingwaġġ sempliċi u, fejn 
applikabbli, it-terminoloġija 
standardizzata tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 3, il-paragrafu 5;

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Article 7 – paragraph 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ikollhom stabbiliti sistemi sabiex jiġu 
evitati kunflitti ta’ interess, bil-ħsieb li 
jkun żgurat li kwalunkwe relazzjonijiet ta’ 
sjieda jew relazzjonijiet kummerċjali 
diretti jew indiretti ma jimpedixxux l-
osservanza tal-kundizzjonijiet elenkati 
f’dan il-paragrafu;

Emenda 14

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



PE514.651v02-00 10/14 AD\1003346MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sa tmiem l-2018 se jiġu żviluppati 
wkoll websajts Ewropej li jqabblu t-tariffi 
mitluba minn fornituri tas-servizzi tal-
ħlas għal servizzi offruti fuq kontijiet tal-
ħlas fl-Istati Membri differenti.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tistabbilixxi sa dik id-data, sit tal-internet 
pubbliku Ewropew għat-tqabbil, operat 
f’kooperazzjoni mal-EBA.
Sa dik id-data, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tiżviluppa wkoll permezz ta' att 
delegat, skont l-Artikolu 24, skema ta' 
akkreditazzjoni volontarja għal siti tal-
internet għat-tqabbil privati Ewropej.
Sabiex jingħataw l-akkreditazzjoni, is-siti 
tal-internet għat-tqabbil Ewropej operati 
minn operaturi privati għandhom 
jirrispettaw il-kundizzjonijiet kollha 
elenkati fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha żżomm id-dritt li 
tirrifjuta jew tirtira l-akkreditazzjoni minn 
operaturi privati f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità mal-obbligi elenkati fil-
paragrafu 2.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jiżguraw li l-ebda tariffi 
ma jkunu applikati mill-fornitur tas-
servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi lill-
konsumatur għat-terminazzjoni ta' kont tal-
ħlas miżmum miegħu.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jiżguraw li t-tariffi, jekk 
ikun hemm, applikati mill-fornitur tas-
servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi jew dak 
destinatarju lill-konsumatur għal 
kwalunkwe servizz mogħti taħt l-
Artikolu 10, għajr dawk imsemmija fil-
paragrafi 1 sa 3, ikunu adatti u 
konsistenti mal-ispejjeż attwali ta' dak il-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas.

4. L-Istati Membri jiżguraw li l-ebda tariffi 
ma jkunu applikati mill-fornitur tas-
servizzi tal-ħlas li jittrasferixxi jew dak id-
destinatarju lill-konsumatur għal 
kwalunkwe servizz mogħti taħt l-
Artikolu 10.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe 
telf finanzjarju li jġarrbu l-konsumaturi li 
jirriżulta minn nuqqas ta' konformità ta' 
fornitur tas-servizzi tal-ħlas involut fil-
proċess ta' bdil mal-obbligi tiegħu taħt l-
Artikolu 10 jitħallas lura minn dak il-
fornitur tas-servizzi tal-ħlas. Il-piż tal-
prova għandu jibqa’ f’idejn il-fornitur 
tas-servizzi tal-ħlas, li għandu juri li l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10 
ġew rispettati.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) Fejn konsumatur diġà jkollu kont tal-
ħlas ma’ fornitur tas-servizzi tal-ħlas li 
jinsab fit-territorju tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Fornituri tas-servizzi tal-ħlas m’għandhomx mezz kif ikunu jafu jekk il-konsumaturi 
għandhomx kont tal-ħlas ma’ fornituri oħra tas-servizz tal-ħlas għal-liema servizzi bażiċi tal-
ħlas ikunu jistgħu jitwettqu mingħajr ma l-bank l-ieħor ikkonċernat ikun meħtieġ li jikxef 
sigrieti kummerċjali jew bankarji.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 23 
jidħol biss fis-seħħ jekk ma tiġi espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn 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 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
jressqu oġġezzjoni. Dak il-perjodu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 23 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' tliet (3) xhur min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew jew lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi estiż il-limitu ta’ żmien li fih jistgħu jitressqu l-oġġezzjonijiet, sabiex 
il-Parlament u l-Kunsill ikunu jistgħu jeżaminaw l-att delegat u jivvalutaw jekk l-adozzjoni 
tiegħu f’dik il-forma hijiex f’waqtha u korretta.
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