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PR_COD_2app 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (tfassil mill-

ġdid) 

(05199/1/2014– C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (05199/1/2014– C7-0094/2014), 

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Daniż, il-Bundestag 

Ġermaniż, il-Budesrat Ġermaniż u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-

abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Frar 20111, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari2 dwar il-proposta tal-Kummissjoni 

lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2010)0368), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi ġuridika 

proposta, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2014), 

1. Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari; 

2. Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President 

tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att wara li jkun 

ivverifika li l-proċeduri ntemmu kif imiss u sabiex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-

Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea; 

                                                 
1  ĠU C 99, 31.3.2011, p. 1. 
2  Testi adottati tas-16 ta' Frar 2012, P7_TA(2012)0049. 
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5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Wara li fis-16 ta' Frar 2012 il-plenarja adottat l-opinjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, infetħu 

negozjati informali mal-Presidenza Litwana wara perjodu ta' żmien twil ta' nuqqas ta' rieda 

min-naħa tal-Kunsill għan-negozjati. Dan bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim fi stadju bikri fit-tieni 

qari. Wara tliet rawnds ta' trilogu, il-grupp tan-negozjati tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu 

ftehim fis-17 ta' Diċembru 2013 dwar id-dossier. Il-formulazzjoni tal-ftehim tressqet quddiem 

il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fid-9 ta' Jannar 2014 għal approvazzjoni, u 

ġiet approvata mill-Kumitat b'maġġoranza kbira. B'riżultat ta' dan, il-President tal-Kumitat 

talab lill-President tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti, f'ittra tal-10 ta' Jannar 2014, 

jirrakkomanda lill-plenarja tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari mingħajr tibdil, 

sakemm din tkun tikkorrispondi ma' dak li ġie miftiehem fis-17 ta' Diċembru 2013. Wara li 

ġiet eżaminata mill-ġuristi lingwisti, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-

3 ta' Marzu 2014 u b'hekk ikkonferma l-ftehim tas-17 ta' Diċembru 2013.  

 

Billi l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija konformi mal-ftehim li ntlaħaq fit-trilogi, ir-

Rapporteur jirrakkomanda lill-Kumitat japprovaha mingħajr tibdil addizzjonali. 

 

L-iskemi ta' garanzija tad-depożiti minbarra l-funzjoni diretta ta' protezzjoni li għandhom 

għad-depożitur, għandhom rwol ċentrali wkoll għall-istabilità tas-sistema finanzjarja, 

partikolarment fi żminijiet ta' kriżi. Jekk il-klijenti tal-banek jitilfu l-fiduċja fl-istituzzjoni tal-

kreditu tagħhom u jippruvaw b'mod parallel jiġbdu d-depożiti tagħhom (l-hekk imsejħa 'bank 

run'), dan mhux biss jista' jwassal għall-kollass tal-istitut li jkun diġà instabbli, iżda wkoll 

għall-kollass ta' istituti ta' kreditu u stati oħra, minħabba nuqqas ta' fiduċja dejjem tiżdied. L-

ebda istitut tal-kreditu ma jista' jkollu somma daqstant kbira f'assi likwidi, li kieku tkun 

meħtieġa sabiex jiġu garantiti d-depożiti. Għaldaqstant fit-12 ta' Lulju 2010, il-Kummissjoni 

Ewropea ppreżentat proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-iskemi ta' garanzija tad-

depożiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea qieset li fil-kuntest ta' suq intern komuni, 

jinħtieġ titjib fir-rigward tal-iskadenzi twal iżżejjed għar-rimborż lid-depożitur f'każ ta' 

insolvenza kif ukoll fir-rigward tad-differenzi kbar fil-finanzjament tal-iskemi ta' garanzija fl-

Istati Membri. 

 

 

L-ewwel qari 

 

Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-16 ta' Frar 2012 

b'maġġoranza kbira. L-aktar partijiet importanti tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-

ewwel qari kienu:   

 

 Finanzjament solidu u kredibbli tal-fond għall-kriżi: Fil-fehma tal-Parlament 

Ewropew huwa indispensabbli li jkun hemm finanzjament ex ante għoli għall-iskemi ta' 

garanzija tad-depożiti sabiex tinkiseb il-fiduċja tad-depożituri. Barra minn hekk, il-

finanzjament ex ante għandu l-vantaġġ li dan ma jaġixxix b'mod proċikliku, għal kuntrarju 

ta' kontribuzzjonijiet ex post li jinġabru preċiżament meta jkun hemm kriżi u li b'hekk 

jistgħu jitfgħu f'diffikultà wkoll istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn. Għalhekk, id-differenzi 

bejn il-finanzjament tal-iskemi ta' garanzija tad-depożiti fl-UE għandhom jitneħħew u l-
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fondi ta' garanzija tad-depożiti fl-UE għandhom jiġu ffinanzjati bil-quddiem fi żmien 

massimu ta' 15-il sena b'tal-anqas 1.5 % tad-depożiti koperti.  

 

 Skadenzi qosra għall-pagament f'każ ta' insolvenza: Skadenzi qosra għall-pagament 

f'każ ta' insolvenza huma indispensabbli sabiex tiġi opposta sitwazzjoni ta' bank run. 

Għaldaqstant huwa ċar li l-20 ġurnata ta' xogħol applikabbli huma twal wisq u huwa 

neċessarju li l-iskadenza għall-pagament titqassar għal sebat ijiem. Billi mhux l-iskemi 

kollha fl-UE huma fil-qagħda li jiggarantixxu skadenza għall-pagament qasira u billi li 

kieku ma jintlaħqux l-iskadenzi mwiegħda jkun hemm telf fil-fiduċja, il-Parlament 

Ewropew ippropona skadenzi ta' tranżizzjoni. Skont il-fehma tal-Parlament fil-każ ta' 

skadenzi itwal minn sebat ijiem, il-klijent, tal-anqas fuq talba, wara ġimgħa għandu jiġi 

garantit l-aċċess għall-fondi tiegħu sabiex ikun jista' jlaħħaq mal-ispejjeż tiegħu ta' 

kuljum.  

 

 Rekwiżiti ugwali għall-iskemi kollha ta' garanzija, irrispettivament mill-mod kif 

joperaw: Il-forom differenti ta' operat ta' skemi ta' garanzija tad-depożiti jkunu 

rikonoxxuti sakemm dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva, fost l-oħrajn ir-

rekwiżiti dwar il-valur tal-fond, l-iskadenzi għall-pagament, il-livell ta' protezzjoni, il-

kalkolu tal-ammont u l-utilizzazzjoni tal-fondi. Din is-soluzzjoni flessibbli tipprevedi 

skemi nazzjonali ta' garanzija differenti u swieq tal-banek f'forma korrispondenti, filwaqt 

li tarmonizza d-dispożizzjonijiet.   

 

 Ammonti bbażati fuq ir-riskji għall-iskemi ta' garanzija: Permezz tar-reviżjoni tad-

Direttiva, għall-ewwel darba qed jiġu fformulati wkoll rekwiżiti għall-kalkolu tal-

ammonti tal-istituti ta' kreditu lill-iskemi ta' garanzija tad-depożiti. Fl-istess waqt il-

Parlament jitlob li l-istituti ta' kreditu li huma esposti għal riskji akbar, għandhom iħallsu 

wkoll ammonti ogħla. 

 

It-tieni qari 

 

Ir-Rapporteur jixtieq partikolarment jenfasizza l-parti sussegwenti tal-kompromess, li abbażi 

tagħha jirrakkomanda lill-Kumitat japprova l-ftehim li ntlaħaq mingħajr tibdil addizzjonali. 

 

 Għall-ewwel darba qed jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għall-UE kollha dwar il-

finanzjament ta' skemi ta' garanzija tad-depożiti. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-istituti ta' kreditu affiljati ma' skemi ta' garanzija tad-depożiti jikkostitwixxu 

diġà fi żmien għaxar snin, fond ta' garanzija tad-depożiti li jkun jammonta tal-anqas għal 

0.8 % tad-depożiti koperti tal-iskema.  

 

 L-iskadenzi għall-pagament f'każ ta' insolvenza se jonqsu minn 20 ġurnata ta' 

xogħol kif inhuma llum għal sebgħa. L-Istati Membri għandhom il-possibilità li 

jintroduċu perjodu ta' tranżizzjoni sa tmiem l-2023. Fl-istess waqt l-iskadenza, minn 

tmiem l-2018 'il quddiem l-aktar tard, m'għandhiex tkun itwal minn 15-il ġurnata tax-

xogħol u mhux itwal minn għaxart ijiem ta' xogħol mill-2021 'il quddiem l-iktar tard. 

F'każ li l-Istati Membri jippermettu perjodu ta' tranżizzjoni u l-iskema ta' garanzija tad-

depożiti ma tkunx f'qagħda li tħallas il-pagamenti fi żmien sebat ijiem ta' xogħol, id-
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depożituri għandhom id-dritt għall-hekk imsejjaħ ''pagament ta' emerġenza'' fi żmien 

ħamest ijiem ta' xogħol sabiex ikopru l-ispejjeż ta' kuljum. 

 

 Ġie stabbilit il-prinċipju ta' ammonti bbażati fuq ir-riskju: L-ammonti għall-fond ta' 

garanzija tad-depożiti jkunu skont il-valur tad-depożiti koperti u r-riskju tal-istitut affiljat 

korrispondenti. L-EBA għandha tiżviluppa linji gwida dwar dan. 

 

 Il-protezzjoni ta' ammonti li huma temporanjament għoljin: Fil-futur l-Istati Membri 

se jkollhom jipproteġu ammonti li huma temporanjament għoljin anke lil hinn mis-somma 

koperta ta' EUR 100 000, ammonti li pereżempju jirriżultaw mill-bejgħ ta' proprjetà 

immobbli privata, pagamenti ta' assigurazzjoni, divorzji eċċ.  L-Istati Membri jridu 

jistabbilixxu l-perjodu ta' żmien li jkun ta' minimu ta' tliet xhur sa massimu ta' tnax-il 

xahar, kif ukoll il-livell ta' protezzjoni konkret lil hinn mill-ammont kopert ta' 

EUR 100 000, b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi tal-ħajja fl-Istati Membri. 

 

 Informazzjoni ċara u spjegata tajjeb dwar il-garanzija tad-depożiti: Fil-futur id-

depożituri se jirċievu hekk kif jiftħu kont, kif ukoll darba fis-sena, informazzjoni ċara u 

spjegata tajjeb dwar il-livell ta' protezzjoni, l-iskema ta' garanzija korrispondenti u kif 

jistgħu jikkuntattjawha, il-mod kif topera kif ukoll l-informazzjoni rilevanti kollha f'każ ta' 

insolvenza.  

 

 Ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija tad-depożiti primarjament jintużaw għall-pagament 

f'każ ta' insolvenza u għall-protezzjoni tad-depożiti koperti fil-kuntest tal-likwidazzjoni. 

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-iskemi ta' garanzija tad-depożiti japplikaw il-fondi 

wkoll għal miżuri ta' prevenzjoni, taħt kundizzjonijiet stretti. Il-kriterji kwantitattivi għall-

obbligu ta' kontribuzzjoni addizzjonali jservu sabiex fil-każ ta' pagament ikun għad hemm 

fondi disponibbli. 

 

 L-iskemi ta' garanzija tad-depożiti jistgħu jikkonċedu self lil xulxin fuq bażi 

volontarja, fil-każ li fost l-oħrajn il-fondi tal-iskema ma jkunux biżżejjed sabiex 

jintlaħqu l-obbligi u fl-istess waqt ikunu diġà ntalbu ammonti straordinarji mill-istituti 

affiljati. Barra minn hekk, l-iskema li tirċievi s-self m'għandu jkollha l-ebda obbligu 

pendenti biex tħallas lura self lil skemi ta' garanzija tad-depożiti oħrajn.  

 


