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I
(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (UE) Nru 165/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-4 ta' Frar 2014
dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar
apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li
għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

emendat f’ħafna okkażjonijiet. Sabiex tiġi żgurata aktar
ċarezza, id-dispożizzjonijiet ewlenin tiegħu għandhom
jiġu simplifikati u ristrutturati.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,
(2)

L-esperjenza wriet li sabiex jiġi żgurati l-effettività u leffiċjenza tas-sistema takografika, jeħtieġ li jitjiebu ċerti
elementi tekniċi u proċeduri ta’ kontroll.

(3)

Ċerti vetturi huma soġġetti għal eżenzjoni mid-dispożizz
jonijiet tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (4). Sabiex tiġi żgurata l-koerenza,
għandu jkun possibbli li vetturi bħal dawn jiġu eżentati
mill-ambitu ta' dan ir-Regolament.

(4)

Għandhom jiġu installati takografi fil-vetturi li għalihom
japplika r-Regolament (KE) Nru 561/2006. Biex tidħol xi
flessibbiltà, ċerti vetturi għandhom jiġu esklużi millambitu ta' dak ir-Regolament, jiġifieri vetturi b'massa
permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li
jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makki
narju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, u li jintużaw
biss f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizz
joni li s-sewqan ta' tali vetturi ma jkunx l-attività ewlenija
tas-sewwieq. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn l-eżen
zjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament (KE)
Nru 561/2006, u jonqos il-piż amministrattiv fuq limpriżi tat-trasport filwaqt li jiġu rispettati l-għanijiet ta’
dak ir-Regolament, ċerti distanzi massimi permissibbli
stabbiliti f'dawk l-eżenzjonijietgħandhom jiġu riveduti.

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 (3) jistabbi
lixxi dispożizzjonijiet dwar il-kostruzzjoni, l-istallazzjoni,
l-użu u l-ittestjar ta’ takografi. Dan ġie sostanzjalment

(1) ĠU C 43, 15.2.2012, p. 79.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2012 (ĠU C 349 E,
29.11.2013, p. 105) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-15 ta'
Novembru 2013 (ĠU C 360, 10.12.2013, p. 66). Pożizzjoni talParlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2014 (għandha mhijiex
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(3) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985
dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370,
31.12.1985, p. 8).

(4) Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni
soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Rego
lamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102,
11.04.2006, p.1).
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(5)

Il-Kummissjoni ser tqis l-estensjoni tal-perijodu ta' vali
dità tal-adaptor għall-vetturi M1 u N1 sal-2015 u ser
tagħti aktar konsiderazzjoni għal soluzzjoni fit-tul għallvetturi M1 u N1 qabel l-2015.

(6)

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-inklużjoni ta'
sensuri tat-toqol fil-vetturi kbar tal-merkanzija u għandha
tivvaluta l-potenzjal tas-sensuri tat-toqol biex jikkontrib
wixxu għal titjib fil-konformità mal-leġislazzjoni tat-tras
port bit-triq.

(7)

L-użu tat-takografi konnessi ma’ sistema globali ta' navi
gazzjoni bis-satellita huwa mezz adatt u kosteffikaċi
għar-reġistrazzjoni awtomatika tal-pożizzjoni ta' vettura
f'ċerti punti matul il-perijodu ta' ħidma ta' kuljum sabiex
jgħin lill-uffiċjali ta' kontroll matul il-kontrolli, u għal
hekk għandu jkun hemm provvediment għalih.

(8)

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-394/92 Michielsen u
Geybels Transport Service (1), il-Qorti tal-Ġustizzja pprovdiet
definizzjoni tat-terminu "perijodu ta' ħidma ta' kuljum", u
l-awtoritajiet ta' kontroll għandhom jaqraw id-dispożizz
jonijiet ta' dan ir-Regolament fid-dawl ta' dik id-definizz
joni. Il-"perijodu ta' ħidma ta' kuljum" jibda fil-mument
meta s-sewwieq jattiva t-takografu wara perijodu ta'
mistrieħ ta' ġimgħa jew ta' jum, jew, jekk il-mistrieħ ta'
jum jinqasam f'perijodi separati, wara perijodu ta'
mistrieħ ta' mill-inqas disa' sigħat. Huwa jispiċċa filbidu ta' perijodu ta' mistrieħ ta' jum jew, jekk il-mistrieħ
ta' jum jinqasam f'perijodi separati, fil-bidu ta' perijodu ta'
mistrieħ li jestendi fuq mill-inqas disa' sigħat konsekut
tivi.

(9)

Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2) tesiġi li l-Istati Membri jwettqu għadd minimu
ta’ kontrolli fil-ġenb tat-triq. Il-komunikazzjoni millbogħod bejn t-takografu u l-awtoritajiet tal-kontroll
għal skopijiet ta’ kontroll mill-ġenb tat-triq tiffaċilita lkontrolli mill-ġenb tat-triq immirati, li jrendi possibbli
t-tnaqqis tal-piż amministrattiv maħluq minn kontrolli
aleatorji fuq impriżi tat-trasport, u għalhekk għandu
jkun hemm provvediment għalih.

(10)

Is-sistemi ta’ trasport intelliġenti (STI) jistgħu jgħinu biex
jingħelbu l-isfidi quddiem il-politika tat-trasport Ewropea,
bħall-volumi u l-konġestjoni li qed jikbru tat-trasport bittriq, u l-konsum dejjem jiżdied tal-enerġija. Għandhom
jiġu pprovduti interfaċċji standardizzati fit-takografi
sabiex tkun żgurata l-interoperabblità tagħhom malapplikazzjonjiet tal-STI.

(11)

Għandha tingħata prijorità lill-iżvilupp ta’ applikazzjoni
jiet li jgħinu lis-sewwieqa jinterpretaw id-data reġistrata
fit-takografu sabiex tippermettilhom jikkonformaw malleġislazzjoni soċjali.

(1) Ġabra 1994, p. I-2497.
(2) Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’
Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni
tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85
dwar il-leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tattrasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE
(ĠU L 102, 11.04.2006, p. 35).
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(12)

Is-sigurtà tat-takografu u s-sistema tiegħu hija essenzjali
biex jiġi żgurat li tiġi prodotta data affidabbli. Il-manifat
turi għandhom għalhekk jiddisinjaw, jittestjaw u jirrevedu
kontinwament it-takografu matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu
sabiex jipprevjenu, jiskopru, u jimmitigaw il-vulnerabbil
tajiet tas-sigurtà.

(13)

Testijiet fuq il-post tat-takografu li għad ma għandux
approvazzjoni tat-tip jippermettu li l-apparat jiġi ttestjat
f’sitwazzjonijiet tal-ħajja reali qabel jiġi introdott fuq bażi
wiesgħa, li jippermetti titjib aktar malajr. It-testijiet fuq ilpost għalhekk għandhom ikunu permessi, sakemm ilparteċipazzjoni f’testijiet bħal dawn u l-konformità marRegolament (KE) Nru 561/2006 jkunu sorveljati u
kontrollati b’mod effettiv.

(14)

Minħabba l-importanza li jinżamm l-ogħla livell possibbli
ta' sigurtà, iċ-ċertifikati tas-sigurtà għandhom jinħarġu
minn korp ta' ċertifikazzjoni rikonoxxut mill-Kumitat
ta' Ġestjoni fi ħdan il-qafas tal-"Ftehim dwar ir-Rikonox
ximent Reċiproku ta' Ċertifikati ta' Evalwazzjoni tasSigurtà tat-Teknoloġija tal-Informatika" tal-Grupp ta'
Uffiċjali Għoljin dwar is-Sigurtà tas-Sistemi tal-Informazz
joni (SOG-IS).

Fil-kuntest tar-relazzjonijiet internazzjonali ma' pajjiżi
terzi, il-Kummissjoni ma għandha tirrikonoxxi l-ebda
korp ta' ċertifikazzjoni għall-finijiet ta' dan ir-Regolament
sakemm dak il-korp ma jipprovdix kondizzjonijiet ekwi
valenti ta' evalwazzjoni tas-sigurtà kif previst fil-Ftehim
dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku. F'dan ir-rigward,
wieħed għandu joqgħod fuq il-parir tal-Kumitat ta'
Ġestjoni.

(15)

Il-fitters u l-ħwienet tax-xogħol għandhom rwol impor
tanti fis-sigurtà tat-takografi. Huwa għalhekk xieraq li jiġu
stipulati ċerti rekwiżiti minimi għall-affidabbiltà tagħhom
u għall-approvazzjoni u l-awditjar tagħhom. Barra minn
hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa
biex jiżguraw li l-konflitti ta’ interess bejn il-fitters jew
il-ħwienet tax-xogħol u l-impriżi tat-trasport jiġu evitati.
Xejn f'dan ir-Regolament ma jżomm lill-Istati Membri
milli jiżguraw l-approvazzjoni, il-kontroll u ċ-ċertifikazz
joni tagħhom permezz tal-proċeduri stipulati fir-Regola
ment (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (3), sakemm il-kriterji minimi stabbiliti f'dan irRegolament jiġu ssodisfati.

(16)

Sabiex jiġu żgurati skrutinju u kontroll iżjed effettivi talkards tas-sewwieqa, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kompiti taluffiċjali ta' kontroll, għandhom jiġu stabbiliti r-reġistri
elettroniċi nazzjonali, u għandu jkun hemm provvedi
ment għall-interkonnessjoni ta’ dawk ir-reġistri.

(3) Regolament KE (Nru) 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u
għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta'
prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93
(ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).
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(17)

Meta tiġi vverifikata l-uniċità tal-kards tas-sewwieq, l-Istati
Membri għandhom jużaw il-proċeduri inklużi fir-Rakko
mandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/19/UE (1).

(18)

Għandha tingħata konsiderazzjoni lis-sitwazzjoni speċjali
li fiha Stat Membru għandu jkun jista' jagħti kard tassewwieq temporanja u li ma tistax tiġġedded lil sewwieq
li r-residenza normali tiegħu mhix fi Stat Membru jew
pajjiż li huwa parti kontraenti għall-Ftehim Ewropew
dwar il-Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi Involuti fit-Tras
port Internazzjonali bit-Triq tal-1 ta' Lulju 1970 (ilFtehim AETR). F'każijiet bħal dawn, l-Istati Membri kkon
ċernati għandhom japplikaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet
rilevanti ta' dan ir-Regolament.

(19)

(20)

(21)

(22)

Barra minn hekk, għandu jkun possibbli għal Stat
Membru li joħroġ kards tas-sewwieqa lil sewwieqa resi
denti fit-territorju tiegħu anke meta t-Trattati ma jkunux
japplikaw għal ċerti partijiet minnu. F'każijiet bħal dawn,
l-Istati Membri kkonċernati għandhom japplikaw bis-sħiħ
id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

L-uffiċjali ta’ kontroll jiffaċċjaw sfidi kontinwi bħala
riżultat tal-bidliet għat-takografi u għal tekniki ġodda ta’
manipulazzjoni. Sabiex ikun żgurat kontroll aktar effikaċi
u sabiex titjieb l-armonizzazzjoni tal-approċċi ta’ kontroll
mal-Unjoni kollha, għandha tiġi adottata metodoloġija
komuni għat-taħriġ inizjali u kontinwu tal-uffiċjali ta’
kontroll.

(23)

Fejn applikabbli, id-data skambjata matul komunikazz
joni mal-awtoritajiet ta' kontroll fl-Istati Membri għandha
tkun konformi mal-istandards internazzjonali rilevanti
bħall-ġabra ta' standards marbuta mal-Komunikazzjoni
ta' Distanza Qasira Dedikata stabbiliti mill-Kumitat
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni.

(24)

Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta fis-suq intern
tat-trasport bit-triq u jintbagħat sinjal ċar lis-sewwieqa u
lill-impriżi tat-trasport, l-Istati Membri għandhom
jimponu, skont il-kategoriji ta' ksur definiti fid-Direttiva
2006/22/KE, pieni effettivi, proporzjonati, dissważivi u
nondiskriminatorji, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju
tas-sussidjarjetà.

(25)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għażla tal-vetturi
għall-ispezzjoni ssir mingħajr diskriminazzjoni abbażi
tan-nazzjonalità tas-sewwieq jew tal-pajjiż tar-reġistrazz
joni jew tad-dħul fis-servizz tal-vettura kummerċjali.

(26)

Fl-interess tal-implimentazzjoni ċara, effettiva, proporzjo
nata u uniformi tar-regoli soċjali fit-trasport bit-triq, lawtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw irregoli b'mod uniformi.

(27)

Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bi
kwalunkwe skoperta li jkun għamel dwar id-disponibbiltà
ta' apparati jew stallazzjonijiet frawdolenti biex jimmani
pulaw it-takografu, inkluż dawk offruti permezz tal-inter
net, u l-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri
l-oħrajn kollha b'dawk l-iskoperti.

(28)

Il-Kummissjoni għandha tkompli tħaddem il-faċilità
tagħha tal-għajnuna bbażata fuq l-internet li tippermetti
li sewwieqa, impriżi tat-trasport, awtoritajiet ta' kontroll
u fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi tal-vetturi
approvati jippreżentaw mistoqsijiet u problemi marbuta
mat-takografu diġitali, inkluż dwar tipi ġodda ta' mani
pulazzjoni jew frodi.

(29)

Permezz tal-adattamenti tal-Ftehim AETR, l-użu tat-tako
grafu diġitali sar obbligatorju fir-rigward ta’ vetturi rreġis
trati f’pajjiżi terzi tal-viċinat li huma firmatarji għallFtehim AETR. Peress li dawk il-pajjiżi huma affettwati
direttament mill-bidliet fit-takografu introdotti b'dan irRegolament, huma għandhom ikunu jistgħu jipparte
ċipaw fi djalogu dwar kwistjonijiet tekniċi, inkluż dwar
is-sistema għall-iskambju ta' informazzjoni dwar kards
tas-sewwieqa u kards tal-ħwienet tax-xogħol. Għalhekk
għandu jiġi stabbilit Forum dwar it-Takografi.

Ir-reġistrazzjoni tad-data mit-takografu, kif ukoll teknolo
ġiji li qed jiġu żviluppati għar-reġistrazzjoni ta’ data dwar
il-pożizzjoni, il-komunikazzjoni mill-bogħod u l-inter
faċċja mas-STI se jinvolvu l-ipproċessar ta’ data personali.
Għaldaqstant, ir-regoli rilevanti tal-Unjoni, b’mod parti
kolari dawk stipulati fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (2) u d-Direttiva 2002/58/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill (3) japplikaw.

Biex tkun possibbli kompetizzjoni ġusta fl-iżvilupp ta'
applikazzjonijiet marbuta mat-takografu, id-drittijiet ta'
proprjetà intellettwali u privattivi marbuta mat-trażmiss
joni ta' data fit-takografu jew barra minnu għandhom
ikunu disponibbli għal kulħadd mingħajr ħlas ta' royal
ties.

(1) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/19/UE tat-13 ta' Jannar
2010 dwar l-iskambju sikur ta’ data elettronika bejn l-Istati Membri
biex tkun ivverifikata l-uniċità tal-biljetti tas-sewwieqa li joħorġu
(ĠU L 9, 14.1.2010, p. 10).
(2) Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik iddata (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
(3) Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta'
Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni talprivatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva
dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201,
31.7.2002, p. 37).
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Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu
konferiti setgħat lill-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti, ilfunzjonijiet ta' viżwalizzazzjoni u ta' twissija u lapprovazzjoni tat-tip tat-takografi, kif ukoll dwar
dispożizzjonijiet dettaljati għat-takografi intelliġenti; ilproċeduri għat-testijiet fuq il-post u l-formoli li għan
dhom jintużaw għall-monitoraġġ ta' dawk it-testijiet fuq
il-post; il-formola standard għad-dikjarazzjoni bil-miktub
li tagħti r-raġunijiet għat-tneħħija tas-siġill; il-proċeduri u
speċifikazzjonijiet komuni meħtieġa għall-interkonness
joni ta' reġistri elettroniċi; u l-metodoloġija li tispeċifika
l-kontenut tat-taħriġ inizjali u t-taħriġ kontinwu tal-uffiċ
jali ta' kontroll. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1).

L-atti ta' implimentazzjoni adottati għall-fini ta' dan irRegolament li ser jissostitwixxu d-dispożizzjonijiet flAnness-I B għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u
miżuri oħra ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
sat-2 ta’ Marzu 2016. Madankollu, jekk għal xi raġuni
dawk l-atti ta' implimentazzjoni ma jkunux ġew adottati
fil-ħin, miżuri transizzjonali għandhom jissalvagwardjaw
il-kontinwità meħtieġa.
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ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
KAPITOLU I
PRINĊIPJI, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U REKWIŻITI

Artikolu 1
Suġġett u prinċipji
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi obbligi u rekwiżiti firrigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-ittestjar u lkontroll tat-takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vveri
fikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, idDirettiva 2002/15/KE tal-Parlament u tal-Kunsill (4) u d-Direttiva
tal-Kunsill 92/6/KEE (5).
It-takografi għandhom, fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazz
joni, l-użu u l-ittestjar tagħhom, jikkonformaw mar-rekwiżiti
ta’ dan ir-Regolament.
2.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u r-rekwi
żiti li taħthom l-informazzjoni u d-data, li mhix data personali,
irreġistrati, ipproċessati jew maħżuna mit-takografi jistgħu
jintużaw għal skopijiet li mhumiex dawk tal-verifika tal-konfor
mità mal-atti msemmija fil-paragrafu 1.
Artikolu 2

(32)

(33)

(34)

(35)

Il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta atti ta' implimen
tazzjoni msemmijin f'dan ir-Regolament meta l-kumitat
imsemmi f'dan ir-Regolament ma jipprovdix opinjoni
dwar l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni ppreżentat
mill-Kummissjoni.

Fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Ftehim AETR, referenzi
għar-Regolament
(KEE)
Nru 3821/85
għandhom
jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament. LUnjoni ser tqis il-passi xierqa li għandhom jittieħdu fi
ħdan il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazz
jonijiet Uniti biex tiġi żgurata l-koerenza meħtieġa bejn
dan ir-Regolament u l- Ftehim AETR.

Il-Kontrollur Ewropew draw il-Protezzjoni tad-Data ġie
kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u
ta opinjoni fil-5 ta' Ottubru 2011 (3),

Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu għalhekk
jitħassar,

(1) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13).
(2) Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu firrigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u lkorpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data
(ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(3) ĠU C 37, 10.2.2012, p. 6.

Definizzjonijiet
1.
Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw iddefinizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE)
Nru 561/2006.
2.
B’żieda mad-definizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1,
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-defi
nizzjonijiet li ġejjin:
(a) ‘takografu’ jew ‘apparat ta’ reġistrazzjoni’ tfisser l-apparat
intenzjonat għall-istallazzjoni f’vetturi tat-triq sabiex juri,
jirreġistra, jistampa, jaħżen u joħroġ,awtomatikament jew
semiawtomatikament dettalji tal-moviment, inkluż il-velo
ċità, ta’ tali vetturi, f'konformità mal-Artikolu 4(3) u dettalji
ta’ ċerti perijodi ta' attività tas-sewwieqa tagħhom;
(b) ‘unità ta’ vettura’ tfisser takografu minbarra s-sensur talmoviment u l-kejbils li jikkonnettjaw is-sensur tal-movi
ment. L-unità ta’ vettura tista’ tkun unità waħda jew
ħafna unitajiet distribwiti fil-vettura, sakemm din tikkon
forma mar-rekwiżiti ta' sigurtà ta’ dan ir-Regolament; lunità tal-vettura tinkludi, fost ħwejjeġ oħra, unità talipproċċessar, memorja tad-data, funzjoni tal-kejl tal-ħin,
żewġ mezzi ta' interfaċċja għal smart cards għas-sewwieq
u t-tieni sewwieq, tagħmir li jistampa, apparat li juri karattri
fuq skrin, konnetturi u faċilitajiet għad-dħul tal-inputs talutent;
(4) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta’
Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema
li
jwettqu
attivitajiet
mobbli
tat-trasport
fit-toroq
(ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).
(5) Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazz
joni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta'
vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).
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(c) ‘sensur tal-moviment’ tfisser parti mit-takografu li tipprovdi
sinjal rappreżentattiv tal-veloċità tal-vettura u/jew iddistanza vjaġġata;
(d) ‘kard tat-takografu’ tfisser kard intelliġenti, intenzjonata
għall-użu mat-takografu, li tippermetti l-identifikazzjoni
permezz tat-takografu tar-rwol tad-detentur tal-kard u
tippermetti t-trasferiment u l-ħżin tad-data;
(e) ‘folja ta’ reġistrazzjoni’ tfisser folja imfassla biex taċċetta u
żżomm id-data reġistrata, li għandha titpoġġa f'takografu
analoġiku u li fuqha l-apparat tal-immarkar tat-takografu
analoġiku jikteb b'mod kontinwu l-informazzjoni li trid
tiġi reġistrata;
(f)

‘kard tas-sewwieq’ tfisser kard tat-takografu, maħruġa millawtoritajiet ta’ Stat Membru lil xufier partikolari, li tidenti
fika s-sewwieq u tippermetti l-ħżin tad-data tal-attività tassewwieq;

(g) ‘takografu analoġiku’ tfisser takografu li juża folja ta' reġis
trazzjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament;
(h) ‘takografu diġitali’ tfisser takografu li juża kard tat-takografu
f'konformità ma' dan ir-Regolament;
(i)

(j)

‘kard tal-kontroll’ tfisser kard tat-takografu maħruġa millawtoritajiet ta’ Stat Membru lil awtorità tal-kontroll nazz
jonali kompetenti li tidentifika l-korp tal-kontroll u, b’mod
fakultattiv, l-uffiċjal tal-kontroll, u li tippermetti aċċess
għad-data maħżuna fil-memorja tad-data jew fil-kards tassewwieq u, b'mod fakultattiv, fil-kards tal-ħwienet taxxogħol għall-qari, l-istampar u/jew it-tniżżil;
‘kard tal-kumpannija’ tfisser kard tat-takografu maħruġa
mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil impriża tat-trasport li
teħtieġ li topera vetturi attrezzati b’takografu, li tidentifika
l-impriża tat-trasport u tippermetti l-wiri, it-tniżżil u listampar tad-data, maħżuna fit-takografu, li tkun ġiet
magħluqa b'mod sikur minn dik l-impriża tat-trasport;

(k) ‘kard tal-ħanut tax-xogħol’ tfisser kard tat-takografu
maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil persunal
magħżul ta' manifattur tat-takografi, fitter, manifattur talvetturi jew ħanut tax-xogħol, approvata minn dak l-Istat
Membru li jidentifika d-detentur tal-kard u jippermetti littestjar, il-kalibrazzjoni u l-attivazzjoni tat-takografi u/jew
it-tniżżil minnhom;
(l)

‘attivazzjoni’ tfisser il-fażi li fiha t-takografu jsir kompleta
ment operattiv u jimplimenta l-funzjonijiet kollha, inklużi lfunzjonijiet ta' sigurtà, permezz tal-użu ta' kard ta' ħanut
tax-xogħol;

(m) 'kalibrazzjoni' ta' takografu diġitali tfisser l-aġġornament
jew il-konferma tal-parametri tal-vettura, inkluż l-identifi
kazzjoni tal-vettura u l-karatteristiċi tal-vettura, li għandha
tinżamm fil-memorja tad-data permezz tal-użu ta' kard ta'
ħanut tax-xogħol;
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(n) 'tniżżil' minn takografu diġitali tfisser l-ikkopjar, flimkien
mal-firma diġitali, parti jew sett sħiħ ta' fajls ta' data rreġis
trati fil-memorja tad-data tal-unità ta' vettura jew filmemorja ta' kard tat-takografu, dment li dan il-proċess
ma jibdilx jew iħassar xi data maħżuna;

(o) ‘avveniment’ tfisser operazzjoni mhux normali li nqabdet
mit-takografu diġitali li tista’ tirriżulta minn tentattiv ta’
frodi;

(p) ‘ħsara’ tfisser operazzjoni mhux normali li nqabdet mittakografu diġitali li tista' tirriżulta minn funzjonament
ħażin jew ħsara tal-apparat;

(q) 'stallazzjoni' tfisser l-immontar ta' takografu ġo vettura;
(r) "kard mhux valida" tfisser kard li ntgħarfet bħala difettuża,
jew li l-awtentikazzjoni inizjali tagħha ma rnexxietx, jew li
d-data tal-bidu tal-validità tagħha għadha ma waslitx, jew li
d-data tal-iskadenza tagħha għaddiet;

(s) 'spezzjoni perijodika' tfisser sett ta' operazzjonijiet imwettqa
biex ikun ivverifikat li t-takografu jaħdem tajjeb, li l-issettjar
tiegħu jikkorrispondi mal-parametri tal-vettura, u li mattakografu ma hemm imwaħħal ebda apparat ta' manipu
lazzjoni;

(t)

‘tiswija’ tfisser kull tiswija ta' sensur ta' moviment jew ta'
unità ta' vettura li teħtieġ l-iskonnettjar tal-provvista talelettriku, jew l-iskonnettjar tagħha minn komponenti oħra
tat-takografu, jew il-ftuħ tas-sensur ta' moviment jew talunità tal-vettura;

(u) 'approvazzjoni tat-tip' tfisser proċess li permezz tiegħu Stat
Membru jiċċertifika, konformement mal-Artikolu 13, li ttakografu, il-komponenti rilevanti tiegħu jew il-kard tattakografu li għandhom jiddaħħlu fis-suq jissodisfaw irrekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(v) ‘interoperabbiltà’ tfisser il-kapaċità tas-sistemi u tal-proċessi
kummerċjali sottostanti li jiskambjaw data u jikkondividu
informazzjoni;
(w) "interfaċċja" tfisser faċilità bejn sistemi li tipprovdi l-mezz li
bih jistgħu jikkollegaw u jinteraġixxu;

(x) 'kejl tal-ħin' tfisser reġistru diġitali permanenti tad-data u lħin universali koordinati (UTC);

(y) 'aġġustament tal-ħin' tfisser aġġustament awtomatiku talħin attwali f'intervalli regolari u f'tolleranza massima ta'
minuta, jew aġġustament magħmul waqt kalibrazzjoni;
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(z) 'standard miftuħ' tfisser standard li jidher f'dokument ta'
speċifikazzjoni standard disponibbli mingħajr ħlas jew bi
prezz nominali li jista' jiġi kkopjat, imqassam u jintuża
mingħajr tariffa jew b'tariffa nominali.

Artikolu 3
Kamp ta' applikazzjoni
1.
It-takografi għandhom jiġu installati u użati fil-vetturi
reġistrati fi Stat Membru li jintużaw għat-trasport ta' passiġġieri
jew ta' merkanzija bit-triq u li għalihom japplika r-Regolament
(KE) Nru 561/2006.

2.
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta' dan
ir-Regolament il-vetturi msemmija fl-Artikolu 13(1) u (3) tarRegolament (KE) Nru 561/2006.

— ikunu siguri, b'mod partikolari lijiggarantixxu l-integrità u loriġini tas-sors tad-data rreġistrata u miksuba mill-unitajiet
tal-vettura u s-sensuri tal-moviment;
— ikunu interoperabbli fejn jirrigwarda ġenerazzjonijiet varji ta'
unitajiet ta' vetturi u kards tat-takografi;
— jippermettu l-verifika effiċjenti tal-konformità ma' dan irRegolament u ma' atti legali oħrajn applikabbli;
— ikunu faċli għall-utent.
3.

It-takografi diġitali għandhom jirreġistraw id-data li ġejja:

(a) id-distanza vvjaġġata, u l-veloċità tal-vettura;

3.
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta’ dan
ir-Regolament vetturi użati għal operazzjonijiet ta’ trasport li
ngħataw eċċezzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regola
ment (KE) Nru 561/2006.

(b) il-kejl tal-ħin;

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni ta’ dan irRegolament vetturi użati għal operazzjonijiet ta’ trasport li
jkunu ngħataw eċċezzjoni f'konformità mal-Artikolu 14(2) tarRegolament (KE) Nru 561/2006; dawn għandhom jinnotifikaw
minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

(d) l-identità tas-sewwieq;

4.
Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu
obbligati jkollhom takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10,
il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tarreġistrazzjoni tagħhom għandu jkollhom immuntat tali tako
grafu.
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(c) il-punti ta' pożizzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 8(1);

(e) l-attività tas-sewwieq;
(f) id-data dwar il-kontroll, il-kalibrazzjoni u t-tiswija tat-tako
grafu, inkluża l-identità tal-ħanut tax-xogħol;
(g) avvenimenti u ħsarat.
4.
It-takografi analoġiċi għandhom jirreġistraw mill-inqas iddata msemmija fil-punti (a), (b) u (e) tal-paragrafu 3.

5.
Fil-każ ta' operazzjonijiet nazzjonali tat-trasport, l-Istati
Membri jistgħu jesiġu l-istallazzjoni u l-użu ta' takografi f'kon
formità mar-Regolament f'kull vettura li fiha l-istallazzjoni u lużu tagħhom mhumiex altrimenti rikjesti bil-paragrafu 1.

Artikolu 4
Ir-rekwiżiti u d-data li għandha tiġi rreġistrata
1.
It-takografi, inklużi l-komponenti esterni, il-kards tat-tako
grafi u l-folji ta' reġistrazzjoni għandhom jissodisfaw rekwiżiti
stretti tekniċi u rekwiżiti oħrajn b'mod li jippermettu l-impli
mentazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament.

5.
L-aċċess għad-data maħżuna fit-takografu u l-kard tattakografu jista’ jingħata f’kull ħin lil:
(a) l-awtoritajiet ta’ kontroll kompetenti;
(b) l-impriża tat-trasport rilevanti sabiex tkun tista' tikkonforma
mal-obbligi legali tagħha, b’mod partikolari kif stipulati flArtikoli 32 u 33.
6.
It-tniżżil tad-data għandu jitwettaq b’dewmien minimu
għall-impriżi jew is-sewwieqa tat-trasport.

2.

It-takografi u l-kards tat-takografi għandhom:.

— jirreġistraw id-data li għandha tkun preċiża u affidabbli
marbuta mas-sewwieq, l-attività tas-sewwieq u l-vettura;

7.
Id-data rreġistrata mit-takografu li tista' tintbagħat lejn jew
mit-takografu sew jekk mingħajr fili jew elettronikament,
għandha tkun fil-forma ta' protokolli disponibbli pubblikament
kif definiti fi standards miftuħa.
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8.
Biex ikun żgurat li t-takografi u l-kards tat-takografi
jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament,
u b'mod partikolari ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha,
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet
dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Arti
kolu, b'mod partikolari dispożizzjonijiet li jipprevedu l-mezzi
tekniċi ta' kif għandhom ikunu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont
il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Artikolu 6
Viżwalizzazzjoni u twissija
1.
L-informazzjoni li tinsab fit-takografi diġitali u l-kards tattakografi li tirrigwarda l-attivitajiet tal-vettura u s-sewwieqa u ssewwieqa sekondarji għandha tintwera b'mod ċar, ergonomiku
u mhux ambigwu.
2.

9.
Id-dispożizzjonijiet dettaljati msemmijin fil-paragrafu 8
għandhom, fejn hu adatt, ikunu bbażati fuq standards u għan
dhom jiggarantixxu l-interoperabbiltà u l-kompatibbiltà bejn iddiversi ġenerazzjonijiet ta' unitajiet ta' vettura u l-kards kollha
tat-takografu.
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Għandha tintwera l-informazzjoni li ġejja:

(a) il-ħin;
(b) il-mod ta’ tħaddim;

Artikolu 5
Funzjonijiet tat-takografu diġitali

(c) l-attività tas-sewwieq:

It-takografi diġitali għandhom jiżguraw il-funzjonijiet li ġejjin:
— kejl tal-veloċità u tad-distanza;

— jekk l-attività attwali hija s-sewqan, il-ħin attwali ta'
sewqan kontinwu tas-sewwieq u l-ħin ta' pawża kumu
lattiv attwali tiegħu,

— monitoraġġ tal-attivitajiet tas-sewwieq u l-istatus tas-sewqan;
— monitoraġġ tad-dħul u l-ħruġ tal-kards tat-takografi;

— jekk l-attività attwali hi d-disponibbiltà/xogħol ieħor/
mistrieħ jew pawża, l-ammont ta' ħin attwali ta' dik lattività (minn meta ntgħażlet) u l-ħin ta' pawża kumu
lattiv attwali;

— reġistrazzjoni tal-entrati manwali mis-sewwieq;
— kalibrazzjoni;
— reġistrazzjoni awtomatika tal-punti ta' pożizzjoni msemmija
fl-Artikolu 8(1);
— monitoraġġ tal-attivitajiet ta' kontroll;
— qbid u reġistrazzjoni ta' avvenimenti u ħsarat;
— qari mill-memorja tad-data u reġistrazzjoni u ħżin filmemorja tad-data;
— qari mill-kards tat-takografi, u reġistrazzjoni u ħżin f'kards
tat-takografi;
— viżwalizzazzjoni, twissija, stampar u tniżżil ta' data f'apparati
esterni;
— aġġustament u kejl tal-ħin;
— komunikazzjoni remota;
— ġestjoni tas-serraturi tal-kumpannija;
— testijiet integrati u awtotestijiet.

(d) data marbuta ma' twissijiet;
(e) data marbuta mal-aċċess għall-menu.
Tista' tintwera informazzjoni addizzjonali, dment li tintgħaraf
b'mod ċar mill-informazzjoni meħtieġa f'dan il-paragrafu.
3.
It-takografi diġitali għandhom iwissu lis-sewwieqa meta
jaqbdu kwalunkwe avveniment u/jew ħsara, u qabel u filmument li jinqabeż il-ħin massimu permess ta' sewqan
kontinwu, biex tiġi ffaċilitata l-konformità mal-leġislazzjoni rile
vanti.
4.
It-twissijiet għandhom ikunu viżivi u jistgħu wkoll
jinstemgħu. It-twissijiet għandhom idumu mill-inqas 30
sekonda, sakemm ma jiġux ikkonfermati mill-utent billi jagħfas
kwalunkwe buttuna tat-takografu. Ir-raġuni tat-twissija għandha
tintwera u għandha tibqa' tidher sakemm tiġi kkonfermata millutent billi jagħfas buttuna jew kmand speċifiku tat-takografu.
5.
Biex ikun żgurat li t-takografi jikkonformaw mar-rekwiżiti
ta' dan l-Artikolu rigward il-viżwalizzazzjoni u t-twissijiet, ilKummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,
tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni
uniformi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija
fl-Artikolu 42(3).
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Artikolu 7
Protezzjoni tad-data
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta’
data personali fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament jitwettaq biss
għall-fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-Regolament u
mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, skont id-Direttivi
95/46/KE u 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-awtorità ta'
superviżjoni tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 28 tadDirettiva 95/46/KE.
2.
L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li ddata personali tkun protetta minn użi li mhumiex dawk stret
tament marbuta ma' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE)
Nru 561/2006, f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward ta':
— l-użu ta’ sistema globali ta' navigazzjoni bis-satellita (GNSS)
għar-reġistrazzjoni tad-data tal-pożizzjoni kif imsemmi flArtikolu 8,
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— il-post tat-tmiem tal-perijodu tax-xogħol ta' kuljum.
Għal dak l-iskop, il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36
xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati kif
imsemmija fl-Artikolu 11 għandhom ikollhom immuntat tako
grafu konness ma' servizz ta' lokalizzazzjoni ibbażat fuq sistema
ta' navigazzjoni bis-satellita.
2.
Fir-rigward tal-konnessjoni tat-takografu ma' servizz ta'
lokalizzazzjoni bbażat fuq sistema ta' navigazzjoni bis-satellita,
kif imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom jintużaw biss konness
jonijiet ta' servizz li jisfruttaw servizz ta' lokalizzazzjoni
mingħajr tariffa. L-ebda data dwar il-pożizzjoni, minbarra dik
espressa, kull fejn possibbli, f'koordinati ġeografiċi għad-deter
minazzjoni tal-punti msemmija fil-paragrafu 1, ma għandha
tinħażen permanentement fit-takografu. Id-data dwar il-pożizz
joni li jeħtieġ tinħażen temporanjament biex tippermetti r-reġis
trazzjoni awtomatika tal-punti msemmija fil-paragrafu 1 jew
biex tikkorrobora s-sensur tal-moviment ma għandha tkun
aċċessibbli għal ebda utent u għandha titħassar awtomatikament
fil-mument li ma tibqax meħtieġa għal dawk l-iskopijiet.

— l-użu ta’ komunikazzjoni mill-bogħod għal skopijiet ta’
kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 9,

Artikolu 9

— l-użu ta’ takografi b'interfaċċja kif imsemmi fl-Artikolu 10,

Identifikazzjoni remota bikrija tal-manipulazzjoni jew l-użu
ħażin possibbli

— l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni dwar kards tassewwieqa kif imsemmi fl-Artikolu 31, u b'mod partikolari
kwalunkwe skambju transkonfinali ta' tali data ma' pajjiżi
terzi,
— iż-żamma ta’ rekords mill-impriżi tat-trasport kif imsemmi
fl-Artikolu 33.
3.
It-takografi diġitali għandom jitfassal b'tali mod li jiżgura
l-privatezza. Hija biss dik id-data neċessarja għall-iskopjiet ta'
dan ir-Regolament li għandha tiġi pproċessata.
4.
Is-sidien tal-vetturi, tal-impriżi tat-trasport u kwalunkwe
entità oħra kkonċernata għandhom jikkonformaw, fejn ikun
applikabbli, mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni
tad-data personali.
KAPITOLU II
TAKOGRAFU INTELLIĠENTI

Artikolu 8
Reġistrazzjoni tal-pożizzjoni tal-vettura f'ċerti punti matul
il-perijodu tax-xogħol ta' kuljum
1.
Biex tkun iffaċilitata l-verifika tal-konformità mal-leġislazz
joni rilevanti, il-pożizzjoni tal-vettura għandha tiġi rreġistrata
awtomatikament fil-punti li ġejjin, jew fl-eqreb punt lejn dawk
il-postijiet fejn ikun disponibbli s-sinjal tas-satellita:

1.
Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mmirati fil-ġenb tat-triq
mill-awtoritajiet ta' kontroll kompetenti, it-takografi installati
f'vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar wara d-dħul
fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati imsemmija fl-Artikolu 11
għandhom jkunu jistgħu' jikkomunikaw lil dawk l-awtoritajiet
waqt li l-vettura tkun miexja.
2.
Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu
obbligati li jkollhom takografu kif previst f'dan l-Artikolu u flArtikoli 8, 9 u 10, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lillawtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm ikun meħtieġ tagħmir
ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-komu
nikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud
tar-rekwiżiti u l-istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa
dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux
lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' identifikazz
joni bikrija mill-bogħod.
3.
Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi
stabbilita bit-takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-awtori
tajiet ta' kontroll. Din għandha tkun sikura sabiex jiġu żgurati lintegrità tad-data u l-awtentifikazzjoni tal-apparat ta’ reġistrazz
joni u ta’ kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun
ristrett għall-awtoritajiet tal-kontroll awtorizzati li jivverifikaw
ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u ta' dan ir-Regola
ment u għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun meħtieġ li jiġi
vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu.

— il-post tal-bidu tal-perijodu tax-xogħol ta' kuljum;

4.
Id-data skambjata matul il-komunikazzjoni għandha tkun
limitata għad-data meħtieġa għall-iskop tal-kontrolli mmirati filġenb tat-triq ta' vetturi b'takografu potenzjalment immanipulat
jew użat ħażin. Data bħal din għandu jkollha x'taqsam malavvenimenti jew id-data li ġejjin, irreġistrati permezz tat-tako
grafu:

— kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' sewqan;

— l-aħħar attentat ta' ksur tas-sigurtà,
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— l-itwal interruzzjoni tal-provvista tal-elettriku,
— ħsara fis-sensur,
— żball fid-data tal-moviment,
— kunflitt fil-moviment tal-vettura,
— sewqan mingħajr kard valida,
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fl-Artikolu 11 jistgħu jkunu attrezzati b'interfaċċji standardizzati
li jippermettu li d-data rreġistrata jew prodotta mit-takografu
tintuża b'mod operattiv, permezz ta' tagħmir estern, dment li
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-interfaċċja ma taffettwax l-awtentiċità u l-integrità tad-data
tat-takografu;

(b) l-interfaċċja tkun konformi mad-dispożizzjonijiet dettaljati
tal-Artikolu 11;

— introduzzjoni tal-kard waqt is-sewqan,
— data dwar l-aġġustament tal-ħin,
— kalibrazzjoni tad-data inkluż id-dati tal-aħħar żewġ kalib
razzjonijiet,

(c) it-tagħmir estern konness mal-interfaċċja jkollu aċċess għaddata personali, inkluż data dwar il-ġeolokalizzazzjoni, biss
wara l-kunsens verifikabbli tas-sewwieq li miegħu għandha
x'taqsam id-data.

Artikolu 11
— numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura,
— veloċità rreġistrata mit-takografu.
5.
Id-data skambjata għandha tintuża għall-iskop uniku li tiġi
vverifikata l-konformità ma' dan ir-Regolament. Hija ma għan
dhiex tintbagħat lil entitajiet oħra minbarra l-awtoritajiet li
jikkontrollaw is-sewqan u l-perijodi ta' mistrieħ u lil korpi
ġudizzjarji, fil-qafas ta' proċedura ġudizzjarja li tkun għaddejja.
6.
Id-data tista' tinħażen biss mill-awtoritajiet ta' kontroll
għat-tul ta' żmien ta' kontroll fil-ġenb tat-triq, u għandha
titħassar mill-inqas tliet siegħat wara li tkun ġiet ikkomunikata
sakemm id-data ma tindikax manipulazzjoni jew użu ħażin
possibbli tat-takografu. Jekk, matul il-kontroll fil-ġenb tat-triq
konsegwenti, il-manipulazzjoni jew l-użu ħażin ma jiġix ikkon
fermat, id-data mibgħuta għandha titħassar.
7.
L-impriżi tat-trasport li joperaw vetturi għandhom ikunu
responsabbli li jinformaw lis-sewwieqa bil-possibbiltà ta' komu
nikazzjoni mill-bogħod għall-fini tal-identifikazzjoni bikrija ta'
manipulazzjoni jew użu ħażin possibbli tat-takografi.
8.
F’ebda ċirkostanza ma għandha komunikazzjoni ta' iden
tifikazzjoni bikrija mill-bogħod tat-tip deskritt f’dan l-Artikolu
twassal għal multi jew pieni awtomatiċi għas-sewwieq jew limpriża tat-trasport. L-awtorità kompetenti ta' kontroll, abbażi
tad-data skambjata, tista’ tiddeċiedi li twettaq verifika fuq ilvettura u t-takografu. Ir-riżultat tal-komunikazzjoni mill-bogħod
ma għandux iwaqqaf lill-awtoritajiet ta’ kontroll milli jwettqu
kontrolli għall-għarrieda mal-ġenb tat-triq ibbażati fuq is-sistema
tal-klassifikazzjoni tar-riskju introdotta mill-Artikolu 9 tadDirettiva 2006/22/KE.
Artikolu 10
Interfaċċja ma' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti
It-takografi ta' vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar
wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati imsemmija

Dispożizzjonijiet dettaljati għat-takografi intelliġenti
Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikkonformaw malprinċipji u r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummiss
joni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta
dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi
tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra dispożizzjonijiet li jkunu jipp
revedu r-reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-takografu. Dawk
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont ilproċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

Id-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fl-ewwel paragrafu
għandhom:

(a) fir-rigward tat-twettiq tal-funzjonijiet tat-takografu intelli
ġenti msemmijin fil-Kapitolu II, jinkludu r-rekwiżiti
meħtieġa biex jiggarantixxu s-sigurtà, il-preċiżjoni u l-affi
dabbiltà tad-data kif ipprovduti lit-takografu mis-servizz ta'
lokalizzazzjoni bis-satellita u t-teknoloġija ta' komunikazz
joni mill-bogħod imsemmija fl-Artikoli 8 u 9;

(b) jispeċifikaw id-diversi kondizzjonijiet u rekwiżiti għasservizz ta' lokalizzazzjoni bis-satellita u t-teknoloġija ta'
komunikazzjoni mill-bogħod imsemmija fl-Artikoli 8 u 9
sabiex ikunu barra mit-takografu jew inkorporati fih, u
meta jkunu barra, jispeċifikaw il-kondizzjonijiet għall-użu
tas-sinjal ta' lokalizzazzjoni bis-satellita bħala t-tieni sensur
tal-moviment;

(c) jispeċifikaw l-istandards meħtieġa għall-interfaċċja msemmija
fl-Artikolu 10. Dawk l-istandards jistgħu jinkludu dispożizz
joni dwar id-distribuzzjoni tad-drittijiet ta' aċċess għassewwieqa, il-ħwienet tax-xogħol, l-impriżi tat-trasport, u
rwoli ta' kontroll għad-data rreġistrata bit-takografu liema
rwoli ta' kontroll għandhom ikunu bbażati fuq mekkaniżmu
ta' awtentikazzjoni / awtorizzazzjoni ddefiniti għall-inter
faċċja, bħal ma hu ċertifikat għal kull livell ta' aċċess u
soġġett għall-fattibbiltà teknika ta' dan.
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KAPITOLU III
APPROVAZZJONI TAT-TIP

Artikolu 12
Applikazzjonijiet
1.
Il-manifatturi jew l-aġenti tagħhom għandhom jipp
reżentaw applikazzjoni għal approvazzjoni ta' tip ta’ unità ta’
vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni
jew kard tat-takografu lill-awtoritajiet għall-approvazzjoni tat-tip
maħtura għal dan il-għan minn kull Stat Membru.

2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
sat-2 ta’ Marzu 2015 l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-awtorita
jiet maħtura msemmijin fil-paragrafu 1 u għandhom jipprovdu
aġġornamenti wara din id-data kif neċessarju. Il-Kummissjoni
għandha tippubblika lista tal-awtoritajiet maħtura għallapprovazzjoni tat-tip fuq is-sit tal-internet tagħha u għandha
żżomm dik il-lista aġġornat.

3.
Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għandha tkun
akkumpanjata mill-ispeċifikazzjonijiet xierqa, inkluż l-infor
mazzjoni meħtieġa dwar is-siġilli, u minn ċertifikati tas-sigurtà,
funzjonalità u interoperabbiltà. Iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu
jinħareġ minn korp taċ-ċertifikazzjoni rikonoxxut maħtur millKummissjoni.

Iċ-ċertifikati tal-funzjonalità għandom jinħarġu lill-manifattur
mill-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip.

Iċ-ċertifikat tal-interoperabbiltà għandu jinħareġ minn labora
torju wieħed taħt l-awtorità u r-responsabbiltà tal-Kummissjoni.
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(c) iċ-ċertifikat tal-interoperabbiltà għandu jiċċertifika li l-oġġett
ittestjat jista' jopera kompletament mat-takografi jew ilmudelli tal-kard tat-takografu meħtieġa.
5.
Kull modifika fis-softwer jew ħardwer tat-takografu jew
fin-natura tal-materjali użati għall-manifattura tiegħu għandha,
qabel ma tiġi applikata, tiġi nnotifikata lill-awtorità li tat lapprovazzjoni tat-tip għat-tagħmir. Dik l-awtorità għandha
tikkonferma lill-manifattur l-estensjoni tal-approvazzjoni tattip, jew tista' titlob aġġornament jew konferma taċ-ċertifikati
funzjonali, tas-sigurtà u/jew tal-interoperabbilità rilevanti.
6.
L-ebda applikazzjoni fir-rigward ta’ kwalunkwe tip wieħed
ta’ unità ta’ vettura, sensur tal-moviment, mudell tal-folja ta’
reġistrazzjoni jew kard tat-takografu ma tista’ tiġi ppreżentata
lil iżjed minn Stat Membru wieħed.
7.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimen
tazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati għall-applikazzjoni
uniformi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija
fl-Artikolu 42(3).
Artikolu 13
Għoti ta' approvazzjoni tat-tip
Stat Membru għandu jagħti l-approvazzjoni tat-tip lil
kwalunkwe xorta ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment,
mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li
tikkonforma mar-rekwiżiti mniżżla fl-Artikoli 4 u 11, sakemm
l-Istat Membru jkun f’pożizzjoni li jivverifika li l-mudelli ta’
produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.
Kwalunkwe modifika jew żieda għall-mudell approvat j jridu
jirċievu approvazzjoni addizzjonali tat-tip mill-Istat Membru li
jkun ta l-approvazzjoni tat-tip oriġinali.
Artikolu 14

4.
Fir rigward tat-takografi, il-komponenti rilevanti tagħhom
u l-kards tat-takografi:

(a) iċ-ċertifikat tas-sigurtà għandu jiċċertifika dan li ġej għallunità tal-vettura, il-kards tat-takografi, is-sensur tal-movi
ment, u l-konnessjoni mar-riċevitur tal-GNSS meta l-GNSS
ma jkunx inkorporat fl-unitajiet tal-vettura:

(i) konformità mal-objettivi tas-sigurtà;

Marka ta' approvazzjoni tat-tip
L-Istati Membri għandhom joħorġu lill-applikant marka ta'
approvazzjoni tat-tip li għandha taqbel ma' mudell stabbilit
minn qabel, għal kull tip ta' unità ta’ vettura, sensur tal-movi
ment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li
dawn japprovaw skont l-Artikolu 13 u l-Anness II. Dawn ilmudelli għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta'
atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija
fl-Artikolu 42(3).
Artikolu 15
Approvazzjoni jew ċaħda

(ii) twettiq tal-funzjonijiet tas-sigurtà segwenti: identifikazz
joni u awtentikazzjoni, awtorizzazzjoni, konfidenzjalità,
responsabbiltà, integrità, awditu, preċiżjoni u affidabbiltà
tas-servizz;

(b) iċ-ċertifikat tal-funzjonalità għandu jiċċertifika li l-oġġett
ittestjat jissodisfa r-rekwiżiti adatti f'termini ta' funzjonijiet
imwettqa, karatteristiċi ambjentali, karatteristiċi ta' kompa
tibbiltà elettromanjetika, konformità mar-rekwiżiti fiżiċi u
konformità ma' standards oħra applikabbli;

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun ġiet sotto
messa l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għandhom, firrigward ta' kull tip ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment,
mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li dawn
japprovaw, jibagħtu fi żmien xahar kopja taċ-ċertifikat ta'
approvazzjoni tat-tip flimkien ma' kopji tal-ispeċifikazzjonijiet
rilevanti, inkluż dawk relatati mas-siġilli, lill-awtoritajiet tal-Istati
Membri l-oħra. Fejn l-awtoritajiet kompetenti ma japprovawx lapplikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip, dawn għandhom
jinnotifikaw lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra li lapprovazzjoni ġiet miċħuda u għandhom jikkomunikaw ir-raġu
nijiet għal din id-deċiżjoni.
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Artikolu 16
Konformità tal-apparat mal-approvazzjoni tat-tip
1.
Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip kif
previst fl-Artikolu 13 isib li kwalunkwe unità ta’ vettura, sensur
tal-moviment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li
jkollhom il-marka ta' approvazzjoni tat-tip li huwa jkun ħareġ
ma jkunux jaqblu mat-tip li huwa jkun approva, huwa għandu
jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-mudelli tal-produzz
joni jaqblu mat-tip approvat. Il-miżuri li jistgħu jittieħdu, jekk
dan ikun meħtieġ, jistgħu jwasslu għall-irtirar tal-approvazzjoni
tat-tip.

2.
Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip għandu
jirtira din l-approvazzjoni jekk unità ta’ vettura, sensur tal-movi
ment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-takografu li jkunu ġew
approvati ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament jew jekk
dawn jippreżentaw, waqt l-użu, xi difett ġenerali li jagħmilhom
mhux adatti għall-iskop li huma maħsubin għalih.
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kkomunikata lill-Istati Membri l-oħra. F'kull każ il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi l-limitu taż-żmien għall-implimentazzjoni
tad-deċiżjoni tagħha.
Artikolu 17
Approvazzjoni tal-folji ta' reġistrazzjoni
1.
Applikant għal approvazzjoni tat-tip ta' mudell ta' folja ta'
reġistrazzjoni għandu jindika fil-formola tal-applikazzjoni t-tip
jew tipi ta' takografu analoġiku li għalihom hija mfassla l-folja
inkwistjoni, u għandu jipprovdi apparat xieraq ta' dan it-tip jew
tipi għall-iskop tal-ittestjar tal-folja ta' reġistrazzjoni.
2.
L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom
jindikaw fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni għall-mudell tal-folja
ta' reġistrazzjoni t-tipi ta' takografu analoġiku li fuqhom jista'
jintuża l-mudell tal-folja ta' reġistrazzjoni.
Artikolu 18
Ġustifikazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' ċaħda

3.
Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip jiġi
nnotifikat minn Stat Membru ieħor dwar wieħed mill-każijiet
imsemmija fil-paragrafi 1 jew 2, huwa għandu wkoll, wara li
jikkonsulta lill-Istat Membru li jinnotifika, jieħu l-passi msem
mija f'dawk il-paragrafi, soġġett għall-paragrafu 5.

4.
Stat Membru li jivverifika li seħħ wieħed mill-każijiet
imsemmija fil-paragrafu 2, jista' jipprojbixxi, sa ma jingħata
avviż ulterjuri, it-tpoġġija fis-suq u l-użu ta' unità ta’ vettura,
sensur tal-moviment, folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-tako
grafu kkonċernat. L-istess japplika fil-każijiet imsemmija fil-para
grafu 1 fir-rigward ta' unità ta’ vettura, sensur tal-moviment,
folji ta’ reġistrazzjoni jew kards tat-takografi li jkunu ġew eżen
tati mill-verifika inizjali tal-UE, jekk il-manifattur, wara li jkun
ingħata twissija, ma jġibx l-apparat konformi mal-mudell
approvat jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

F'kull każ, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom
fi żmien xahar jinnotifikaw lil xulxin u lill-Kummissjoni, dwar
kull irtirar ta' approvazzjonijiet tat-tip jew dwar kull miżura
oħra meħuda skont il-paragrafi 1, 2 jew 3 u għandhom jispeċi
fikaw ir-raġunijet għal din l-azzjoni.

5.
Jekk Stat Membru li jkun ħareġ approvazzjoni tat-tip
joġġezzjona dwar l-eżistenza ta' xi wieħed mill-każijiet imsem
mija fil-paragrafi 1 u 2 li jiġu nnotifikati lilu, l-Istati Membri
involuti għandhom jippruvaw isolvu t-tilwima u għandhom
iżommu lill-Kummissjoni infurmata.

Jekk taħditiet bejn l-Istati Membri ma jirriżultawx fi ftehim fi
żmien erba' xhur mid-data tan-notifika msemmija fil-paragrafu
3, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta ma' esperti mill-Istati
Membri kollha u wara li tkun ikkunsidrat il-fatturi rilevanti
kollha, bħal fatturi ekonomiċi u tekniċi, għandha tieħu deċiżjoni
fi żmien sitt xhur mill-iskadenza ta’ dak il-perijodu ta’ erba’ xhur
li trid tiġi nnotifikata lill-Istati Membri involuti u fl-istess ħin

Kull deċiżjoni meħuda taħt dan ir-Regolament li tiċħad jew li
tirtira l-approvazzjoni tat-tip ta' unità ta’ vettura, sensur talmoviment, mudell tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tat-tako
grafu għandha tispeċifika fid-dettall ir-raġunijet li hija bbażata
fuqhom. Għandha tiġi kkomunikata deċiżjoni lill-parti kkonċer
nata, li għandha fl-istess ħin tiġi infurmata dwar ir-rimedji
disponibbli taħt il-liġi tal-Istat Membru rilevanti u dwar il-limiti
ta' żmien għall-eżerċizzju ta' dawn ir-rimedji.
Artikolu 19
Rikonoxximent ta' takografi bl-approvazzjoni tat-tip
L-Istati Membri ma għandhomx jirrifjutaw li jirreġistraw xi
vettura armata b'takografu, jew jipprojbixxu d-dħul fis-servizz
servizzi jew l-użu ta' din il-vettura għal xi raġuni marbuta malfatt li l-vettura hija armata b'apparat bħal dan, jekk l-apparat
ikollu l-marka ta' approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Artikolu 14
u l-plakka tal-istallazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(4).
Artikolu 20
Sigurtà
1.
Il-manifatturi għandhom jiddisinjaw, jittestjaw u jirrevedu
unitajiet ta’ vettura, sensuri tal-moviment jew kards tat-takografi
mmanifatturati sabiex jiskopru l-vulnerabbiltajiet li jinqalgħu flistadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, u għandhom jipp
revjenu jew jimmitigaw l-isfruttament possibbli tagħhom. Ilfrekwenza tat-testijiet għandha tiġi stipulata mill-Istat Membru
li jkun ta ċ-ċertifikat ta' approvazzjoni, f'limitu ta' żmien li ma
għandux jaqbeż is-sentejn.
2.
Għal dan l-iskop, il-manifatturi għandhom jissottomettu ddokumentazzjoni neċessarja għall-analiżi tal-vulnerabbiltajiet lillkorp taċ-ċertifikazzjoni imsemmi fl-Artikolu 12(3).
3.
Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-korp taċ-ċertifikazzjoni
imsemmi fl-Artikolu 12(3) għandu jwettaq testijiet fuq l-unitajiet
tal-vetturi, is-sensuri tal-moviment u l-kards tat-takografi biex
jikkonferma li l-vulnerabbiltajiet magħrufa ma jistgħux jiġu
sfruttati minn individwi fil-pussess ta' għarfien disponibbli
pubblikament.
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4.
Jekk matul it-testijiet imsemmija fil-paragrafu 1, jiġu
skoperti vulnerabbiltajiet f'elementi tas-sistema (l-unitajiet talvetturi, is-sensuri tal-moviment u l-kards tat-takografi), dawk lelementi ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq. Jekk jinstabu vulne
rabbiltajiet matul it-testijiet imsemmija fil-paragrafu 3 għallelementi li huma diġà fis-suq, il-manifattur jew il-korp taċ-ċerti
fikazzjoni għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet kompetenti talIstat Membru li ta l-approvazzjoni tat-tip. Dawk l-awtoritajiet
kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex
jiżguraw li l-problema tiġi indirizzata, b'mod partikolari millmanifattur, u għandhom mingħajr dewmien jgħarrfu lillKummissjoni bil-vulnerabbiltajiet misjuba u bil-miżuri previsti
jew meħuda, inkluż fejn meħtieġ l-irtirar tal-approvazzjoni tattip f'konformità mal-Artikolu 16(2).
Artikolu 21
Testijiet fuq il-post
1.
L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw testijiet fuq il-post ta’
takografi li jkun għandu ma jkollhomx approvazzjoni tat-tip. LIstati Membri għandhom jirrikonoxxu b’mod reċiproku tali
awtorizzazzjonijietgħal testijiet fuq il-post.
2.
Sewwieqa u impriżi tat-trasport li jipparteċipaw f’test fuq
il-post għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament
(KE) Nru 561/2006. Sabiex juru tali konformità, is-sewwieqa
għandhom isegwu l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 35(2) ta'
dan ir-Regolament.
3.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex
tistabbilixxi l-proċeduri li jridu jiġu segwiti fit-twettiq ta’ testijiet
fuq il-post u l-formoli li jridu jintużaw sabiex jiġu mmonitorjati
dawk it-testijiet fuq il-post. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija
fl-Artikolu 42(3).
KAPITOLU IV
STALLAZZJONI U SPEZZJONI

Artikolu 22
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elettronika tas-sigurtà użati u l-informazzjoni meħtieġa marbuta
mad-data elettronika tas-sigurtà użata. Il-Kummissjoni għandha
tagħti aċċess lill-Istati Membri għal dik l-informazzjoni fuq talba.
4.
Sabiex jiġi ċċertifikat li l-istallazzjoni tat-takografu seħħet
skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, għandha titwaħħal
plakka tal-istallazzjoni b'mod li tidher b'mod ċar u tkun aċċes
sibbli faċilment.
5.
Il-komponenti tat-takografi għandhom ikunu ssiġillati kif
speċifikat fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip. Kull konnessjoni
mat-takografu li tkun potenzjalment vulnerabbli għat-tbagħbis,
inkluż il-konnessjoni bejn is-sensur tal-moviment u l-kaxxa talingranaġġ, u l-plakka tal-istallazzjoni fejn ikun rilevanti,
għandha tkun issiġillata.
Siġill għandu jitneħħa jew jinkiser biss:
— minn fitters, jew ħwienet tax-xogħol approvati mill-awtori
tajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 għal finijiet ta' tiswija,
manutensjoni jew kalibrazzjoni mill-ġdid tat-takografu, jew
minn uffiċjali tal-kontroll imħarrġa tajjeb u, fejn meħtieġ
awtorizzati, għal finijiet ta' kontroll;
— għall-iskop ta' tiswija jew modifika tal-vettura li taffettwa ssiġill. F'dawk il-każijiet, għandha tinżamm fil-vettura dikja
razzjoni bil-miktub li ssemmi d-data u l-ħin meta s-siġill
inkiser u tagħti r-raġunijiet għat-tneħħija tas-siġill. IlKummissjoni għandha tiżviluppa formola standard għaddikjarazzjoni bil-miktub permezz ta' atti ta' implimentazz
joni.
Fil-każijiet kollha, is-siġill għandu jiġi sostitwit minn fitter jew
ħanut tax-xogħol approvat mingħajr dewmien żejjed u mhux
aktar tard minn sebat ijiem wara li jitneħħa.
Qabel is-sostituzzjoni ta' siġill, għandhom isiru kontroll u kalib
razzjoni tat-takografu minn ħanut tax-xogħol approvat.

Stallazzjoni u tiswija
1.
It-takografi jistgħu jiġu installati jew imsewwija biss minn
fitters, minn ħwienet tax-xogħol jew minn manifatturi tal-vetturi
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għal dak
il-għan skont l-Artikolu 24.
2.
Fitters, ħwienet tax-xogħol jew manifatturi tal-vetturi
approvati għandhom, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet
inklużi fiċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-Arti
kolu 15, jissiġillaw it-takografu it-takografu wara li jkunu vveri
fikaw li qed jaħdem tajjeb, u partikolarment b'tali mod li jiżgura
li l-ebda apparat ta’ manipulazzjoni ma jista’ jbagħbas jew
ibiddel id-data reġistrata.
3.
Il-fitter, il-ħanut tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi
approvat għandu jpoġġi marka speċjali fuq is-siġilli li jwaħħal
u, barra minn hekk, għandu jniżżel, fil-każ ta' takografi diġitali,
id-data elettronika ta' sigurtà biex jitwettqu kontrolli tal-awten
tikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għan
dhom jibagħtu lill-Kummissjoni r-reġistru tal-marki u tad-data

Artikolu 23
Spezzjonijiet ta' takografi
1.
It-takografi għandhom ikunu soġġetti għal spezzjoni rego
lari minn ħwienet tax-xogħol approvati. Għandhom titwettqu
spezzjonijiet regolari mill-anqas kull sentejn.
2.
L-ispezzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom
jikkontrollaw tal-inqas dan li ġej:
— it-takografu hu mwaħħal tajjeb u huwa adatt għall-vettura;
— it-takografu qed jaħdem tajjeb;
— it-takografu għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip;
— il-plakka tal-istallazzjoni hija mwaħħla;
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— is-siġilli huma kollha intatti u effettivi;
— ma hemm ebda apparat manipulattiv imqabbad mat-tako
grafu, jew traċċa tal-użu ta' tali apparat;
— id-daqs tat-tajers u ċ-ċirkonferenza proprja tat-tajers.
3.
Il-ħwienet tax-xogħol għandhom iħejju rapport ta’ spezz
joni fil-każijiet fejn irregolaritajiet fil-funzjonament tat-takografu
kellhom jissewwew, kemm jekk bħala riżultat ta’ spezzjoni peri
jodika jew ta' spezzjoni mwettqa fuq talba speċifika tal-awtorità
kompetenti nazzjonali. Huma għandhom iżommu lista tarrapporti kollha ta’ spezzjoni li jippreparaw.
4.
Ir-rapporti tal-ispezzjoni għandhom jinżammu għal peri
jodu minimu ta' sentejn mill-mument li jsir ir-rapport. L-Istati
Membri għandhom jiddeċiedu jekk ir-rapporti tal-ispezzjoni
jinżammux jew jintbagħtux lill-awtorità kompetenti matul dak
il-perijodu. F'każijiet fejn ir-rapporti tal-ispezzjoni jinżammu
mill-ħanut tax-xogħol, fuq talba mill-awtorità kompetenti, ilħanut tax-xogħol għandu jagħmel disponibbli r-rapporti talispezzjonijiet u l-kalibrazzjonijiet imwettqa matul dak il-peri
jodu.
Artikolu 24
Approvazzjoni ta' fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi
tal-vetturi
1.
L-Istati Membri għandhom japprovaw, jikkontrollaw rego
larment u jiċċertifikaw lill-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u lmanufatturi tal-vetturi li jistgħu jwettqu l-istallazzjonijiet, ilkontrolli, l-ispezzjonijiet u t-tiswijiet ta' takografi.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fitters, il-ħwienet
tax-xogħol u l-manufatturi tal-vetturi jkunu kompetenti u affi
dabbli. Għal dan l-iskop, dawn għandhom jistabbilixxu u
jippubblikaw sett ta’ proċeduri nazzjonali ċari u għandhom
jiżguraw li l-kriterji minimi li ġejjin jiġu sodisfati:
(a) il-persunal ikun imħarreġ kif xieraq;
(b) l-apparat meħtieġ għat-twettiq tat-testijiet u l-kompiti rile
vanti jkun disponibbli;
(c) il-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manufatturi tal-vetturi
huma ta’ reputazzjoni tajba.
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l-ġestjoni tal-kards tal-ħanut tax-xogħol. L-Istati Membri
jistgħu jwettqu dawn il-verifiki mingħajr ma jwettqu żjara
fuq il-post.
(b) kontrolli tekniċi mingħajr preavviż ta' fitters jewħwienet taxxogħol approvati għandhom jitwettqu biex isir kontroll talkalibrazzjonijiet, tal-ispezzjonijiet u tal-istallazzjonijiet li
jkunu twettqu. Dawk l-awditi għandhom, kull sena, ikopru
mill-anqas 10 % tal-fitters u ħwienet tax-xogħol approva
tiannwalment.
4.
L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għan
dhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprevjenu kunflitti ta’ interess
bejn il-fitters jew il-ħwienet tax-xogħol u l-impriżi tat-trasport.
B'mod partikolari, fejn ikun hemm riskju serju ta' konflitt ta'
interess, għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi addizzjonali sabiex
jiġi żgurat li l-fitter jew il-ħanut tax-xogħol jikkonforma ma' dan
ir-Regolament.
5.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom
jibagħtu lill-Kummissjoni, jekk possibbli b'mod elettroniku, fuq
bażi annwali, il-listi ta’ fitters u ħwienet tax-xogħol approvati u
l-kards maħruġin minnhom. Il-Kummissjoni għandha tippubb
lika dawk il-listi fuq is-sit tal-internet tagħha.
6.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom
jirtiraw l-approvazzjoni, temporanjament jew b’mod perma
nenti, mill-fitters, il-ħwienet tax-xogħol u l-manifatturi talvetturi li jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt dan
ir-Regolament.
Artikolu 25
Kards tal-ħwienet tax-xogħol
1.
Il-perijodu ta’ validità tal-kards tal-ħwienet tax-xogħol ma
jistax ikun ta' aktar minn sena. Meta tiġġeded il-kard tal-ħanut
tax-xogħol, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-kriterji
elenkati fl-Artikolu 24(2), ikunu ssodisfati mill-fitter, il-ħanut
tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi.
2.
L-awtorità kompetenti għandha ġġedded kard ta' ħanut
tax-xogħol fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi talba valida
għal tiġdid u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa. Jekk il-kard
tal-ħanut tax-xogħol issirilha ħsara, taħdem ħażin, jew tintilef
jew tinsteraq, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi kard ta’
sostituzzjoni fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta
tirċievi talba dettaljata għal dan il-għan. L-awtoritjiet kompetenti
għandhom iżommu reġistru tal-kards mitlufin, misruqin jew
difettużi.

3.
Il-verifiki ta' fitters jew ħwienet tax-xogħol approvati
għandhom jitwettqu kif ġej:

3.
Jekk Stat Membru jirtira l-approvazzjoni ta’ fitter, ħanut
tax-xogħol jew manifattur tal-vetturi kif previst fl-Artikolu 24,
dan għandu jirtira wkoll il-kards tal-ħanut tax-xogħol maħruġin
lilu.

(a) fitters jew ħwienet tax-xogħol approvati għandhom ikunu
soġġetti mill-inqas darba kull sentejn għal verifika tal-proċe
duri li japplikaw fil-ġestjoni tat-takografi. Il-verifika għandha
tiffoka b’mod partikolari fuq il-miżuri ta’ sigurtà meħuda u

4.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa
sabiex jevitaw li l-kards tal-ħwienet tax-xogħol distribwiti lil
fitters, ħwienet tax-xogħol u manifatturi tal-vetturi approvati
jiġu ffalsifikati.
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KAPITOLU V
KARDS TAS-SEWWIEQA
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jinħarġux lil sewwieqa partikolari ordinarjament għal iktar minn
okkażjoni waħda. Il-Kummissjoni tista' tagħmel proposta leġis
lattiva adatta biex tirrevedi dan il-paragrafu.

Artikolu 26
Ħruġ ta' kards tas-sewwieqa
1.
Il-kards tas-sewwieqa għandhom jinħarġu, fuq talba tassewwieq, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn issewwieq ikun normalment residenti. Dawn għandhom jinħarġu
fi żmien xahar minn meta l-awtorità kompetenti tirċievi t-talba
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.

2.
Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘residenza normali’ tfisser
il-post fejn il-persuna normalment tgħix, jiġifieri mill-anqas għal
185 jum f’kull sena kalendarja, minħabba rbit personali u okku
pazzjonali, jew, fil-każ ta’ persuna mingħajr irbit okkupazz
jonali, minħabba rbit personali li juri konnessjonijiet mill-qrib
bejn dik il-persuna u l-post fejn qed tgħix.

Madankollu, ir-residenza normali ta’ persuna li l-irbit okkupazz
jonali tagħha huwa f’post li hu differenti mill-irbit personali
tagħha u li konsegwentement tgħix f’postijiet differenti li jinsabu
f’żewġ Stati Membri jew iżjed għandha titqies li hija l-post talirbit personali tagħha, sakemm tali persuna tirritorna f’dak ilpost regolarment. Mhijiex meħtieġa konformità ma’ din l-aħħar
kundizzjoni fejn il-persuna tkun qed tgħix fi Stat Membru biex
twettaq inkarigu fuq perijodu fiss.

3.
Is-sewwieqa għandhom jagħtu prova tar-residenza normali
tagħhom permezz ta' mezzi approprjati, bħalma hi l-kard talidentità tagħhom jew dokument validu ieħor. Meta l-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat Membru li jkun ħareġ il-kard tas-sewwieq
ikollu dubji dwar il-validità ta' dikjarazzjoni dwar ir-residenza
normali, jew għal finijiet ta’ ċerti kontrolli speċifiċi, dawn jistgħu
jitolbu informazzjoni jew evidenza addizzjonali.

4.
F'każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, l-Istati
Membri jistgħu joħorġu kard tas-sewwieq temporanja u li ma
tistax tiġġedded, li tkun valida għal perijodu massimu ta' 185
jum lil sewwieq li ma għandux ir-residenza normali tiegħu fi
Stat Membru jew fi Stat Membru li huwa Parti Kontraenti għallFtehim AETR, sakemm tali sewwieq qiegħed f'relazzjoni rrego
lata mil-liġi tax-xogħol ma' impriża stabbilita fl-Istat Membru
emittenti u, sa fejn japplika r-Regolament (KE) Nru 1072/2009
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), jippreżenta ċertifikazz
joni tas-sewwieq kif imsemmi f'dak ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tad-data pprovduta millIstati Membri, issegwi mill-qrib l-applikazzjoni ta' dan il-para
grafu. Hija għandha kull sentejn tirrapporta s-sejbiet tagħha lillParlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha teżamina b'mod
partikolari jekk kards temporanji tas-sewwieqa jipproduċux xi
impatt negattiv fuq is-suq tax-xogħol, u jekk kards temporanji
(1) Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess
għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija
ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72)

5.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru awtorizzanti
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-applikant
ma jkollux diġà kard valida ta' sewwieq u għandhom jipperso
nalizzaw il-kard tas-sewwieq, u jiżguraw li d-data tagħha tkun
viżibbli u sigura.
6.
Il-kard tas-sewwieq ma tistax tkun valida għal aktar minn
ħames snin.
7.
Kard tas-sewwieq valida ma tistax tiġi rtirata jew sospiża
ħlief meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jindunaw li
l-kard ġiet falsifikata, jew is-sewwieq ikun qiegħed juża kard li
huwa mhuwiex id-detentur tagħha, jew li l-kard li jkollu tkun
inkisbet bis-saħħa ta' dikjarazzjonijiet foloz u/jew dokumenti
ffalsifikati. Jekk dawn il-miżuri ta' sospensjoni jew ta' rtirar
jittieħdu minn Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru konċer
nat, dan tal-ewwel għandu jirritorna l-kard lill-awtoritajiet talIstat Membru li jkun ħariġha, kemm jista' jkun malajr, u għandu
jindika r-raġunijiet tal-irtirar jew sospensjoni. Jekk ir-ritorn talkard huwa mistenni li jieħu aktar minn gimagħtejn, l-Istat
Membru li jkun issospendiha jew irtiraha għandu, fi żmien
dawk il-ġimagħtejn, jinforma lill-Istat Membru li ħariġha birraġunijiet għas-sospensjoni jew irtirar.
8.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa
biex jevitaw kull possibbiltà li l-kards tas-sewwieqa jiġu ffalsifi
kati.
9.
Dan l-Artikolu ma għandux iwaqqaf lil Stat Membru milli
joħroġ kard tas-sewwieq lil sewwieq li r-residenza normali
tiegħu hija f'parti mit-territorju ta' dak l-Istat Membru, li tTrattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx għalih, dment li f'dawk ilkażijiet jiġu applikati d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan irRegolament.
Artikolu 27
Użu tal-kards tas-sewwieqa
1.

Il-kard tas-sewwieq hija personali.

2.
Is-sewwieq jista' jkollu kard valida waħda biss, u huwa biss
awtorizzat li juża il-kard tiegħu personalizzata ta' sewwieq.
Sewwieq ma għandux juża kard tas-sewwieq li tkun diffettuża
jew li tkun skadiet.
Artikolu 28
Tiġdid tal-kards tas-sewwieqa
1.
Meta sewwieq ikun jixtieq iġedded il-kard tas-sewwieq
tiegħu, għandu japplika mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat
Membru tar-residenza normali tiegħu mhux aktar tard minn
15-il jum tax-xogħol qabel l-iskadenza tal-kard.
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2.
Meta, fil-każ ta' tiġdid, l- Istat Membru tar-residenza
normali tas-sewwieq ikun differenti minn dak li jkun ħareġ ilkard attwali tiegħu, u fejn l-awtoritajiet tal-Istat Membru ta’
qabel ikunu mitluba jġeddu l-kard tas-sewwieq, dawn għan
dhom jinformaw lill-awtoritajiet li ħarġu l-kard ta' qabel birraġunijiet għat-tiġdid tagħha.

3.
Fil-każ ta’ talba għat-tiġdid ta’ kard li ser tiskadi b'mod
imminenti, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi kard ġdida
qabel id-data tal-iskadenza, sakemm dik it-talba tkun intbagħtet
fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafu 1.

Artikolu 29
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2.
Meta d-detentur ta’ kard tas-sewwieq valida maħruġa minn
Stat Membru jkun stabbilixxa r-residenza normali tiegħu fi Stat
Membru ieħor, jista’ jitlob li l-kard tiegħu tiġi skambjata għal
kard tas-sewwieq ekwivalenti. Għandha tkun ir-responsabbiltà
tal-Istat Membru li jagħmel l-iskambju li jivverifika jekk il-kard
li ġiet ippreżentata għadhiex valida.
3.
L-Istati Membri li jwettqu dan l-iskambju għandhom jirri
tornaw il-kard il-qadima lill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jkun
ħariġha u jindikaw ir-raġunijiet għaliex.
4.
Meta Stat Membru jissostitwixxi jew jiskambja kard tassewwieq, is-sostituzzjoni jew l-iskambju, u kwalunkwe
sostituzzjoni jew skambju sussegwenti għandhom jiġu rreġistrati
f’dak l-Istat Membru.

Kards tas-sewwieqa misruqin, mitlufin jew difettużi
1.
L-awtoritajiet emittenti għandhom iżommu rekords talkards tas-sewwieqa maħruġin, misruqin, mitlufin jew difettużi
għal perijodu mill-anqas ekwivalenti għall-perijodu tagħhom ta’
validità.

2.
Jekk kard tas-sewwieq ikollha l-ħsara jew taħdem ħażin, issewwieq għandu jirritornaha lill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tar-residenza normali tiegħu. Is-serq tal-kard tassewwieq għandu jiġi ddikjarat formalment lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat fejn ikun seħħ is-serq.

Artikolu 31
Skambju elettroniku ta’ informazzjoni dwar il-kards tassewwieqa
1.
Sabiex jiġi żgurat li applikant ma jkollux diġà kard tassewwieq valida kif imsemmi fl-Artikolu 26, l-Istati Membri
għandhom iżommu reġistri elettroniċi nazzjonali li jkun
fihom l-informazzjoni li ġejja dwar il-kards tas-sewwieqa inkluż
dwar dawk imsemmija fl-Artikolu 26(4), għal perijodu li huwa
mill-anqas ekwivalenti għall-perijodu ta’ validità ta' dawk ilkards:
— il-kunjom u l-ewwel isem tas-sewwieq,

3.
Kwalunkwe telf tal-kard tas-sewwieq għandu jiġi rrap
portat f’dikjarazzjoni formali lill-awtoritajiet kompetenti talIstat Membru li jkun ħariġha u lill-awtoritajiet kompetenti talIstat Membru tar-residenza normali tas-sewwieq jekk din tkun
differenti.

4.
Jekk il-kard tas-sewwieq issirilha ħsara, taħdem ħażin,
tintilef jew tinsteraq, is-sewwieq għandu, fi żmien sebat ijiem
kalendarji, japplika għas-sostituzzjoni tagħha lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza normali tiegħu.
Dawk l-awtoritajiet għandhom jipprovdu kard ta’ sostituzzjoni
fi żmien tmint ijiem tax-xogħol wara li jirċievu talba dettaljata
għal dan.

5.
Fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 4, is-sewwieq jista’
jkompli jsuq mingħajr kard tas-sewwieq għal perijodu massimu
ta’ 15-il jum kalendarju jew għal perijodu itwal jekk dan ikun
meħtieġ għall-vettura biex tmur lura lejn is-sit fejn tkun ibba
żata, sakemm is-sewwieq ikun jista’ juri l-impossibbiltà li jipp
roduċi jew li juża l-kard matul dak il-perijodu.

— id-data u, jekk disponibbli, il-post tat-twelid tas-sewwieq,
— in-numru tal-liċenzja valida tas-sewqan u l-pajjiż li jkun
ħareġ il-liċenzja tas-sewqan (jekk applikabbli),
— l-istatus tal-kard tas-sewwieq,
— in-numru tal-kard tas-sewwieq.
2.
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu lmiżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi
jkunu interkonnessi u aċċessibbli fl-Unjoni kollha, bl-użu tassistema ta’ messaġġi TACHOnet imsemmija fir-Rakkomandazz
joni 2010/19/UE jew sistema kompatibbli. Fil-każ tal-użu ta'
sistema kompatibbli, l-iskambju ta' data elettronika mal-Istati
Membri l-oħrajn kollha għandu jkun possibbli permezz tassistema ta' messaġġi TACHOnet.

tas-

3.
Meta joħorġu, jissostitwixxu u, fejn neċessarju, iġeddu kard
tas-sewwieq, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw permezz ta’
skambju ta’ data elettronika li s-sewwieq ma għandux diġà kard
tas-sewwieq valida oħra. Id-data skambjata għandha tkun limi
tata għad-data neċessarja għall-fini ta’ din il-verifika.

1.
Il-kards tas-sewwieqa maħruġa mill-Istati Membri għan
dhom ikunu rikonoxxuti reċiprokament.

4.
L-uffiċjali tal-kontroll jista’ jkollhom aċċess għar-reġistru
elettroniku sabiex jikkontrollow l-istatus tal-kard tas-sewwieq.

Artikolu 30
Rikonoxximent

reċiproku u skambju
sewwieqa

tal-kards
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5.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni
sabiex tistabbilixxi proċeduri komuni u speċifikazzjonijiet
meħtieġa għall-interkonnessjoni msemmija fil-paragrafu 2,
inkluż il-format għad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi
għall-konsulenza elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali,
il-proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta’ sigurtà. Dawk l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).
KAPITOLU VI
UŻU TA’ APPARAT
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ta’ natura personali, it-tul tal-perijodu tas-servizz u l-possibbiltà
li l-folji ta' reġistrazzjoni li ssirilhom ħsara iridu jiġu sostitwiti,
jew jkunu ttieħdu minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat. L-impriżi
tat-trasport għandhom joħroġu lis-sewwieqa biss folji ta’ reġis
trazzjoni ta’ mudell approvat li huwa adatt għall-użu fl-apparat
installat fil-vettura.
Meta vettura tkun attrezzata b'takografu diġitali, l-impriża tattrasport u s-sewwieq għandhom jiżguraw li, b’konsiderazzjoni
tat-tul tal-perijodu ta’ servizz, l-istampar tad-data mit-takografu
fuq talba ta' uffiċjal ta' kontroll jista’ jsir b’mod korrett fil-każ ta’
spezzjoni.

Artikolu 32
Użu korrett tat-takografi
1.
L-impriżi tat-trasport u s-sewwieqa għandhom jiżguraw ilfunzjonament korrett u l-użu xieraq tat-takografi diġitali u talkards tas-sewwieqa. L-impriżi tat-trasport u s-sewwieqa li jużaw
takografi analoġiċi, għandhom jiżguraw il-funzjonament korrett
tagħhom u l-użu xieraq tal-folji ta’ reġistrazzjoni.
2.
It-takografi diġitali ma għandhomx jiġi ssettjati b'mod li
jaqilbu awtomatikament għal kategorija ta' attività speċifika
meta l-magna tal-vettura jew l-ignixin ikun mitfi, għajr jekk
is-sewwieq jibqa' jkun jista' jagħżel il-kategorija ta' attività adatta
manwalment.
3.
Għandu jkun ipprojbit li wieħed jiffalsifika, jaħbi, jissopp
rimi jew jeqred data rreġistrata fuq il-folja ta’ reġistrazzjoni, jew
maħżuna fit-takografu jew fuq il-kard tas-sewwieq, jew fuq ilkopji stampati li joħorġu mit-takografu. Kwalunkwe manipu
lazzjoni tat-takografu, tal-folja ta’ reġistrazzjoni jew tal-kard
tas-sewwieq li tista’ tirriżulta fil-falsifikazzjoni, soppressjoni
jew qerda tad-data u/jew tal-informazzjoni stampata għandha
tkun ipprojbita wkoll. Ebda apparat li jista’ jintuża għal dan
il-għan ma għandu jkun preżenti fuq il-vettura.
4.
Il-vetturi ma għandhomx ikunu armati b’aktar minn tako
grafu wieħed, ħlief għall-finijiet tat-testijiet fuq il-post imsem
mija fl-Artikolu 21.
5.
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-produzzjoni, iddistribuzzjoni, ir-reklamar u/jew il-bejgħ ta’ apparat mibni u/jew
maħsub għall-manipulazzjoni tat-takografi.
Artikolu 33
Rponsabbiltà tal-impriżi tat-trasport
1.
L-impriżi tat-trasport għandhom ikunu responsabbli biex
jiżguraw li s-sewwieqa tagħhom huma mħarrġa u istruwiti tajjeb
fir-rigward tal-funzjonament korrett tat-takografi, kemm dawk
diġitali kif ukoll dawk analoġiċi, għandhom iwettqu kontrolli
regolari biex jiżguraw li s-sewwieqa tagħhom jagħmlu użu
korrett tagħhom u ma għandhomx jagħtu lis-sewwieqa tagħhom
inċentivi diretti jew indiretti li jistgħu jħeġġuhom jużaw it-tako
grafi b'mod skorrett.
L-impriżi tat-trasport għandhom joħroġu għadd suffiċjenti ta’
folji ta' reġistrazzjoni lis-sewwieqa tal-vetturi armati b'takografi
analoġiċi b’kont meħud tal-fatt li l-folji ta' reġistrazzjoni huma

2.
L-impriżi tat-trasport għandhom iżommu l-folji ta’ reġis
trazzjoni u l-kopji stampati, kull meta jkunu nħarġu kopji stam
pati b’konformità mal-Artikolu 35, f'ordni kronoloġika u
f'forma li tista' tinqara, għal mill-inqas sena wara l-użu tagħhom,
u għandhom jagħtu kopji lis-sewwieqa kkonċernati li jitolbu
hom. L-impriżi tat-trasport għandhom ukoll jagħtu kopja taddata mniżżla mill-kards tas-sewqan lis-sewwieqa kkonċernati li
jitolbuhom, flimkien ma verżjonijiet stampati ta' dawk il-kopji.
Il-folji ta' reġistrazzjoni, il-kopji stampati u d-data mniżżla għan
dhom jintwerew jew jingħataw meta mitluba minn kwalunkwe
uffiċjal tal-kontroll awtorizzat.
3.
L-impriżi tat-trasport għandhom ikunu responsabbli għallksur ta’ dan ir-Regolament imwettaq mis-sewwieqa tagħhom talimpriża jew minn sewwieqa li jkunu għad-dispożizzjoni tagħha.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jissuġġettaw tali responsab
biltà għall-ksur mill-impriża tat-trasport tal-ewwel subparagrafu
tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u tal-Artikolu 10(1) u (2) tarRegolament (KE) Nru 561/2006.
Artikolu 34
Użu tal-kards tas-sewwieqa u l-folji ta’ reġistrazzjoni
1.
Is-sewwieqa għandhom jużaw folji ta’ reġistrazzjoni jew
kards tas-sewwieqa kull jum li fih isuqu, li jibda mill-mument
meta jieħdu f’idejhom il-vettura. Il-folja ta’ reġistrazzjoni jew ilkard tas-sewwieq ma għandhiex tiġi rtirata qabel it-tmiem talperijodu ta' ħidma ta’ kuljum sakemm l-irtirar tagħha ma jiġix
awtorizzat mod ieħor. Ebda folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tassewwieq ma tista’ tintuża fuq perijodu itwal minn dak li hija
maħsuba għalih.
2.
Is-sewwieq għandu jipproteġi b’mod xieraq il-folji ta’ reġis
trazzjoni jew il-kards tas-sewwieqa, u ma għandux juża folji ta'
reġistrazzjoni jew kards tas-sewwieqa li jkunu maħmuġin jew
bil-ħsara.
3.
Meta s-sewwieq ma jkunx jista' juża t-takografu installat
fil-vettura minħabba li s-sewwieq kien 'il bogħod mill-vettura, ilperijodi tal-ħin imsemmija fil-punti (ii), (iii) u (iv) tal-paragrafu
5(b) għandhom:
(a) jekk il-vettura tkun attrezzata b'takografu analoġiku,
jiddaħħlu fil-folja ta’ reġistrazzjoni, manwalment jew b'reġis
trazzjoni awtomatika jew b'mezzi oħra, b'mod li jistgħu
jinqraw u mingħajr ma titħammeġ il-folja ta' reġistrazzjoni;
jew
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(b) jekk il-vettura tkun attrezzata b'takografu diġitali, jiddaħħlu
fil-kard tas-sewwieq bl-użu tal-faċilità ta' dħul manwali
pprovduta fit-takografu.
L-Istati Membri ma għandhomx jimponu obbligu fuq issewwieqa li jippreżentaw formoli li juru l-attivitajiet tagħhom
meta ma jkunux fil-vettura.
4.
Fejn ikun hemm aktar minn sewwieq wieħed fuq vettura
attrezzata b'takografu diġitali, kull sewwieq għandu jiżgura li lkard tas-sewwieq tiegħu tkun imdaħħla fl-islott it-tajjeb fit-tako
grafu.
Fejn ikun hemm aktar minn sewwieq wieħed fuq vettura attrez
zata b'takografu analoġiku, is-sewwieqa għandhom jemendaw ilfolji ta' reġistrazzjoni kif meħtieġ, sabiex l-informazzjoni rile
vanti tiġi rreġistrata fil-folja ta' reġistrazzjoni tas-sewwieq li jkun
fil-fatt qed isuq.

L 60/17

(c) in-numru ta' reġistrazzjoni ta' kull vettura li huwa jkun ġie
assenjat għaliha, kemm fil-bidu tal-ewwel vjaġġ irreġistrat
fuq il-folja ta' reġistrazzjoni u imbagħad, fil-każ ta' bdil
tal-vettura, waqt l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni;
(d) il-qari tal-odometru:
(i) fil-bidu tal-ewwel vjaġġ irreġistrat fuq il-folja ta' reġis
trazzjoni,
(ii) fi tmiem l-aħħar vjaġġ irreġistrat fuq il-folja ta' reġis
trazzjoni,
(iii) fil-każ ta' bidla fil-vetturi waqt ġurnata tax-xogħol, ilqari fuq l-ewwel vettura li huwa ġie assenjat għaliha u lqari fuq il-vettura ta’ wara;
(e) il-ħin ta' kull bidla tal-vettura.

5.

Is-sewwieqa għandhom:

(a) jiżguraw li l-ħin irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni jaqbel
mal-ħin uffiċjali fil-pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-vettura;
(b) joperaw il-mekkaniżmi tal-iswiċċ li jippermettu li l-perijodi
ta' ħin li ġejjin jiġu rreġistrati separatament u b'mod distint:
(i) taħt is-sinjal

: ħin ta' sewqan,

: ‘xogħol ieħor’, li tfisser kull attività
(ii) taħt is-sinjal
minbarra s-sewqan, kif definita fil-punt (a) tal-Artikolu 3
tad-Direttiva 2002/15/KE, kif ukoll kull xogħol għallistess persuna li tħaddem jew għal xi persuna oħra li
tħaddem kemm fis-settur tat-trasport jew barra minnu,
: ‘disponibbiltà’, kif definita fil-punt
(iii) taħt is-sinjal
(b) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/15/KE,
(iv) taħt is-sinjal
mistrieħ.

: pawżi fix-xogħol u perijodi ta'

7.
Is-sewwieq għandu jdaħħal fit-takografu diġitali s-simboli
tal-pajjiżi li fihom beda u temm il-perijodu tax-xogħol tiegħu ta'
kuljum. Madankollu, Stat Membru jista' jeħtieġ li s-sewwieqa ta'
vetturi involuti f'operazzjonijiet ta' trasport fit-territorju tiegħu
jżidu aktar speċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati mas-simbolu
tal-pajjiż, sakemm l-Istat Membru jkun innotifika dawk l-ispeċi
fikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta'
April 1998.
Ma għandux ikun neċessarju li s-sewwieqa jdaħħlu l-informazz
joni msemmija fl-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu jekk
it-takografu jirreġistra awtomatikament id-data dwar is-sit skont
l-Artikolu 8.
Artikolu 35
Kards tas-sewwieqa u formuli ta’ reġistrazzjoni bil-ħsara
1.
Fl-eventwalità li ssir ħsara lill-folja ta' reġistrazzjoni li jkun
fiha reġistrazzjonijiet jew lill-kard tas-sewwieq, is-sewwieqa
għandhom iwaħħlu l-folja ta' reġistrazzjoni jew il-kard tassewwieq li tkun ġratilha l-ħsara ma kwalunkwe folja ta' reġis
trazzjoni żejda użata biex tissostittwiha.
2.
Jekk il-kard tas-sewwieq ikollha l-ħsara, ma tkunx taħdem
sew, jew tkun intilfet jew insterqet, is-sewwieq għandu:

6.
Kull sewwieq ta' vettura attrezzata b'takografu analoġiku
għandu jdaħħal l-informazzjoni li ġejja fuq il-folja ta' reġistrazz
joni tiegħu:

(a) fil-bidu tal-vjaġġ tiegħu, jistampa d-dettalji tal-vettura li jkun
qiegħed isuq, u għandu jdaħħal f'dik il-kopja stampata:

(a) meta jibda juża l-folja ta' reġistrazzjoni — kunjomu u lewwel isem;

(i) id-dettalji li bihom is-sewwieq jista' jiġi identifikat (lisem, in-numru tal-kard tas-sewwieq jew tal-liċenzja
tas-sewqan), inkluża l-firma tiegħu;

(b) id-data u l-post fejn jibda l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni u
d-data u l-post fejn jintemm dan l-użu;

(ii) il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-punti (ii), (iii) u (iv) talArtikolu 30 (5)(b);
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(b) fl-aħħar tal-vjaġġ, jistampa l-informazzjoni dwar il-perijodi
ta' ħin irreġistrati mit-takografu, jirreġistra kull perijodu ta'
xogħol ieħor, disponibbiltà u mistrieħ li jkun ħa mill-ħin
mindu saret il-kopja stampata fil-bidu tal-vjaġġ, meta ma
jkunx irreġistrat mit-takografu, u jimmarka fuq dak id-doku
ment id-dettalji li bihom is-sewwieq jista' jiġi identifikat
(isem, numru tal-kard tas-sewwieq jew tal-liċenzja tassewqan), inkluża l-firma tas-sewwieq.

Artikolu 36
Rekords li jridu jinġarru mis-sewwieq
1.
Fejn sewwieq isuq vettura li tkun attrezzata b'takografu
analoġiku, huwa għandu jkun jista' juri, kull meta jintalab
minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat:

(i) il-folji ta’ reġistrazzjoni għall-jum attwali u dawk użati missewwieq fit-28 jum ta’ qabel,

28.2.2014

Jekk il-vettura ma tkunx tista' tittieħed lura lejn il-post talimpriża tat-trasport fi żmien perijodu ta' ġimgħa kkalkulat
mill-ġurnata tal-ħsara jew ta' meta tinstab l-operazzjoni difet
tuża, it-tiswija għandha ssir fit-triq.
Miżuri meħuda minn Stati Membri skont l-Artikolu 41 għan
dhom jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet kompetenti li jipprojbixxu
l-użu tal-vettura f'każijiet fejn il-ħsara jew l-operazzjoni difettuża
ma tkunx ġiet rimedjata kif previst fl-ewwel u t-tieni subpara
grafi ta' dan il-paragrafu safejn dan ikun f'konformità mal-leġis
lazzjoni nazzjonali fl-Istat Membru kkonċernat.
2.
Waqt li t-takografu jkun bil-ħsara jew ma jkunx qiegħed
jaħdem sew, is-sewwieq għandu jimmarka data li tippermetti li
hu jiġi identifikat (isem, numru tal-kard tas-sewwieq jew talliċenzja tas-sewqan), inkluż firma, kif ukoll l-informazzjoni
kollha għad-diversi perijodi ta' żmien li ma jkunux għadhom
irreġistrati jew stampati b'mod korrett mit-takografu:
(a) fuq il-folja jew folji ta’ reġistrazzjoni, jew

(ii) il-kard tas-sewwieq, jekk dan ikollu waħda, u

(iii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul
il-jum attwali u t-28 jum ta’ qabel kif meħtieġ taħt dan irRegolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006.

(b) fuq folja temporanja li trid tiġi mehmuża mal-folja ta’ reġis
trazzjoni jew tinżamm flimkien mal-kard tas-sewwieq.
KAPITOLU VII
INFURZAR U SANZJONIJIET

2.
Fejn is-sewwieq isuq vettura li tkun attrezzata b'takografu
diġitali, is-sewwieq għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab
minn uffiċjal tal-kontroll awtorizzat:

(i) il-kard tas-sewwieq tiegħu,

(ii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul
il-jum attwali u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan irRegolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006,

(iii) il-folji ta’ reġistrazzjoni li jaqblu mal-istess perijodu bħal
dak imsemmi fil-punt (ii) li matulu huwa saq vettura attrez
zata b'takografu analoġiku.

3.
Uffiċjal tal-kontroll awtorizzat jista' jivverifika l-konfor
mità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006 billi janalizza l-folji
ta’ reġistrazzjoni, tad-data murija, stampata jew imniżżla millinternet li tkun ġiet irreġistrata mit-takografu jew mill-kard tassewwieq jew, fin-nuqqas ta' dak, kwalunkwe dokument ieħor ta'
prova li jiġġustifika n-nuqqas ta' konformità ma’ xi dispożizz
joni, bħall-Artikoli 29(2) u 37(2) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 38
Uffiċjali ta' kontroll
1.
Biex isir monitoraġġ effettiv tal-konformità ma’ dan irRegolament, tagħmir suffiċjenti u setgħat legali adatti għandhom
jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali ta' kontroll awtorizzati
biex huma jkunu jistgħu jwettqu dmirijiethom f'konformità ma'
dan ir-Regolament. Dak it-tagħmir għandu jinkludi b'mod parti
kolari:
(a) kards ta' kontroll li jippermettu aċċess għad-data rreġistrata
fit-takografi u fil-kards tat-takografi, u fakultattivament filkards tal-ħanut tax-xogħol.
(b) l-għodod meħtieġa biex jitniżżlu fajls tad-data mill-unitajiet
tal-vetturi u l-kards tat-takografi u biex ikunu jistgħu jiġu
analizzati dawk il-fajls tad-data u folji stampati mit-takografi
diġitali flimkien ma' folji ta' registazzjoni jew ċarts mit-tako
grafi analoġiċi.
2.
Jekk, wara li jkunu wettqu verifika, l-uffiċjali ta' kontroll
isibu evidenza suffiċjenti li twassal għal suspett raġonevoli ta’
frodi, għandu jkollhom is-setgħa li jibagħtu l-vettura f'ħanut taxxogħol awtorizzat biex jitwettqu aktar testijiet biex jiġi kkon
trollat, b’mod partikolari, li t-takografu:

Artikolu 37
Proċeduri fl-eventwalità ta’ apparat li ma jaħdimx sew
1.
Fil-każ tal-ħsara jew l-operazzjoni difettuża ta' takografu, limpriża tat-trasport għandha tieħdu għat-tiswija għand fitter jew
ħanut tax-xogħol approvat, hekk kif jippermettu ċ-ċirkostanzi.

(a) jaħdem kif suppost;
(b) jirreġistra u jaħżen data korrettament, u li l-parametri talkalibrazzjoni huma korretti.
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3.
L-uffiċjali ta' kontroll għandu jkollhom is-setgħa li jitolbu
lill-ħwienet tax-xogħol awtorizzati biex iwettqu t-testijiet msem
mijin fil-paragafu 2 u testijiet speċifiċi mfassla biex jidentifikaw
il-preżenza ta’ apparat manipulattiv. Jekk jinstab xi apparat
manipulattiv, it-tagħmir, inkluż l-apparat innifsu, l-unità talvettura jew il-komponenti tagħha, u l-kard tas-sewwieq, jistgħu
jitneħħew mill-vettura u jistgħu jintużaw bħala evidenza skont
ir-regoli ta' proċedura nazzjonali relatati mat-trattament ta’ tali
evidenza.
4.
L-uffiċjali ta' kontroll, fejn ikun xieraq, għandhom jużaw
il-possibilità li jikkontrollaw it-takografi u l-kards tas-sewwieqa li
jkunu fil-post matul kontroll fil-bini ta' impriżi.
Artikolu 39
Taħriġ tal-uffiċjali ta' kontroll
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applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati.
Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonali, diss
ważivi u nondiskriminatorji u għandhom ikunu f'konformità
mal-kategoriji tal-ksur stabbiliti fid-Direttiva 2006/22/KE.

2.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni
dwar dawk il-miżuri u r-regoli fuq il-pieni sat-2 ta’ Marzu
2016. Dawn għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bi
kwalunkwe bidla sussegwenti għal dawk il-miżuri.

KAPITOLU VIII
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 42
Kumitat

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċjali ta'
kontroll ikunu mħarrġa bil-mod adatt għall-analiżi tad-data
rreġistrata u l-kontroll tat-takografi sabiex jinkisbu kontroll u
infurzar effiċjenti u armonizzati.

1.
Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Dak
il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011.

2.
L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni
bir-rekwiżiti ta’ taħriġ għall-uffiċjali ta’ kontroll tagħhom sat2 ta’ Settembru 2016.

2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimen
tazzjoni, tadotta miżuri, li jispeċifikaw il-kontenut tat-taħriġ
tal-bidu u kontinwu tal-uffiċjali ta’ kontroll, inkluż taħriġ firrigward ta' tekniki għall-immirar tal-kontrolli u għall-iskopertà
ta’ apparat manipulattiv u ta’ frodi. Dawk il-miżuri għandhom
jinkludu linji gwida li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni taddispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament u tar-Regola
ment (KE) Nru 561/2006. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija
fl-Artikolu 42(3).
4.
L-Istati Membri għandhom jinkludu l-kontenut speċifikat
mill-Kummissjoni fit-taħriġ mogħti lill-uffiċjali ta' kontroll.

3.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni m'għan
dhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu
jiġi applikat it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regola
ment (UE) Nru 182/2011.

Fejn l-opinjoni tal-Kumitat tinkiseb bi proċedura bil-miktub, dik
il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu
ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, dan jiġi deċiż mill-president
tal-Kumitat jew meta dan jintalab sempliċement mill-maġġo
ranza tal-membri tal-Kumitat.

Artikolu 40
Assistenza reċiproka

Artikolu 43

L-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin fl-applikazzjoni ta’
dan ir-Regolament u fil-verifika tal-konformità miegħu.

Forum dwar it-Takografi

Fi ħdan il-qafas ta’ dik l-assistenza reċiproka, l-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari,
jibagħtu lil xulxin regolarment l-informazzjoni l-oħra kollha
disponibbli dwar il-ksur ta’ dan ir-Regolament minn fitters u
ħwienet tax-xogħol, tipi ta' prattiki ta' manipulazzjoni u
kwalunkwe pieni imposti għal ksur bħal dan.

1.
Għandu jiġi stabbilit Forum dwar it-Takografi sabiex
jappoġġja d-djalogu dwar kwistjonijiet tekniċi li jikkonċernaw
it-takografi fost l-esperti tal-Istati Membri, membri tal-kumitat
imsemmi fl-Artikolu 42, u l-esperti minn pajjiżi terzi li jużaw ittakografu taħt il-Ftehim AETR.

2.
L-Istati Membri għandhom jiddelegaw, bħala esperti għallForum dwar it-Takografi, l-esperti li qed jieħdu sehem filkumitat imsemmi fl-Artikolu 42.

Artikolu 41
Pieni
1.
L-Istati Membri għandhom, f'konformità mal-arranġamenti
kostituzzjonali nazzjonali, jistabbilixxu regoli dwar il-pieni

3.
Il-Forum dwar it-Takografi għandu jkun miftuħ għallparteċipazzjoni ta' esperti minn pajjiżi terzi interessati li huma
Partijiet Kontraenti għall-Ftehim AETR.
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4.
Il-partijiet interessati, ir-rappreżentanti tal-manifatturi talvetturi, il-manifatturi tat-takografi, l-imsieħba soċjali u lKontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandhom
ikunu mistiedna għall-Forum dwar it-Takografi.
5.
Il-Forum dwar it-Takografi għandu jaddotta r-regoli ta’
proċedura tiegħu.
6.
Il-Forum dwar it-Takografu għandu jiltaqa’ mill-anqas
darba fis-sena.
Artikolu 44
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(b) l-ewwel subparagrafu tal-punt (d) huwa sostitwit b'dan li
ġej:.
"(d) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa
massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati
użati minn fornituri ta' servizzi universali kif
imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE
tal-Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-15 ta'
Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp
tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u ttitjib fil-kwalità tas-servizz (*) biex iwasslu oġġetti
bħala parti mis-servizz universali.
___________
(*) ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14.".

Komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test
tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li
jadottaw fil-qasam ikkontrollat minn dan ir-Regolament mhux
aktar tard minn 30 jum wara d-data tal-adozzjoni tiegħu u
għall-ewwel darba sat-2 ta’ Marzu 2015.
Artikolu 45
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006:

Artikolu 46
Miżuri transizzjonali
Sa fejn l-atti ta' implimentazzjoni msemmijin f'dan ir-Regola
ment ma jkunux ġew adottati, sabiex huma jkunu jistgħu jiġu
applikati fi żmien l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, iddispożizzjonijiet fir-Regolament (KEE) Nru 3821/85, inkluż flAnness IB tiegħu, għandhom jibqgħu japplikaw, fuq bażi tran
sizzjonali, sad-data ta' applikazzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni
msemmijin f'dan ir-Regolament.

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 huwa d'dan emendat kif ġej:
Artikolu 47
(1) fl-Artikolu 3, il-punt li ġej huwa mddaħħal wara l-punt (a):
"(aa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa
permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li
jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makki
narju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, u li
jintużaw biss f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tal-impriża
u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma tkunx lattività ewlenija tas-sewwieq;";

Revoka
Ir-Regolament (KEE) Nru 3821/85 huwa b'dan revokat. Ir-refe
renzi għar-Regolament revokat għandhom jinftiehmu bħala refe
renzi għal dan ir-Regolament.
Artikolu 48
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-Artikolu 13(1) huwa emendat kif ġej:
(a) fil-punti (d), (f) u (p), il-kliem '50 kilometru' jew ‘50 km’
huma sostitwiti bil-kliem ‘100 km’;

Soġġett għall-miżuri transizzjonali fl-Artikolu 46, huwa għandu
japplika b'effett mit-2 ta’ Marzu 2016. Madankollu l-Artikoli 24,
34 u 45 ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw b'effett
mit-2 ta’ Marzu 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

E. VENIZELOS
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ANNESS I
REKWIŻITI GĦALL-KOSTRUZZJONI, L-ITTESTJAR, L-ISTALLAZZJONI U L-ISPEZZJONI GĦAT-TAKOGRAFI
ANALOĠIĊI
I. DEFINIZZJONIJIET
F'dan l-Anness:
(a) "apparat tar-reġistrazzjoni" jew "takografu analoġiku" tfisser:
apparat intenzjonat għal installazjoni f'vetturi tat-triq sabiex juri u jirreġistra awtomatikament jew semiawtomatika
ment dettalji tal-moviment ta' tali vetturi u dettalji ta' ċerti perijodi ta' attività tas-sewwieqa tagħhom;
(b) "kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni" tfisser:
il-karatteristika numerika li tagħti l-valur tas-sinjal irċevut meħtieġ biex tintwera u tkun reġistrata distanza vvjaġġata
ta' kilometru; dan il-kostant għandu jingħata f'rivoluzzjonijiet kull kilometru (k =… rev/km), jew f'impulsi kull
kilometru (k =… imp/km);
(c) "koeffiċjent karatteristiku" tfisser:
il-karatteristika numerika li tagħti l-valur tas-sinjal li jintbagħat mill-parti tal-vettura li tikkonnettjaha mal-apparat ta'
reġistrazzjoni (ix-xaft tal-ħruġ tal-kaxxa tal-ingranaġġ jew il-fus) waqt li l-vettura tivvjaġġa distanza ta' kilometru
mkejjel taħt kundizzjonijiet ta' test normali (ara l-punt 4 tal-Parti VIta' dan l-Anness). Il-koeffiċjent karatteristiku
jingħata f'rivoluzzjonijiet kull kilometru (w =… rev/km), jew f'impulsi kull kilometru (w =… imp/km);
(d) "ċirkomferenza effettiva tat-tajers tar-roti" tfisser:
il-medja tad-distanzi vvjaġġati mid-diversi roti li jmexxu l-vettura (roti tas-sewqan) waqt rotazzjoni waħda sħiħa. Il-kejl
ta' dawn id-distanzi jrid isir taħt kundizzjonijiet ta' test normali (ara l-punt tal-Parti VI4 ta' dan l-Anness) u jingħata
fil-forma: 1 =… mm.
II. KARATTERISTIĊI ĠENERALI U FUNZJONIJIET TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI
L-apparat irid ikun kapaċi jirreġistra dan li ġej:
1. id-distanza li l-vettura tivvjaġġa;
2. il-veloċità tal-vettura;
3. il-ħin ta' sewqan;
4. perijodi oħra ta' xogħol jew ta' disponibbiltà;
5. il-pawżi mix-xogħol u l-perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum;
6. il-ftuħ tal-kaxxa li fiha l-folja ta' reġistrazzjoni;
7. fir-rigward ta' tagħmir elettroniku ta' reġistrazzjoni li huwa tagħmir li jaħdem b'sinjali mibgħuta bl-elettriku mis-sensur
tad-distanza u l-veloċità, kull interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tal-apparat ta' reġis
trazzjoni (ħlief għad-dwal), fil-provvista tal-enerġija tas-sensur tad-distanza u l-veloċità u kull interruzzjoni fis-sinjal tassensur tad-distanza u l-veloċità.
Għal vetturi użati minn żewġ sewwieqa, l-apparat irid ikun kapaċi jirreġistra simultanjament iżda b'mod distint u fuq
żewġ folji separati d-dettalji tal-perijodi mniżżlin taħt il-punti 3, 4 u 5 tal-ewwel paragrafu.
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III. REKWIŻITI TA' KOSTRUZZJONI GĦALL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI
(a) Punti ġenerali
1.

L-apparat ta' reġistrazzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

1.1. Strumenti viżivi li juru:
— id-distanza vvjaġġata (reġistratur tad-distanza),
— il-veloċità (speedometer),
— il-ħin (arloġġ).
1.2. Strumenti ta' reġistrazzjoni li jinkludu:
— reġistratur tad-distanza vvjaġġata,
— reġistratur tal-veloċità,
— reġistratur wieħed jew iżjed tal-ħin li jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fil-punt (c)(4).
1.3. Mezz tal-immarkar li juri fuq il-folja ta' reġistrazzjoni individwalment:
— kull ftuħ tal-kaxxa li jkun fiha dik il-folja ta' reġistrazzjoni,
— fir-rigward ta' apparat ta' reġistrazzjoni elettroniku, kif definit fil-punt 7 tal-ewwel paragrafu tal-Parti II, kull
interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tal-apparat ta' reġistrazzjoni (ħlief għaddwal), mhux iktar tard minn meta l-provvista tal-enerġija terġa' tinxtegħel,
— fir-rigward ta' apparat ta' reġistrazzjoni elettroniku, kif definit fil-punt 7 tal-ewwel paragrafu tal-Parti II, kull
interruzzjoni li taqbeż il-100 millisekonda fil-provvista tal-enerġija tas-sensur tad-distanza u l-veloċità u kull
interruzzjoni fis-sinjal għas-sensur tad-distanza u l-veloċità.
2.

Kull inklużjoni fl-apparat ta' strumenti addizzjonali għal dawk elenkati fil-punt 1 ma għandhiex tinterferixxi floperazzjoni kif suppost tal-istrumenti obbligatorji jew mal-qari tagħhom.
L-apparat irid jintbagħat għall-approvazzjoni flimkien ma' dawn l-istrumenti addizzjonali.

3.

Materjali

3.1. Il-partijiet kostitwenti kollha tal-apparat ta' reġistrazzjoni jridu jkunu magħmula minn materjali ta' stabbilità u
saħħa mekkanika suffiċjenti u b'karatteristiċi elettriċi u manjetiċi stabbli.
3.2. Kull modifika f'parti kostitwenti tal-apparat jew fin-natura tal-materjali użati għall-manifattura tiegħu trid, qabel
ma tiġi applikata fil-manifattura, titressaq għall-approvazzjoni lill-awtorità li tkun ħarġet approvazzjoni tat-tip ta'
apparat.
4.

Kejl tad-distanza vvjaġġata
Id-distanzi vvjaġġati jistgħu jitkejlu u jiġu rreġistrati:
— sabiex jinkludu kemm il-moviment 'il quddiem kif ukoll lura, jew
— sabiex jinkludu biss il-moviment 'il quddiem.
Kull reġistrazzjoni ta' movimenti lura ma għandha bl-ebda mod taffettwa ċ-ċarezza u l-preċiżjoni tar-reġistrazz
jonijiet l-oħrajn.

5.

Kejl tal-veloċità

5.1. Il-firxa tal-kejl tal-veloċità għandha tkun kif iddikjarata fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip.
5.2. Il-frekwenza naturali u t-tmewwit tal-istrument tal-kejl iridu jkunu tali li l-istrumenti li juru u jirreġistraw ilveloċità jkunu jistgħu, fil-firxa tal-kejl, isegwu tibdil fl-aċċelerazzjoni sa 2 m/s2, fil-limiti ta' tolleranzi aċċettati.
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Kejl ta' ħin (arloġġ)

6.1. Il-kontroll tal-mekkaniżmu biex l-arloġġ jiġi ssettjat mill-ġdid irid ikun jinsab ġewwa kaxxa li jkun fiha l-folja ta'
reġistrazzjoni; kull ftuħ ta' dik il-kaxxa jrid jiġi awtomatikament irreġistrat fuq il-folja ta' reġistrazzjoni.
6.2. Jekk il-mekkaniżmu għall-moviment 'il quddiem tal-folja ta' reġistrazzjoni jkun ikkontrollat bl-arloġġ, il-perijodu
li matulu dan tal-aħħar jimxi sew wara li jkun ingħatalu l-ħabel kollu jrid ikun ikbar b'tal-inqas 10 % millperijodu ta' reġistrazzjoni li jikkorrespondi għat-tagħbija tal-folja massima tal-apparat.
7.

Dwal u protezzjoni

7.1 L-istrumenti viżivi tal-apparat irid ikun fihom dawl adegwat li ma jgħammixx l-għajnejn.
7.2. Għal kondizzjonijiet ta' użu normali, il-partijiet interni kollha tal-apparat iridu jkunu protetti kontra l-umdità u ttrab. Iridu wkoll ikunu protetti mit-tbagħbis permezz ta' kaxex li jistgħu jiġu ssiġillati.
(b) Strumenti viżivi
1.

Indikatur tad-distanza vvjaġġata (reġistratur tad-distanza)

1.1. Il-valur tal-iċken grad fuq l-istrument li juri d-distanza vvjaġġata jrid ikun ta' 0,1 kilometri. Iċ-ċifri li juru lettometri jridu jkunu jintgħarfu b'mod ċar minn dawk li juru l-kilometri sħaħ.
1.2. Iċ-ċifri fuq ir-reġistratur tad-distanza jridu jkunu jinqraw b'mod ċar u jrid ikollhom għoli apparenti ta' mill-inqas
4 mm.
1.3. Ir-reġistratur tad-distanza jrid ikun kapaċi jaqra sa mill-inqas 99 999,9 kilometri.
2.

Indikaturi tal-veloċità (speedometer)

2.1. Tul il-firxa tal-kejl, l-iskala tal-veloċità trid tkun iggradata uniformement b'1, 2, 5 jew 10 kilometri fis-siegħa. Ilvalur ta' gradazzjoni tal-veloċità (l-ispazju bejn żewġ marki suċċessivi) ma jridx jaqbeż l-10 % tal-veloċità
massima murija fuq l-iskala.
2.2. Il-firxa indikata lilhinn minn dik imkejla ma għandhiex għalfejn tkun immarkata b'ċifri.
2.3. It-tul ta' kull spazju fuq l-iskala li jirrappreżenta differenza fil-veloċità ta' 10 kilometri fis-siegħa ma jridx ikun
inqas minn 10 millimetri.
2.4. Fuq indikatur b'labra, id-distanza bejn il-labra u l-wiċċ tal-istrument ma tridx tkun iżjed minn tliet millimetri.
3.

Indikatur tal-ħin (arloġġ)
L-indikatur tal-ħin irid ikun jidher minn barra l-apparat u jrid jagħti qari ċar, sempliċi u mhux ambigwu.

(c) Strumenti ta' reġistrazzjoni
1.

Punti ġenerali

1.1. Kull apparat, tkun kif tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni (strippa jew diska), irid ikun fih marka li tippermetti
li l-folja ta' reġistrazzjoni tiddaħħal sew, b'mod li jiżgura li l-ħin muri mill-arloġġ u l-immarkar tal-ħin fuq il-folja
ta' reġistrazzjoni jaqblu.
1.2. Il-mekkaniżmu li jċaqlaq il-folja ta' reġistrazzjoni jrid ikun tali li jiżgura li l-folja tiċċaqlaq mingħajr ma tilgħab u
tkun tista' tiddaħħal u titneħħa liberament.
1.3. Fir-rigward ta' folji ta' reġistrazzjoni fil-forma ta' diska, l-istrument tal-moviment 'il quddiem irid ikun ikkontrollat
mill-mekkaniżmu tal-arloġġ. F'dan il-każ, il-moviment ta' rotazzjoni tal-folja ta' reġistrazzjoni jrid ikun kontinwu
u uniformi, b'veloċità minima ta' seba' millimetri fis-siegħa mkejla fil-bordura interjuri taċ-ċirku li jimmarka t-tarf
tat-taqsima li tirreġistra l-veloċità.F'apparat tat-tip li jkun strippa, jekk l-istrument tal-moviment 'il quddiem talfolji ta' reġistrazzjoni jkun ikkontrollat mill-mekkaniżmu tal-arloġġ, il-veloċità tal-moviment 'il quddiem rettili
neari trid tkun ta' mill-inqas 10 millimetri fis-siegħa.
1.4. Ir-reġistrazzjoni tad-distanza vjaġġata, tal-veloċità tal-vettura u ta' kull ftuħ tal-kaxxa li fiha l-folja jew folji ta'
reġistrazzjoni trid tkun awtomatika.
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Reġistrazzjoni tad-distanza vvjaġġata

2.1. Kull kilometru ta' distanza vvjaġġata jrid jiġi rappreżentat fuq ir-reġistrazzjoni b'varjazzjoni ta' mill-inqas milli
metru wieħed fuq il-koordinat korrispondenti.
2.2. Anki f'veloċitajiet li jilħqu l-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl, ir-reġistrazzjoni tad-distanzi xorta trid tkun tinqara
b'mod ċar.
3.

Reġistrazzjoni tal-veloċità

3.1. Tkun xi tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni, l-istilus li jirreġistra l-veloċità jrid normalment jimxi f'linja dritta
u f'angolu rett mad-direzzjoni tal-mixi tal-folja ta' reġistrazzjoni. Madanakollu, il-moviment tal-istilus jista' jkun
kurvilineari, sakemm ikunu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:
— it-traċċa mħażża mill-istilus trid tkun perpendikolari għaċ-ċirkonferenza medja (fil-każ ta' folji ta' reġistrazz
joni f'forma ta' diska) jew għall-fus (fil-każ ta' folji ta' reġistrazzjoni f'forma ta' strippa) tat-taqsima rriservata
għar-reġistrazzjoni tal-veloċità,
— il-proporzjon bejn ir-radju tal-kurva mħażża mill-istilus u l-wisa' tat-taqsima rriservata għar-reġistrazzjoni talveloċità jrid ikun mhux inqas minn 2,4 għal 1 tkun xi tkun il-forma tal-folja ta' reġistrazzjoni,
— il-marki fuq l-iskala tal-ħin iridu jaqsmu t-taqsima ta' reġistrazzjoni f'kurva tal-istess radju daqs it-traċċa
mħażża mill-istilus. L-ispazji bejn il-marki fuq l-iskala tal-ħin iridu jirrappreżentaw perijodu ta' mhux iktar
minn siegħa.
3.2. Kull varjazzjoni fil-veloċità ta' 10 kilometri fis-siegħa trid tiġi rappreżentata fuq ir-reġistrazzjoni b'varjazzjoni ta'
mill-inqas 1,5 millimetri fuq il-koordinat korrispondenti.
4.

Reġistrazzjoni tal-ħin

4.1. L-apparat tar-reġistrazzjoni jrid jinbena b'mod li l-perijodu ta' ħin ta' sewqan jiġi dejjem reġistrat awtomatikament
u li jkun possibbli, permezz tat-tħaddim fejn ikun meħtieġ ta' swiċċ li jirreġistra separatament il-perijodi ta' ħin
oħra kif indikat fil-punti (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 34(5)(b) ta' dan ir-Regolament.
4.2. Irid ikun possibbli, mill-karatteristiċi tat-traċċi, il-pożizzjonijiet relattivi tagħhom u jekk hemm bżonn is-sinjali
stipulati fl-Artikolu 34 ta' dan ir-Regolament, li wieħed jiddistingwi b'mod ċar bejn id-diversi perijodi ta' ħin. Iddiversi perijodi ta' ħin għandhom ikunu ddifferenzjati minn xulxin fuq ir-reġistrazzjoni b'differenzi fil-ħxuna tattraċċi rilevanti, jew bi kwalunkwe sistema oħra li tkun tal-inqas daqstant effettiva mill-perspettiva ta' kemm irreġistrazzjoni tista' tinqara u tiġi interpretata faċilment.
4.3. Fil-każ ta' vetturi b'ekwipaġġ li jikkonsisti f'iktar minn sewwieq wieħed, ir-reġistrazzjonijiet previsti fil-punt 4.1
iridu jsiru fuq folji ta' reġistrazzjoni separati, u kull folja ta' reġistrazzjoni tiġi allokata lil sewwieq wieħed. F'dan
il-każ, il-moviment 'il quddiem tal-folji separati jrid isir b'mekkaniżmu wieħed jew b'mekkaniżmi separati
sinkronizzati.
(d) Strument li jagħlaq
1.

Il-kaxxa li jkun fiha l-folja jew folji ta' reġistrazzjoni u l-kontroll tal-mekkaniżmu biex jerġa' jiġi ssettjat l-arloġġ
irid ikun attrezzat b'serratura.

2.

Kull ftuħ tal-kaxxa li jkun fiha l-folja jew il-folji ta' reġistrazzjoni u l-kontroll tal-mekkaniżmu biex jerġa' jiġi
ssettjat l-arloġġ irid jiġi rreġistrat awtomatikament fuq il-folja jew il-folji ta' reġistrazzjoni.

(e) Marki
1.

Dawn il-marki li ġejjin iridu jkunu jidhru fuq il-wiċċ tal-istrument tal-apparat:
— ħdejn iċ-ċifra murija mir-reġistratur tad-distanza, l-unità ta' kejl tad-distanza, indikata bl-abbrevjazzjoni “km”,
— ħdejn l-iskala tal-veloċità, il-marka “km/h”,
— il-firxa tal-kejl tal-ispeedometer, fil-forma "Vmin… km/h, Vmax… km/h". Dan l-immarkar ma jkunx meħtieġ
jekk ikun muri fuq il-plakka deskrittiva tal-apparat.
Madanakollu, dawn ir-rekwiżiti ma għandhomx japplikaw għal apparat ta' reġistrazzjoni approvat qabel l-10 ta'
Awwissu 1970.
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Il-plakka deskrittiva trid tkun integrata fl-apparat u turi l-marki li ġejjin, li jridu jkunu jidhru fuq l-apparat meta
jkun installat:
— l-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-apparat,
— in-numru tal-manifattur u s-sena tal-kostruzzjoni,
— il-marka tal-approvazjoni għat-tip ta' apparat,
— il-kostant tal-apparat fil-forma "k =… rev/km" jew "k =… imp/km",
— fuq bażi fakultattiva, il-firxa tal-kejl tal-veloċità, fil-forma indikata fil-punt 1,
— jekk is-sensittività tal-istrument għall-angolu tal-inklinazzjoni tkun tista' taffettwa l-qari mogħti mill-apparat
lilhinn mit-tolleranzi permessi, l-angolu permissibbli espress bħala:

fejn α huwa l-angolu mkejjel mill-pożizzjoni orizzontali tal-wiċċ ta' quddiem (imwaħħal kif suppost) tal-apparat
li għalih l-istrument huwa kkalibrat, waqt li β u γ jirrappreżentaw rispettivament id-devjazzjonijiet massimi
permissibbli 'l fuq u 'l isfel mill-angolu tal-kalibrazzjoni α.
(f) Tolleranzi massimi (strumenti viżivi u ta' reġistrazzjoni)
1.

Fuq il-bank tal-prova qabel l-istallazjoni:
(a) id-distanza vvjaġġata:
1 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;
(b) il-veloċità:
3 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;
(c) il-ħin:
± żewġ minuti kuljum b'massimu ta' 10 minuti kull sebat ijiem f'każijiet fejn il-perijodu kemm l-arloġġ idum
għaddej wara li jitreġġa' għall-bidu mhuwiex inqas minn dak il-perijodu.

2.

Malli ssir l-istallazzjoni:
(a) id-distanza vvjaġġata:
2 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;
(b) il-veloċità:
4 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;
(c) il-ħin:
± żewġ minuti kuljum, jew
± 10 minuti kull sebat ijiem.

3.

Waqt l-użu:
(a) id-distanza vvjaġġata:
4 % iżjed jew inqas mid-distanza reali, fejn dik id-distanza tkun ta' mill-inqas kilometru;
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(b) il-veloċità:
6 km/h iżjed jew inqas mill-veloċità reali;
(c) il-ħin:
± żewġ minuti kuljum, jew
± 10 minuti kull sebat ijiem.
4.

It-tolleranzi massimi mogħtija fil-punti 1, 2 u 3 huma validi għal temperaturi bejn 0 °C u 40 °C, bit-temperaturi
mkejla viċin l-apparat.

5.

Il-kejl tat-tolleranzi massimi mogħtija fil-punti 2 u 3 għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-Parti VI.
IV. FOLJI TA' REĠISTRAZZJONI

(a) Punti ġenerali
1. Il-folji ta' reġistrazzjoni jridu jkunu tali li ma jxekklux il-funzjonament normali tal-istrument u li r-rekords li jkun
fihom ma jistgħux jitħassru u jistgħu jinqraw u jkunu identifikabbli faċilment.
Il-folji ta' reġistrazzjoni jridu jżommu d-dimensjonijiet tagħhom u kwalunkwe reġistrazzjonijiet magħmula fuqhom
taħt kondizzjonijiet normali ta' umdità u temperatura.
Irid ikun possibbli wkoll li wieħed jikteb fuq il-folji ta' reġistrazzjoni l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 34 ta'
dan ir-Regolament, mingħajr ma jagħmlilhom ħsara u mingħajr ma jaffettwa l-leġibbiltà tar-reġistrazzjonijiet.
Taħt kondizzjonijiet normali ta' ħżin, ir-reġistrazzjonijiet iridu jibqgħu jinqraw ċari għal mill-inqas sena.
2. Il-kapaċita' minima ta' reġistrazzjoni tal-folji ta' reġistrazzjoni, tkun kif tkun il-forma tagħhom, trid tkun ta' 24
siegħa.
Jekk jiġu kkonnettjati flimkien diversi diski biex tiżdied il-kapaċità għal reġistrazzjoni kontinwa li tista' tinkiseb
mingħajr intervent minn persunal, il-konnessjonijiet bejn id-diski varji jridu jsiru b'tali mod li ma jkun hemm ebda
qtugħ jew irkib ta' reġistrazzjonijiet fil-punti ta' trasferiment minn diska għal oħra.
(b) Taqsimiet ta' reġistrazzjoni u l-gradazzjoni tagħhom
1. Il-folji ta' reġistrazzjoni għandhom jinkludu l-taqsimiet ta' reġistrazzjoni li ġejjin:
— taqsima riservata esklużivament għal data relatata mal-veloċità,
— taqsima riservata esklużivament għal data relatata mad-distanza vvjaġġata,
— taqsima waħda jew iżjed relatata mal-ħin ta' sewqan, ma' perijodi oħra ta' xogħol u disponibbiltà, ma' pawżi
mix-xogħol u ma' perijodi ta' mistrieħ għas-sewwieqa.
2. It-taqsima għar-reġistrazzjoni tal-veloċità trid tkun skalata f'diviżjonijiet ta' 20 kilometru fis-siegħa jew inqas. Ilveloċità li tikkorrespondi għal kull marka fuq l-iskala trid tintwera f'ċifri ma' dak l-immarkar. Is-simbolu "km/h"
irid jintwera mill-inqas darba fit-taqsima. L-aħħar marka fuq l-iskala trid taqbel mal-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl.
3. It-taqsima għar-reġistrazzjoni tad-distanza vvjaġġata trid tkun imfassla b'mod li n-numru ta' kilometri vvjaġġati
jista' jinqara mingħajr diffikultà.
4. It-taqsima jew taqsimiet riservati għar-reġistrazzjoni tal-perijodi msemmija fil-punt 1 iridu jkunu immarkati b'mod
li jkun possibbli li tiddistingwi b'mod ċar bejn il-perijodi varji ta' ħin.
(c) Informazzjoni li għandha tiġi stampata fuq il-folji ta' reġistrazzjoni
Kull folja ta' reġistrazzjoni trid turi, f'forma stampata, l-informazzjoni li ġejja:
— l-isem u l-indirizz jew l-isem kummerċjali tal-manifattur,
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— il-marka tal-approvazzjoni għall-mudell tal-folja ta' reġistrazzjoni,
— il-marka tal-approvazzjoni tat-tip jew tipi ta' apparat li l-folja ta' reġistrazzjoni tista' tintuża fihom,
— il-limitu ta' fuq tal-firxa tal-kejl tal-veloċità, stampat bħala kilometri fis-siegħa.
Bħala rekwiżiti addizzjonali minimi, kull folja ta' reġistrazzjoni trid turi, f'forma stampata, skeda tal-ħin iggradata
b'mod li l-ħin jista' jinqara direttament f'intervalli ta' ħmistax-il minuta waqt li kull intervall ta' ħames minuti jista' jiġi
ddeterminat mingħajr diffikultà.
(d) Spazju liberu għal inserzjonijiet miktuba bl-idejn
Fuq il-folji ta' reġistrazzjoni jrid ikun hemm spazju vojt fejn is-sewwieqa jkunu jistgħu jiktbu minimament id-dettalji li
ġejjin:
— il-kunjom u l-ewwel isem tas-sewwieq,
— id-data u l-post fejn jibda l-użu tal-folja ta' reġistrazzjoni u d-data u l-post fejn jintemm dak l-użu,
— in-numru jew numri ta' reġistrazzjoni tal-vettura jew vetturi li s-sewwieq jiġi assenjat għaliha jew għalihom waqt lużu tal-folja ta' reġistrazzjoni,
— il-qari tal-odometru mill-vettura jew vetturi li s-sewwieq jiġi assenjat għaliha jew għalihom waqt l-użu tal-folja ta'
reġistrazzjoni,
— il-ħin meta jseħħ kwalunkwe tibdil tal-vettura.
V. STALLAZJONI TAL-APPARAT TA' REĠISTRAZZJONI
1. L-apparat ta' reġistrazzjoni jrid jitpoġġa fil-vettura b'mod li s-sewwieq ikollu vista ċara mis-siġġu tiegħu tal-ispee
dometer, ir-reġistratur tad-distanza u l-arloġġ waqt li fl-istess ħin il-partijiet kollha ta' dawk l-istrumenti, inklużi lpartijiet li jħaddmuhom, ikunu protetti minn ħsara aċċidentali.
2. Irid ikun possibbli li l-kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni jiġi adattat għall-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura
permezz ta' strument xieraq, li jissejjaħ l-adapter.
Vetturi b'żewġ proporzjonijiet jew iżjed tal-fus ta' wara jrid jitwaħħlilhom swiċċ li permezz tiegħu dawk il-proporzo
nijiet diversi jistgħu awtomatikament jinġiebu jaqblu mal-proporzjon li għalih l-apparat ġie adattat għall-vettura.
3. Wara li l-apparat ikun ġie kkontrollat wara l-istallazjoni, trid titwaħħal plakka tal-istallazzjoni mal-vettura ħdejn lapparat jew ġewwa l-apparat innifsu u b'mod li jkun jidher ċar. Wara kull spezzjoni minn fitter jew ħanut tax-xogħol
approvat li teħtieġ bidla fis-setting tal-istallazjoni stess, trid titwaħħal plakka tal-istallazzjoni ġdida minflok dik ta'
qabel.
Il-plakka tal-istallazzjoni trid ta' mill-inqas turi d-dettalji li ġejjin:
— l-isem, l-indirizz jew l-isem kummerċjali tal-fitter, ħanut tax-xogħol jew il-manifattur tal-vetturi approvat,
— il-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura, fil-forma "w =… rev/km" jew "w =… imp/km",
— iċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti, fil-forma "l =… mm",
— id-dati meta l-koeffiċjent karatteristiku tal-vettura ġie ddeterminat u ċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers tar-roti ġiet
imkejla.
4. Issiġillar
Il-partijiet li ġejjin iridu jkunu ssiġillati:
(a) il-plakka tal-istallazzjoni, ħlief jekk tkun imwaħħla b'mod li ma tistax titneħħa mingħajr ma jinqerdu l-marki
fuqha;
(b) iż-żewġt itruf tal-konnessjoni bejn l-apparat ta' reġistrazzjoni nnifsu u l-vettura;
(c) l-adapter innifsu u l-punti fejn jiddaħħal fiċ-ċirkwit;
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(d) il-mekkaniżmu tas-swiċċ għal vetturi b'żewġ proporzjonijiet tal-fus jew iżjed;
(e) il-konnessjonijiet li jgħaqqdu l-adapter u l-mekkaniżmu tas-swiċċ mal-kumplament tal-apparat;
(f) il-kaxex meħtieġa skont il-punt(a)(7.2) tal-Parti III;
(g) kull kopertura li tagħti aċċess lill-mezz tal-adattament tal-kostant tal-apparat ta' reġistrazzjoni għall-koeffiċjent
karatteristiku tal-vettura.
F'każijiet partikolari, jistgħu jkunu meħtieġa iktar siġilli fuq l-approvazzjoni tat-tip tal-apparat u trid issir nota talpożizzjoni ta' dawk is-siġilli fuq iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni.
Is-siġilli msemmija fil-punti(b), (c) u (e) tal-ewwel paragrafu huma awtorizzati li jitneħħew:
— f'każijiet ta' emerġenza,
— biex jiġi stallat, aġġustat jew jissewwa strument li jillimita l-veloċità jew kull apparat ieħor li jikkontribwixxi għassikurezza fit-triq,
dment li l-apparat ta' reġistrazzjoni jkompli jiffunzjoni b'mod affidabbli u korrettament u li jerġa' jiġi ssiġillat minn
fitter jew ħanut tax-xogħol approvat immedjatament warali jitwaħħal l-istrument li jillimita l-veloċità jew kwalunkwe
strument ieħor li jikkontribwixxigħas-sikurezza fit-triq jew fi żmien sebat ijiem f'każijiet oħra. Għal kull okkażjoni li
dawk is-siġilli jinkisru, trid titħejja dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti r-raġunijiet għal dik l-azzjoni u din trid issir
disponibbli għall-awtorità kompetenti.
5. Il-kejbils li jikkonnettjaw l-apparat tar-reġistrazzjoni mat-trażmettitur iridu jkunu protetti b'għata kontinwa tal-azzar
protett mis-sadid u miksija bil-plastik bit-trufijiet irbattuti, ħlief fejn tkun iggarantita protezzjoni ekwivalenti kontra lmanipulazzjoni b'mezzi oħra (pereżempju b'monitoraġġ elettroniku bħalma hu l-kriptaġġ tas-sinjali) li kapaċi tiden
tifika l-preżenza ta' kwalunkwe strument, li ma jkunx meħtieġ għat-tħaddim tajjeb tal-apparat ta' reġistrazzjoni u li liskop tiegħu hu li jxekkel it-tħaddim preċiż tal-apparat ta' reġistrazzjoni permezz ta' ċirkwit qasir jew interruzzjoni jew
bil-modifika tad-data elettronika mis-sensur tal-veloċità u tad-distanza. Ġonta, magħmula minn konnessjonijiet issiġil
lati, titqies bħala kontinwa fis-sens ta' dan ir-Regolament.
Il-monitoraġġ elettroniku msemmi hawn fuq jista' jiġi sostitwit b'kontroll elettronikuli jiżgura li l-apparat ta' reġis
trazzjoni jkun jista' jirreġistra kwalunkwe moviment tal-vettura, indipendentement mis-sinjal tas-sensur tal-veloċità u ddistanza.
Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan il-punt, il-vetturi M 1 u N 1 huma dawk iddefiniti fil-Parti A tal-Anness II għadDirettiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). Għal dawk il-vetturi li huma attrezzati b'takografi
f'konformità ma' dan ir-Regolament u li mhumiex iddisinjati biex jitwaħħal fihom kejbil miksi bejn is-sensuri taddistanza u l-veloċità u l-apparat ta' reġistrazzjoni, għandu jitwaħħal adapter kemm jista' jkun qrib għas-sensuri taddistanza u l-veloċità.
Il-kejbil miksi għandu jitpoġġa mill-adapter għat-tagħmir ta' reġistrazzjoni.
VI. KONTROLLI U SPEZZJONIJIET
L-Istati Membri għandhom jinnominaw il-korpi li għandhom iwettqu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet.
1. Ċertifikazzjoni ta' strumenti ġodda jew imsewwija
Kull strument individwali, kemm jekk ġdid jew imsewwi, għandu jiġi ċċertifikat fir-rigward tal-operazzjoni korretta
tiegħu u l-preċiżjoni tal-qari u tar-reġistrazzjonijiet tiegħu, fil-limiti stipulati fil-punt (f)(1) tal-Parti III, permezz ta'
ssiġillar f'konformità mal-punt (4) tal-Parti V.
Għal dan l-iskop, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw verifika inizjali, li tikkonsisti f'kontroll u konferma tal-konformità ta'
strument ġdid jew imsewwi mal-mudell li t-tip tiegħu ikun approvat u/jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, jew
jistgħu jiddelegaw is-setgħa ta' ċertifikazzjoni lill-manifatturi jew lill-aġenti awtorizzati tagħhom.
(1) Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263,
9.10.2007, p. 1).
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2. Stallazzjoni
Meta jkun qiegħed jitwaħħal ġewwa vettura, l-apparat u l-istallazzjoni sħiħa jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet
dwar tolleranzi massimi li jinsabu fil-punt (f)(2) tal-Parti III.
It-testijiet ta' spezzjoni għandhom isiru mill-fitter jew mill-ħanut tax-xogħol approvat bir-responsabbiltà tiegħu.
3. Spezzjonijiet perjodiċi
(a) Għandhom isiru spezzjonijiet perjodiċi tal-apparat armat fil-vetturi ta' mill-inqas kull sentejn u dawn jistgħu isiru
flimkien ma' testijiet tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi.
Dawk l-ispezzjonijiet għandhom jinkludu l-kontrolli li ġejjin:
— li l-apparat qiegħed jaħdem sew,
— li l-apparat għandu l-marka tal-approvazzjoni tat-tip,
— li l-plakka tal-istallazjoni hi mwaħħla,
— li s-siġilli fuq l-apparat u fuq il-partijiet l-oħra tal-istallazzjoni mhumiex mimsusa,
— iċ-ċirkonferenza effettiva tat-tajers.
(b) Għandha ssir spezzjoni biex tiżgura li jkun hemm konformità mal-punt (f)(3) tal-Parti III dwar it-tolleranzi massimi
fl-użu mill-inqas darba kull sitt snin, għalkemm kull Stat Membru jista' jistipula intervall iqsar għall-ispezzjonijiet
fir-rigward ta' vetturi rreġistrati fit-territorju tiegħu. Dawn l-ispezzjonijiet iridu jinkludu l-bdil tal-plakka tal-istal
lazzjoni.
4. Kejl tal-iżbalji
Il-kejl ta' żbalji waqt l-istallazzjoni u waqt l-użu għandu jsir taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin, li għandhom jitqiesu li
jikkostitwixxu kondizzjonijiet standard għall-ittestjar:
— vettura mhux mgħobbija, li taħdem u f'kondizzjoni normali,
— il-pressjoni tat-tajers konformi mal-istruzzjonijiet tal-manifattur,
— it-tekil tat-tajers ma jaqbiżx il-limiti permessi bil-liġi,
— moviment tal-vettura: il-vettura trid timxi, misjuqa bil-magna tagħha, f'linja dritta u fuq il-wita, b'veloċità ta'
50 ± 5 km/h. Sakemm ikun ta' preċiżjoni komparabbli, it-test jista' jsir ukoll fuq bank tat-testijiet xieraq.
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ANNESS II
MARKA U ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI
I. MARKA TAL-APPROVAZZJONI
1. Il-marka tal-approvazzjoni għandha tkun magħmula minn:
(a) rettangolu, li ġo fih għandha tiddaħħal l-ittra “e” segwita minn numru jew ittra li tiddistingwi l-pajjiż li jkun ħareġ
l-approvazzjoni skont is-sinjali konvenzjonali li ġejjin:
Il-Belġju

6,

Il-Bulgarija

34,

Ir-Repubblika Ċeka 8
Id-Danimarka

18,

Il-Ġermanja

1,

L-Estonja

29

L-Irlanda

24,

Il-Greċja

23,

Spanja

9,

Franza

2,

Il-Kroazja

25,

L-Italja

3,

Ċipru

CY,

Il-Latvja

32,

Il-Litwanja

36,

Il-Lussemburgu

13,

L-Ungerija

7,

Malta

MT,

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4,

L-Awstrija

12

Il-Polonja

20

Il-Portugall

21

Ir-Rumanija

19,

Is-Slovenja

26

Is-Slovakkja

27,

Il-Finlandja

17,

L-Isvezja

5

Ir-Renju Unit

11,

u
(b) numru tal-approvazzjoni li jikkorrespondi għan-numru taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni mfassal għall-prototip talapparat ta' reġistrazzjoni jew il-folja ta' reġistrazzjoni jew għan-numru ta' kard tat-takografu, impoġġi fil-viċinanza
immedjata ta' dak ir-rettangolu.
2. Il-marka tal-approvazzjoni għandha tintwera fuq il-plakka deskrittiva ta' kull sett ta' apparat u fuq kull folja ta'
reġistrazzjoni 1 u fuq kull kard tat-takografu. Trid tkun ma titħassarx u trid tibqa' dejjem tinqara b'mod ċar.
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3. Id-dimensjonijiet tal-marka tal-approvazzjoni impinġija hawn isfel (1) huma espressi bħala millimetri, u dawn iddimensjonijiet huma l-minimi. Il-proporzjonijiet bejn id-dimensjonijiet iridu jinżammu.

(1) Dawn il-figuri qed jintwerew biss bħala gwida.
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II. ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI GĦAL TAKOGRAFI ANALOĠIĊI
Stat Membru li jkun ta approvazzjoni għandu joħroġ lill-applikant ċertifikat ta' approvazzjoni, li l-mudell tiegħu qiegħed
jingħata hawn isfel. Meta jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra b'approvazzjonijiet maħruġa jew, jekk tinqala' l-okkażjoni,
irtirati, Stat Membru għandu juża kopji ta' dak iċ-ċertifikat.
ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI

Isem l-amministrazzjoni kompetenti ....................................................................................................................
Notifika li tikkonċerna (1):
— l-approvazzjoni ta' tip ta' apparat ta' reġistrazzjoni
— l-irtirar ta' approvazzjoni ta' tip ta' apparat ta' reġistrazzjoni
— l-approvazzjoni ta' mudell ta' folja ta' reġistrazzjoni
— l-irtirar ta' approvazzjoni ta' mudell ta' folja ta' reġistrazzjoni

........................................................................................................................................................................................
Approvazzjoni Nru ....................................

1. Marka tad-ditta jew isem .....................................................................................................................................................
2. Isem tat-tip jew tal-mudell ..................................................................................................................................................
3. Isem il-manifattur ..................................................................................................................................................................
4. L-indirizz tal-manifattur ........................................................................................................................................................
5. Imressaq għall-approvazzjoni fid-data ..............................................................................................................................
6. Il-post fejn sar it-test ............................................................................................................................................................
7. Data u numru tat-test(ijiet) ..................................................................................................................................................
8. Data tal-approvazzjoni .........................................................................................................................................................
9. Data tal-irtirar tal-approvazzjoni .......................................................................................................................................
10. Tip jew tipi ta' apparat ta' reġistrazzjoni li l-folja hija ddisinjata li tintuża fihom .............................................
11. Post ...........................................................................................................................................................................................
12. Data ..........................................................................................................................................................................................
13. Dokumenti deskrittivi annessi ............................................................................................................................................
14. Rimarki (inkluż il-pożizzjoni tas-siġilli jekk hu applikabbli)

......................................
(Firma)
(1) Ħassar fejn mhux applikabbli.
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III. ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI GĦAL TAKOGRAFI DIĠITALI
Stat Membru, li jkun ta approvazzjoni, għandu jipprovdi lill-applikant ċertifikat tal-approvazzjoni, li l-mudell tiegħu jinsab
hawn isfel. Meta jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra b'approvazzjonijiet maħruġa jew, jekk tinqala' l-okkażjoni, irtirati, Stat
Membru għandu juża kopji ta' dak iċ-ċertifikat.
ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI GĦAT-TAKOGRAFI DIĠITALI
Isem l-amministrazzjoni kompetenti .....................................................................................................................
Notifika li tikkonċerna (1):





approvazzjoni ta':








irtirar tal-approvazzjoni ta'

mudell ta' apparat ta' reġistrazzjoni
komponent ta' apparat ta' reġistrazzjoni (2)
kard tas-sewwieq
kard ta' ħanut tax-xogħol
kard ta' kumpannija
kard tal-kontrollur

.........................................................................................................................................................................................
Approvazzjoni Nru ....................................
1. Ditta tal-manifattura jew marka tad-ditta ........................................................................................................................
2. Isem il-mudell ..........................................................................................................................................................................
3. Isem il-manifattur ..................................................................................................................................................................
4. L-indirizz tal-manifattur ........................................................................................................................................................
5. Imressaq għall-approvazzjoni fid-data ..............................................................................................................................
6. Laboratorju/i .............................................................................................................................................................................
7. Data u numru tar-rapport dwar it-test .............................................................................................................................
8. Data tal-approvazzjoni .........................................................................................................................................................
9. Data tal-irtirar tal-approvazzjoni .......................................................................................................................................
10. Mudell tal-apparat(i) ta' reġistrazzjoni li l-komponent hu ddisinjat li jintuża fih(om) .......................................
11. Post ...........................................................................................................................................................................................
12. Data ..........................................................................................................................................................................................
13. Dokumenti deskrittivi annessi ............................................................................................................................................
14. Rimarki
......................................
(Firma)
(1) Immarka l-kaxex rilevanti.
(2) Speċifika l-komponent ittrattat fin-notifika.

L 60/34

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

28.2.2014

DIRETTIVI
DIRETTIVA 2014/17/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-4 ta’ Frar 2014
dwar kuntratti ta’ kreditu għall-konsumaturi marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali u li
temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(2)

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE), is-suq intern jikkonsisti f’żona mingħajr
fruntieri interni fejn jiġi żgurat il-moviment liberu ta’
oġġetti u servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. L-iżvilupp
ta’ suq tal-kreditu iktar trasparenti u effiċjenti f’dik iżżona huwa vitali għall-promozzjoni tal-iżvilupp tal-atti
vità transkonfinali u l-ħolqien ta’ suq intern għallkuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà immobbli
residenzjali. Jeżistu differenzi sostanzjali fil-liġijiet taddiversi Stati Membri fir-rigward tal-kondotta tan-negozju
fl-għoti ta’ kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli residenzjali u fir-regolamentazzjoni u s-super
viżjoni tal-intermedjarji tal-kreditu u l-istituzzjonijiet
mhux tal-kreditu li jipprovdu kuntratti ta’ kreditu
marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali. Dawn iddifferenzi joħolqu ostakli li jirrestrinġu l-livell ta’ attività
transkonfinali min-naħat tal-forniment u d-domanda, li
b’hekk inaqqsu l-kompetizzjoni u l-għażla fis-suq, jgħollu
l-kost tal-għoti ta’ self għall-fornituri u saħansitra jipp
revenuhom milli jwettqu negozju.

(3)

Il-kriżi finanzjarja wriet li mġieba irresponsabbli millparteċipanti fis-suq tista’ thedded is-sisien tas-sistema
finanzjarja, twassal għal nuqqas ta’ fiduċja fost il-partijiet
kollha, partikolarment il-konsumaturi u potenzjalment
għal konsegwenzi soċjali u ekonomiċi gravi. Ħafna
konsumaturi tilfu l-fiduċja fis-settur finanzjarju u lmutwatarji bdew isibuha dejjem aktar diffiċli biex isostnu
s-self tagħhom, li jirriżulta f’żieda fl-inadempjenzi u lbejgħ sfurzat. B’riżultat ta’ dan, il-G20 kkummisjonaw
lill-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja biex iwettaq il-ħidma
meħtieġa biex jiġu stabbiliti prinċipji ta’ standards ta’
sottoskrizzjoni sodi fir-rigward ta’ proprjetà immobbli
residenzjali. Minkejja li wħud mill-akbar problemi filkriżi finanzjarja seħħew barra mill-Unjoni, il-konsumaturi
fl-Unjoni għandhom dejn ta’ livell konsiderevoli, li ħafna
minnu hu kkonċentrat fi kreditu relatat ma’ proprjetà
immobbli residenzjali. Għaldaqstant huwa xieraq li jkun
żgurat li l-qafas regolatorju tal-Unjoni f’dan il-qasam ikun
robust, konsistenti ma’ prinċipji internazzjonali u jagħmel
użu kif jixraq mill-firxa ta’ għodod disponibbli, li jistgħu
jinkludu l-użu tal-korrelazzjonijiet bejn is-self u l-valur,
bejn is-self u d-dħul, bejn id-dejn u d-dħul u korrelazz
jonijiet simili, livelli minimi li taħthom l-ebda kreditu ma
jitqies aċċettabbli jew miżuri kompensatorji oħrajn għassitwazzjonijiet fejn ir-riskji sottostanti huma akbar għallkonsumatur jew fejn meħtieġa biex jiġi evitat dejn żejjed
ta’ unitajiet domestiċi. Fid-dawl tal-problemi li nkixfu
waqt il-kriżi finanzjarja u bil-ħsieb li jiġi żgurat suq

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti
nazzjonali,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (2),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),
Billi:

(1)

F’Marzu 2003, il-Kummissjoni nediet proċess ta’ identifi
kazzjoni u valutazzjoni tal-impatt tal-ostakli għas-suq
intern għall-kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli residenzjali. Fit-18 ta’ Diċembru 2007, adottat
White Paper dwar l-Integrazzjoni tas-Swieq ta’ Kreditu
b’Ipoteka tal-UE. Il-White Paper ħabbret l-intenzjoni talKummissjoni li tivvaluta l-impatt ta’, fost oħrajn, l-alter
nattivi politiċi għall-informazzjoni prekuntrattwali, ilbażijiet ta’ data tal-krediti, l-affidabbiltà kreditizja, ir-rata
perċentwali annwali tal-imposti (RPAI) u l-konsulenza
dwar il-kuntratti ta’ kreditu. Il-Kummissjoni stabbilixxiet
ukoll Grupp ta’ Esperti dwar il-Każijiet ta’ Kreditu sabiex
jgħin lill-Kummissjoni tħejji miżuri biex ittejjeb l-aċċes
sibbiltà, il-paragunabbiltà u l-kompletezza tad-data dwar
il-kreditu. Ġew imnedija wkoll studji dwar ir-rwol u loperat tal-intermedjarji tal-kreditu u l-istituzzjonijiet
mhux tal-kreditu li jipprovdu kuntratti ta’ kreditu
marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali.

(1) ĠU C 240, 18.8.2011, p. 3.
(2) ĠU C 318, 29.10.2011, p. 133.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Diċembru 2013
(għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill
tat-28 ta’ Jannar 2014.
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intern effiċjenti u kompetittiv li jikkontribwixxi għallistabbiltà finanzjarja, il-Kummissjoni pproponiet, filKomunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 intitolata
‘Nixprunaw l-Irkupru Ewropew’, miżuri fir-rigward talkuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà immobbli
residenzjali, fosthom qafas affidabbli għall-intermedjazz
joni kreditizja fil-kuntest li jwasslu għal swieq respon
sabbli u affidabbli għall-futur u li l-konsumaturi jerġgħu
jiksbu l-fiduċja. Il-Kummissjoni affermat mill-ġdid limpenn tagħha għal suq intern effiċjenti u kompetittiv
fil-Komunikazzjoni tagħha tat-13 ta’ April 2011 intito
lata ‘L-Att dwar is-Suq Uniku: Tnax-il xprun sabiex jiġi
stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja’.

(4)

(5)

(6)

Ġew identifikati serje ta’ problemi fis-swieq ipotekarji fi
ħdan l-Unjoni assoċjati ma’ għoti u teħid ta’ krediti irres
ponsabbli u lok potenzjali għal imġiba irresponsabbli
min-naħa tal-parteċipanti tas-suq inklużi l-intermedjarji
tal-kreditu u l-istituzzjonijiet mhux tal-kreditu. Xi prob
lemi kienu jikkonċernaw krediti iddenominati f’munita
barranija li konsumaturi ħadu f’dik il-munita sabiex
igawdu mir-rata ta’ self offruta iżda mingħajr ma kellhom
informazzjoni adegwata dwar, jew jifhmu biżżejjed irriskji tar-rata tal-kambju involuti. Dawk il-problemi
huma stimulati mill-fallimenti tas-suq u dawk regolatorji
kif ukoll minn fatturi oħra bħall-klima ekonomika ġene
rali u livelli baxxi ta’ kompetenza finanzjarja. Problemi
oħrajn jinkludu l-ineffikaċja, l-inkonsistenza jew l-ineżis
tenza ta’ sistemi għall-intermedjarji tal-kreditu u listituzzjonijiet mhux tal-kreditu li jipprovdu krediti għal
proprjetà immobbli residenzjali. Il-problemi identifikati
għandhom potenzjalment effetti makroekonomiċi sekon
darji sinifikanti, jistgħu jwasslu għall-ħsara lill-konsuma
tur, jaġixxu ta’ ostakli ekonomiċi jew legali għall-attività
transkonfinali u joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi bejn
l-atturi.

Sabiex ikun iffaċilitat l-iżvilupp ta’ suq intern li jiffun
zjona bla intoppi b’livell għoli ta’ protezzjoni għallkonsumaturi fil-qasam tal-kuntratti tal-kreditu għal prop
rjetà immobbli u sabiex ikun żgurat li konsumaturi li
jkunu qed ifittxu tali kuntratti jkunu jistgħu jagħmlu
dan fiduċjużi li l-istituzzjonijiet li magħhom ikollhom
x’jaqsmu, jaġixxu b’mod professjonali u responsabbli,
jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas tal-Unjoni armonizzat kif
jixraq f’għadd ta’ oqsma, filwaqt li jitqiesu d-differenzi
fil-kuntratti ta’ kreditu li jirriżultaw b’mod partikolari
minħabba d-differenzi fis-swieq nazzjonali u reġjonali
tal-proprjetà immobbli.

Din id-Direttiva għandha għaldaqstant tiżviluppa suq
intern iktar trasparenti, effiċjenti u kompetittiv permezz
ta’ kuntratti ta’ kreditu koerenti, flessibbli u ġusti relatati
mal-proprjetà immobbli, filwaqt li tippromwovi s-self
sostenibbli (min-naħa ta’ min isellef u min-naħa ta’ min
jissellef) u b’hekk tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni lillkonsumaturi.
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(7)

Sabiex jinħoloq suq intern ġenwin b’livell għoli u ekwi
valenti ta’ protezzjoni għall-konsumatur, din id-Direttiva
tistabbilixxi dispożizzjonijiet li għandhom ikunu soġġetti
għal armonizzazzjoni massima fir-rigward tal-għoti ta’
informazzjoni prekuntrattwali permezz tal-format stan
dardizzat tal-FEIS (Fuljett Ewropew ta’ Informazzjoni
Standardizzata) u l-kalkolu tar-RPAI. Madankollu, meta
titqies l-ispeċifiċità tal-kuntratti ta’ kreditu marbutin
mal-proprjetà immobbli u tad-differenzi fl-iżviluppi tassuq u l-kundizzjonijiet fl-Istati Membri, partikolarment
rigward l-istruttura tas-suq u l-parteċipanti tas-suq, ilkategoriji ta’ prodotti disponibbli u l-proċeduri involuti
fil-proċess tal-għoti tal-kreditu, l-Istati Membri għandhom
jitħallew iżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet aktar
rigorużi minn dawk stipulati f’din id-Direttiva f’dawk loqsma li mhumiex speċifikati b’mod ċar bħala li huma
soġġetti għal armonizzazzjoni massima. Dan l-approċċ
immirat huwa meħtieġ sabiex jiġi evitat effett negattiv
fuq il-livell ta’ protezzjoni tal-konsumaturi marbutin
ma’ ftehimiet ta’ kreditu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’
din id-Direttiva. Pereżempju, l-Istati Membri għandhom
jitħallew iżommu jew idaħħlu dispożizzjonijiet aktar
rigorużi fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ konoxxenza u
kompetenza għall-persunal u struzzjonijiet biex jikkom
pletaw l-FEIS.

(8)

Din id-Direttiva għandha ttejjeb il-kundizzjonijiet għallistabbiliment u l-funzjonament ta’ suq intern permezz
tal-approssimizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri u listabbiliment ta’ standards ta’ kwalità għal ċerti servizzi,
b’mod partikolari fir-rigward tad-distribuzzjoni u forni
ment tal-kreditu permezz ta’ kredituri u intermedjarji
tal-kreditu u l-promozzjoni ta’ prattika tajba. L-istabbili
ment ta’ standards ta’ kwalità għas-servizzi tal-forniment
ta’ kreditu neċessarjament jinvolvi l-introduzzjoni ta’ ċerti
dispożizzjonijiet dwar l-ammissjoni, is-superviżjoni u rrekwiżiti prudenzjali.

(9)

Għal dawk l-oqsma mhux koperti minn din id-Direttiva lIstati Membri huma ħielsa li jżommu jew jintroduċu liġi
jiet nazzjonali. B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu
jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali
f’oqsma bħal liġi tal-kuntratti marbuta mal-validità talftehimiet ta’ kreditu, il-liġi tal-proprjetà, reġistrazzjoni
tal-art, informazzjoni kuntrattwali u, sal-punt li mhumiex
regolati f’din id-Direttiva, kwistjonijiet postkuntrattwali.
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-evalwatur jew ilkumpanija li tevalwa jew in-nutara jistgħu jintgħażlu bi
ftehim reċiproku tal-partijiet. Minħabba d-differenzi bejn
il-proċessi għax-xiri jew il-bejgħ ta’ proprjetà immobbli
residenzjali fl-Istati Membri, hemm lok għall-kredituri jew
jew l-intermedjarji tal-kreditu li jfittxu li jirċievu paga
menti bil-quddiem mill-konsumaturi bl-intendiment li
dawn il-pagamenti jistgħu jgħinu biex jiżguraw ilkonklużjoni ta’ kuntratt tal-kreditu jew ix-xiri jew ilbejgħ ta’ proprjetà immobbli, u biex ma jsirx abbuż
minn tali prattiki partikolarment fejn il-konsumatur ma
jkunx midħla tar-rekwiżiti u l-prattika normali f’dak lIstat Membru. Hu għalhekk xieraq li l-Istati Membri
jkunu jistgħu jimponu restrizzjonijiet fuq tali pagamenti.
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Din id-Direttiva għandha tapplika irrispettivament minn
jekk il-kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu tkunx
persuna ġuridika jew persuna fiżika. Madankollu, din-idDirettiva m’għandhiex taffettwa d-dritt tal-Istati Membri
li, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, jillimitaw ir-rwol talkreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu taħt din id-Diret
tiva għal persuni ġuridiċi biss jew għal ċerti tipi ta’
persuni ġuridiċi.

(11)

Peress li l-konsumaturi u l-impriżi mhumiex fl-istess
pożizzjoni, m’għandhomx bżonn l-istess livell ta’
protezzjoni. Filwaqt li huwa importanti li d-drittijiet talkonsumatur ikunu garantiti permezz ta’ dispożizzjonijiet
li ma jistgħux jiġu dderogati b’kuntratt, huwa raġonevoli
li l-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet jitħallew jidħlu fi
ftehimiet oħrajn.

(12)

Id-definizzjoni ta’ konsumatur għandha tkopri l-persuni
fiżiċi li jkunu joperaw barra mill-attività kummerċjali,
imprenditorjali jew professjonali tagħhom. Madankollu,
fil-każ ta’ kuntratti bi skop doppju, fejn il-kuntratt ikun
konkluż għal skopijiet parzjalment fl-ambitu jew parzjal
ment barra mill-ambitu tal-attività kummerċjali, innegozju jew il-professjoni tal-persuna u l-attività
kummerċjali, tan-negozju jew professjonali huwa tant
limitat li ma jkunx predominanti fil-kuntest globali talkuntratt, dik il-presuna għandha titqies ukoll bħala
konsumatur.

(13)

Waqt li din id-Direttiva tirregola l-kuntratti ta’ kreditu li
unikament jew b’mod predominanti jirrigwardaw prop
rjetà immobbli residenzjali, din ma żżommx lill-Istati
Membri milli jestendu l-miżuri meħuda skont din idDirettiva għall-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward
tal-kuntratti ta’ kreditu relatati ma’ forom oħra ta’ prop
rjetà immobbli, jew milli jirregolaw xort’ oħra ta’
kuntratti ta’ kreditu bħal dawn.

(14)

Id-definizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva jiddeter
minaw l-ambitu tal-armonizzazzjoni. Għaldaqstant, lobbligi tal-Istati Membri li jittrasponu din id-Direttiva
għandhom ikunu limitati għall-ambitu ta’ dawk id-defi
nizzjonijiet. Pereżempju, l-obbligi fuq l-Istati Membri li
jittrasponu din id-Direttiva huma limitati għall-kuntratti
ta’ kreditu konklużi mal-konsumaturi, jiġifieri ma’ persuni
fiżiċi li, fi transazzjonijiet koperti b’din id-Direttiva, ikunu
joperaw barra mill-attività kummerċjali, imprenditorjali
jew professjonali tagħhom. Bl-istess mod, l-Istati Membri
għandhom l-obbligu li jittrasponu d-dispożizzjonijiet ta’
din id-Direttiva li jirregolaw l-attività ta’ persuni li
joperaw bħala intermedjarju tal-kreditu kif iddefinit fidDirettiva. Madankollu, din id-Direttiva għandha tkun
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-Istati
Membri, skont il-liġi tal-Unjoni, ta’ din id-Direttiva għal
oqsma li mhumiex koperti mill-ambitu tagħha. Barra
minn hekk, id-definizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà
li l-Istati Membri jadottaw sottodefinizzjonijiet taħt il-liġi
nazzjonali għal skopijiet speċifiċi, sakemm dawn jibqgħu
konformi mad-definizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva.
Per eżempju, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
jiddeterminaw skont il-liġi nazzjonali s-sottokategoriji
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ta’ intermedjarji tal-kreditu li mhumiex identifikati f’din
id-Direttiva, fejn tali sottokategoriji huma neċessarji fillivell nazzjonali pereżempju biex issir differenzjazzjoni
fil-livell ta’ rekwiżiti ta’ konoxxenza u kompetenza li
għandhom ikunu ssodisfati mid-diversi intermedjarji talkreditu.
(15)

L-objettiv ta’ din id-Direttiva huwa li jiġi żgurat li lkonsumaturi li jidħlu f’kuntratti ta’ kreditu marbutin
ma’ proprjetà immobbli jibbenefikaw minn livell għoli
ta’ protezzjoni. Għaldaqstant, għandha tapplika għallkrediti ggarantiti bi proprjetà immobbli, irrispettivament
mill-iskop tal-kreditu, kuntratti ta’ finanzjament mill-ġdid
jew kuntratti ta’ kreditu oħrajn li jgħinu lill-proprjetarju
jew semiproprjetarju biex jibqa’ jżomm id-drittijiet fuq ilproprjetà immobbli jew l-art u krediti li jintużaw sabiex
tinxtara proprjetà immobbli f’xi Stati Membri, inklużi
krediti li ma jirrikjedux ir-rimbors tal-kapital jew,
sakemm l-Istati Membri m’għandhomx qafas alternattiv
adegwat fis-seħħ, dawk li l-iskop tagħhom hu li jipp
rovdu finanzjament temporanju bejn il-bejgħ ta’ proprjetà
immobbli u x-xiri ta’ oħra, u għall-krediti ggarantiti għarrinovazzjoni ta’ proprjetà immobbli.

(16)

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal ċertu kuntratti
ta’ kreditu fejn il-kreditur jikkontribwixxi somma unika,
pagamenti perjodiċi jew forom oħra ta’ żborż ta’ kreditu
bi tpattija għal somma li tirriżulta mill-bejgħ ta’ proprjetà
immobbli u li l-għan primarju jkun li jiffaċilita l-konsum,
bħal prodotti ta’ rilaxx ta’ ekwità jew prodotti speċjaliz
zati ekwivalenti oħra. Dawn il-kuntratti ta’ kreditu għan
dhom karatteristiċi speċifiċi li huma lil hinn mill-ambitu
ta’ din id-Direttiva. Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja
tal-konsumatur, pereżempju, hija irrilevanti peress li lpagamenti jsiru mill-kreditur lill-konsumatur minflok
bil-kontra. Tranżazzjoni bħal din tkun teħtieġ, fost loħrajn, informazzjoni prekuntrattwali sostanzjalment
differenti. Barra minn dan, prodotti oħra bħal bejgħ
tan-nuda properjetà (home reversions), li għandhom
funzjonijiet paragunabbli għall-annwalità ipotekarja
(reverse mortgages) jew l-annwalità minn self ipotekarju
(lifetime mortgages), ma jinvolvux il-forniment ta’ kreditu
u għalhekk jibqgħu barra mill-ambitu ta’ din id-Direttiva.

(17)

Din id-Direttiva m’għandhiex tkopri tipi oħra ta’ kuntratti
ta’ kreditu speċjalizzati elenkati espliċitament, li huma
differenti fin-natura u r-riskji involuti tagħhom millkrediti ipotekarji standard u li għalhekk jeħtieġu approċċ
imfassal apposta, b’mod partikolari kuntratti ta’ kreditu li
jkunu r-riżultat ta’ ftehim milħuq quddiem il-qorti jew
quddiem awtorità statutorja oħra, u ċerti tipi ta’ kuntratti
ta’ kreditu fejn il-kreditu jingħata minn min iħaddem lillimpjegati tiegħu taħt ċertu ċirkostanzi, kif diġà previst
fid-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar kuntratti ta’ kreditu
għal konsumaturi (1). Huwa xieraq li l-Istati Membri
jingħataw lok li taħt ċerti kundizzjonijiet jeskludu ċerti
kuntratti ta’ kreditu, bħal dawk li jingħataw lill-pubbliku
ristrett b’termini vantaġġużi jew li huma provduti minn
għaqdiet tal-kreditu, kemm-il darba jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti alternattivi adegwati biex ikun żgurat li lobjettivi tal-politika marbuta mal-istabbiltà finanzjarja u

(1) ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.
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s-suq intern jistgħu jintlaħqu mingħajr ostaklu għallinklużjoni finanzjarja u l-aċċess għall-kreditu. Il-kuntratti
ta’ kreditu fejn il-proprjetà immobbli ma tkunx ser tiġi
okkupata bħala dar, appartament jew post ieħor ta’ resi
denza mill-konsumatur jew membru tal-familja talkonsumatur u li tkun okkupata bħala dar, appartament
jew post ieħor ta’ residenza abbażi ta’ kuntratt ta’ kiri,
għandhom riskji u karatteristiċi li huma differenti millkuntratti standard ta’ kreditu u għalhekk jistgħu jirrikjedu
qafas iktar adattat. Għaldaqstant, l-Istati Membri għan
dhom ikunu jistgħu jeskludu kuntratti ta’ kreditu bħal
dawn mid-Direttiva meta jkun hemm fis-seħħ qafas nazz
jonali adatt għalihom.

(18)

Kuntratti ta’ kreditu mhux garantiti li jkollhom bħala
skop ir-rinovazzjoni ta’ proprjetà immobbli residenzjali
li tinvolvi ammont totali ta’ kreditu ‘l fuq minn
EUR 75 000 għandhom jaqgħu taħt il-kamp ta’
applikazzjoni tad-Direttiva 2008/48/KE sabiex jiġi żgurat
livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għal dawk il-konsuma
turi u sabiex jiġi evitat vojt regolatorju bejn dik id-Diret
tiva u din id-Direttiva. Id-Direttiva 2008/48/KE għandha
għaldaqstant tiġi emendata kif meħtieġ.

(19)

Minħabba raġunijiet ta’ ċertezza legali, il-qafas legali talUnjoni fil-qasam tal-kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’
proprjetà immobbli residenzjali għandu jkun konsistenti
ma’ atti oħra tal-Unjoni u kumplimentari għalihom, parti
kolarment fl-oqsma tal-protezzjoni tal-konsumatur u ssuperviżjoni prudenzjali. Ċerti definizzjonijiet essenzjali
inkluża d-definizzjoni ta’ ‘konsumatur’, u ‘mezz durabbli’,
kif ukoll kunċetti prinċipali użati fl-informazzjoni stan
dard biex jindikaw il-karatteristiċi finanzjarji tal-kreditu,
inkluż l-ammont totali pagabbli mill-konsumatur’ u ‘irrata tal-imgħax tas-self’ għandhom ikunu konformi ma’
dawk stipulati fid-Direttiva 2008/48/KE sabiex l-istess
terminoloġija tkun tirreferi għall-istess tip ta’ fatti rrispet
tivament minn jekk il-kreditu huwiex kreditu lill-konsu
matur marbut ma’ proprjetà immobbli residenzjali. Għal
hekk, fit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li jkun hemm konsistenza flapplikazzjoni u l-interpretazzjoni fir-rigward ta’ dawk
id-definizzjonijiet essenzjali u l-kunċetti ewlenin.

(20)

Sabiex jiġi żgurat qafas konsistenti għall-konsumaturi filqasam tal-kreditu kif ukoll biex jiġi mminimizzat il-piż
amministrattiv għall-kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu,
il-qafas ċentrali ta’ din id-Direttiva għandu jsegwi l-istrut
tura tad-Direttiva 2008/48/KE fejn possibbli, l-aktar ilkunċetti li l-informazzjoni inkluża fir-riklamar li jikkon
ċerna kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli residenzjali għandha tingħata lill-konsumatur
permezz ta’ eżempji rappreżentattivi, li għandha tingħata
lill-konsumatur informazzjoni prekuntrattwali dettaljata
permezz ta’ fuljett ta’ informazzjoni standardizzata, li lkonsumatur jirċievi spjegazzjonijiet adegwati qabel ma
jidħol f’kuntratt ta’ kreditu, tiġi stabbilita bażi komuni
għall-kalkolu tal-APRC esklużi l-ispejjeż tan-nutar, u li
l-kredituri għandhom jivvalutaw l-affidabbiltà kreditizja
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tal-konsumatur qabel ma jagħtu kreditu. Bl-istess mod,
għandu jkun żgurat li l-kredituri jkollhom aċċess nondis
kriminatorju għall-bażijiet ta’ data releventi sabiex
jinkisbu kundizzjonijiet ekwi għal kulħadd permezz taddispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 2008/48/KE. Listess bħad-Direttiva 2008/48/KE, din id-Direttiva
għandha tiżgura proċess ta’ ammissjoni u superviżjoni
adatta tal-kredituri kollha li jipprovdu kuntratti ta’ kreditu
marbutin ma’ proprjetà immobbli u għandha tistipula
rekwiżiti għall-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ riżoluzz
joni extraġudizzjarja tat-tilwim u aċċess għalihom.

(21)

Din id-Direttiva għandha tissupplimenta d-Direttiva
2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat23 ta’ Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq
b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi (1) li
tesiġi li f’każijiet ta’ bejgħ b’distanza, il-konsumatur
ikun infurmat bl-eżistenza ta’ dritt ta’ irtirar jew innuqqas tiegħu u tipprevedi dritt ta’ rtirar. Madankollu,
filwaqt li d-Direttiva 2002/65/KE tipprevedi l-possibbiltà
li l-fornitur jikkomunika informazzjoni prekuntrattwali
wara l-konklużjoni tal-kuntratt, dan ma jkunx adatt
għal kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli residenzjali minħabba s-sinifikat tal-impenn
finanzjarju għall-konsumatur. Din id-Direttiva m’għan
dhiex taffettwa l-liġi kuntrattwali nazzjonali ġenerali
bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni jew l-effett ta’
kuntratt, sa fejn aspetti ta’ dritt kuntrattwali ġenerali
mhumiex regolati f’din id-Direttiva.

(22)

Fl-istess ħin, huwa importanti li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet
tal-kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà immobbli
residenzjali li jiġġustifikaw approċċ differenzjat.
Minħabba n-natura u l-konsegwenzi possibbli ta’ kuntratt
ta’ kreditu marbuta ma’ proprjetà immobbli residenzjali
għall-konsumatur, materjal ta’ riklamar u informazzjoni
prekuntrattwali personalizzata għandhom jinkludu twis
sijiet speċifiċi adatti dwar ir-riskji, pereżempju dwar limpatt potenzjali ta’ varjazzjonijiet fir-rata tal-kambju
fuq dak li jkollu jħallas lura l-konsumatur u, fejn ivvalutat
kif xieraq mill-Istati Membri, in-natura u l-implikazzjoni
jiet ta’ sottoskrizzjoni ta’ garanzija. Skont dak li diġà
jeżisti bħala approċċ voluntarju mill-industrija dwar isself fuq id-djar, minbarra l-informazzjoni prekuntrattwali
personalizzata, għandha tkun disponibbli f’kull ħin infor
mazzjoni ġenerali prekuntrattwali. Barra minn dan,
approċċ differenzjat huwa ġġustifikat sabiex jitqiesu llezzjonijiet li ħarġu mill-kriżi finanzjarja u sabiex jiġi
żgurat li l-kreditu joriġina b’mod validu. F’dan ir-rigward,
id-dispożizzjonijiet dwar l-affidabbiltà kreditizja għan
dhom ikunu msaħħa fil-konfront tal-kreditu lill-konsu
matur, informazzjoni aktar preċiża għandha tingħata
mill-intermedjarji tal-kreditu dwar l-istatus tagħhom u rrelazzjoni mal-kredituri sabiex jiġu ddivulgati konflitti ta’
interess potenzjali, u l-atturi kollha involuti fl-organiz
zazzjoni tal-kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli għandhom ikunu ammessi u sorveljati b’mod
adatt.

(1) ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.
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Jeħtieġ li jiġu regolati xi oqsma addizzjonali sabiex tiġi
riflessal-ispeċifiċità tal-krediti relatat ma’ proprjetà
immobbli residenzjali. Minħabba s-sinjifikat tat-tranżazz
joni jeħtieġ jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom ħin
biżżejjed ta’ mill-inqas sebat ijiem biex jikkunsidraw limplikazzjonijiet. L-Istati Membri għandu jkollhom il-fles
sibbiltà li jipprevedu dan il-ħin suffiċjenti jew bħala ħin
ta’ riflessjoni qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt ta’ kreditu,
jew perijodu ta’ rexissjoni wara li jiġi konkluż il-kuntratt
ta’ kreditu jew kombinazzjoni tat-tnejn. Huwa xieraq li lIstati Membri jkollhom il-flessibbiltà li jagħmlu l-perijodu
ta’ riflessjoni vinkolanti fuq il-konsumatur għal perijodu li
ma jaqbiżx l-għaxart ijiem iżda li f’każijiet oħrajn, ilkonsumaturi li jixtiequ jipproċedu matul il-perijodu ta’
riflessjoni jkunu jistgħu jagħmlu dan u li, fl-interess taċċertezza legali fil-kuntest ta’ transazzjonijiet rigward
proprjetà, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipp
revedu li l-perijodu ta’ riflessjoni jew id-dritt ta’ rexissjoni
għandu jieqaf f’każ li l-konsumatur iwettaq kwalunkwe
azzjoni li, skont il-liġi nazzjonali, tirriżulta fil-ħolqien jew
trasferiment ta’ dritt fuq proprjetà konness ma’ fondi
miksuba permezz tal-kuntratt ta’ kreditu jew bl-użu
tagħhom jew, fejn applikabbli, trasferimenti tal-fondi lil
parti terza.

il-kapital fil-kont jintuża għall-ħlas lura tal-kreditu jew hu
prerekwiżit għall-akkomunament tar-riżorsi biex jinkiseb
il-kreditu, jew f’sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, prodott
ta’ investiment jew prodott ta’ pensjoni privata jservi
bħala garanzija addizzjonali għall-kreditu. Filwaqt li hu
ġustifikat għall-kredituri li jkunu jistgħu jesiġu millkonsumatur li jkollu polza tal-assigurazzjoni rilevanti
sabiex jiggarantixxi l-ħlas lura tal-kreditu jew jassigura lvalur tal-garanzija, il-konsumatur għandu jkollu l-oppor
tunità li jagħżel l-assiguratur tiegħu, dment li l-polza talassigurazzjoni tiegħu jkollha livell ekwivalenti ta’ garan
zija bħal dak tal-polza tal-assigurazzjoni proposta jew
offruta mill-kreditur. Barra minn hekk, l-Istati Membri
jistgħu jistandardizzaw, kompletament jew parzjalment,
il-kopertura provduta mill-kuntratti tal-assigurazzjoni
sabiex jiffaċilitaw it-tqabbil bejn offerti differenti lillkonsumaturi li jixtiequ jagħmlu dan it-tqabbil.
(26)

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-proprjetà immobbli
residenzjali tiġi vvalutata kif jixraq qabel il-konklużjoni
tal-kuntratt ta’ kreditu, u, b’mod partikolari fejn il-valu
tazzjoni taffettwa l-obbligu residwu tal-konsumatur, filkaż ta’ inadempjenza. Għalhekk l-Istati Membri għan
dhom jiżguraw li jkollhom fis-seħħ standards affidabbli
ta’ valutazzjoni. Biex l-istandards ta’ valutazzjoni jitqiesu
affidabbli, dawn iridu jieħdu kont tal-istandards ta’ valu
tazzjoni rikonoxxuti internazzjonalment, partikolarment
dawk żviluppati mill-International Valuation Standards
Committee, l-Assoċjazzjonijiet tal-European Group of
Valuers jew ir-Royal Institution of Chartered Surveyors.
Dawn l-istandards ta’ valutazzjoni rikonoxxuti internazz
jonalment fihom prinċipji ta’ livell għoli li jirrikjedu li lkredituri, fost oħrajn, jadottaw u jaderixxu ma’ proċessi
adegwati ta’ ġestjoni interna tar-riskju u ta’ ġestjoni talgaranziji, li jinkludu proċessi ta’ valutazzjoni tajbin, li
jadottwa standards u metodi ta’ valutazzjoni li jwasslu
għal valutazzjoni realistika u sostanzjata tal-proprjetà
sabiex ikun żgurat li r-rapporti kollha ta’ valutazzjoni
jitħejjew b’ħila u diliġenza professjonali xierqa u li min
jivvaluta jkollu ċerti rekwiżiti ta’ kwalifiki u li jżomm
dokumentazzjoni adegwata tal-valutazzjoni dwar ilgaranziji li tkun komprensiva u plawsibbli. F’dan irrigward huwa wkoll mixtieq li jkun żgurat monitoraġġ
adatt tas-swieq tal-proprjetà immobbli residenzjali u li lmekkaniżmi f’tali dispożizzjonijiet jikkonformaw madDirettiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment (1).
Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar standards ta’
valutazzjoni ta’ proprjeta jistgħu jiġu osservati per
eżempju permezz ta’ liġi jew awtoregolamentazzjoni.

(27)

Minħabba konsegwenzi sinifikanti għall-kredituri, ilkonsumaturi u potenzjalment l-istabbiltà finanzjarja ta’
bejgħ furzat, huwa xieraq li l-kredituri jiġu inkoraġġuti
jittrattaw b’mod proattiv ir-riskju ta’ kreditu emerġenti fi
stadju bikri u li jkunu fis-seħħ il-miżuri neċessarji biex
jiġi żgurat li l-kredituri jdumu biex jaslu għall-bejgħ
furzat u jagħmlu tentattivi raġonevoli biex jirriżolvu ssitwazzjoni permezz ta’ mezzi oħra qabel ma jibdew ilproċedimenti ta’ bejgħ furzat. Fejn possibbli, għandhom

Minħabba l-karatteristiċi partikolari tal-kuntratti ta’
kreditu relatati ma’ proprjetà immobbli residenzjali hi
prattika komuni li l-kredituri joffru lill-konsumatur
għadd ta’ prodotti jew servizzi li jistgħu jinxtraw flimkien
mal-kuntratt ta’ kreditu. Għaldaqstant, minħabba s-sini
fikat ta’ tali kuntratti għall-konsumaturi, hu xieraq li jiġu
stabbiliti regoli speċifiċi fuq prattiki ta’ rbit. L-ikkombinar
ta’ kuntratt ta’ kreditu ma’ wieħed jew aktar mis-servizzi
jew prodotti finanzjarji f’pakketti hu mezz għall-kredituri
biex jiddiversifikaw l-offerta tagħhom u jikkompetu
kontra xulxin, sakemm li l-komponenti tal-pakkett
jistgħu wkoll jinxtraw separatament. Filwaqt li l-ikkom
binar ta’ kuntratti ta’ kreditu ma’ servizz jew prodott
finanzjarju wieħed jew aktar f’pakketti jista’ jibbenefika
lill-konsumatur, dan jista’ jaffettwa b’mod negattiv ilmobbiltà tal-konsumatur u l-kapaċità tiegħu li jagħmel
għażliet infurmati, sakemm il-komponenti tal-pakkett
ma jistgħux jinxtraw separatament. Hu importanti li
jiġu impeduti prattiċi bħal dawn bħal pereżempju l-irbit
ta’ ċerti prodotti li jista’ jħajjar lill-konsumatur biex jidħol
f’kuntratti ta’ kreditu li mhumiex fl-aħjar interess tiegħu,
madankollu, mingħajr ma jillimitaw l-abbinar ta’ prodotti
li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-konsumatur. Madan
kollu, l-Istati Membri għandhom ikomplu jissorveljaw
mill-qrib is-swieq tas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur
biex ikun żgurat li l-prattiċi ta’ abbinar ta’ prodotti ma
joħolqux distorsjoni fl-għażla għall-konsumatur u lkompetizzjoni fis-suq.

Bħala regola ġenerali, m’għandhomx ikunu permessi prat
tiċi ta’ rbit sakemm is-servizz jew prodott finanzjarju
offruti flimkien mal-kuntratt ta’ kreditu ma jistgħux jiġu
offruti separatament peress li jkunu parti integrata bissħiħ tal-kreditu, pereżempju fil-każ ta’ ipoteka ggarantita.
F’każijiet oħra, jista’ jkun madankollu ġustifikat għallkredituri li joffru jew ibiegħu kuntratt ta’ kreditu f’pakkett
flimkien ma’ kont ta’ pagamenti, kont tat-tfaddil, prodott
ta’ investiment jew prodott ta’ pensjoni, pereżempju fejn
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(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.
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jinstabu soluzzjonijiet li jqisu ċ-ċirkustanzi prattiċi u lbżonn raġonevoli tal-ispejjeż għall-għajxien tal-konsuma
tur. Fejn wara l-proċedimenti ta’ bejgħ furzat jibqa’ dejn
pendenti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-protezz
joni ta’ kundizzjonijiet minimi ta’ għajxien u jadottaw
miżuri biex jiffaċilitaw il-ħlas lura waqt li jevitaw dejn
eċċessiv fit-tul. Tal-inqas, meta s-somma miksuba għallproprjetà immobbli taffettwa l-ammont dovut millkonsumatur, l-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-kredi
turi jieħdu passi raġonevoli biex jiksbu l-aħjar somma
possibbli għall-proprjetà immobbli soġġetta għall-bejgħ
furzat fil-kuntest tal-kundizzjonijiet tas-suq. L-Istati
Membri m’għandhomx jimpedixxu lill-partijiet għal
kuntratt ta’ kreditu milli jiftiehmu b’mod espress li t-tras
feriment tal-garanzija lill-kreditur ikun biżżejjed biex
jitħallas lura l-kreditu.

(28)

(29)

L-intermedjarji ta’ spiss jinvolvu ruħhom f’attivitajiet
oħrajn minbarra sempliċiment l-intermedjazzjoni kredi
tizja, partikolarment intermedjazzjoni assigurattiva jew
forniment ta’ servizzi tal-investiment. Għaldaqstant, din
id-Direttiva għandha wkoll tiżgura livell ta’ koerenza
mad-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni flassigurazzjoni (1) u d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar isswieq fi strumenti finanzjarji (2). B’mod partikolari, listituzzjonijiet tal-kreditu awtorizzati skont id-Direttiva
2013/36/UE u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn soġġetti
għal reġim ekwivalenti ta’ ammissjoni skont il-liġi nazz
jonali m’għandhomx jesiġu ammissjoni separata biex
joperaw bħala intermedjarju kreditizju sabiex jissimpli
fikaw il-proċess ta’ stabbiliment bħala intermedjarju talkreditu u joperaw b’mod transkonfinali. Ir-responsabbiltà
sħiħa u mingħajr kundizzjonijiet imposta fuq il-kredituri
u l-intermedjarji tal-kreditu għall-attivitajiet ta’ intermed
jarji tal-kreditu vinkolati jew rappreżentanti maħturin
għandha testendi biss għal attivitajiet fl-ambitu tad-Diret
tiva sakemm l-Istati Membri ma jagħżlux li jestendu dik
ir-responsabbiltà għal oqsma oħrajn.

Sabiex tiżdied il-ħila tal-konsumaturi li jagħmlu deċiżjo
nijiet informati huma stess dwar is-self u dwar il-ġestjoni
responsabbli tad-dejn, l-Istati Membri għandhom jipp
romwovu miżuri biex jappoġġaw l-edukazzjoni talkonsumaturi rigward self responsabbli u ġestjoni taddejn partikolarment fir-rigward ta’ kuntratti ta’ kreditu
ipotekarji. Hu partikolarment importanti li tingħata
gwida lill-konsumaturi li jidħlu għal kreditu ipotekarju
għall-ewwel darba. F’dak ir-rigward, il-Kummissjoni
għandha tidentifika eżempji tal-aħjar prattika biex tiffaċi
lita l-iżvilupp ulterjuri ta’ miżuri biex titjieb is-sensibiliz
zazzjoni finanzjarja tal-konsumaturi.

(1) ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3.
(2) ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.
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(30)

Minħabba r-riskji sinifikanti marbutin ma’ self f’munita
barranija, hu meħtieġ li jiġu previsti miżuri biex ikun
żgurat li l-konsumaturi jkunu konxji tar-riskju li qed
jassumu u li l-konsumaturi għandhom il-possibbiltà li
jillimitaw l-iskopertura tagħhom għar-riskju tar-rata talkambju tul kemm idum il-kreditu. Ir-riskju jista’ jiġi
limitat jew billi l-konsumatur jingħata d-dritt li jikkon
verti l-munita tal-kreditu, jew b’arranġamenti oħrajn bħal
limiti massimi jew, fejn dawn ikunu biżżejjed biex jilli
mitaw ir-riskju tar-rata ta’ kambju, twissijiet.

(31)

Il-qafas legali applikabbli għandu jagħti lill-konsumaturi lfiduċja li l-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu u r-rapp
reżentanti maħtura jieħdu kont tal-interessi tal-konsuma
tur, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli lill-kreditur,
l-intermedjarju tal-kreditu u r-rappreżentant maħtur f’dak
il-ħin u abbażi ta’ preżunzjonijiet raġonevoli dwar ir-riskji
għas-sitwazzjoni tal-konsumatur matul il-perijodu talkuntratt ta’ kreditu propost. Huwa jista’ jimplika, fost
affarijiet oħrajn, li l-kredituri ma jkunux jistgħu jikkumer
ċjalizzaw il-kreditu b’mod li l-kummerċjalizzazzjoni
tnaqqas b’mod sinifikanti jew x’aktarx tnaqqas il-kapaċità
tal-konsumatur li jikkunsidra sew jekk għandux jieħdu
kreditu, jew li l-kreditur m’għandux juża l-għoti talkreditu bħala metodu prinċipali għall-kummerċjalizzazz
joni meta jkun qed jikkummerċjalizza oġġetti, servizzi
jew proprjetà immobbli lill-konsumaturi. Aspett ewlieni
fl-iżgurar tal-fiduċja tal-konsumatur huwa r-rekwiżit li
jkun żgurat grad għoli ta’ ġustizzja, onestà u professjona
liżmu fl-industrija, ġestjoni adegwata tal-kunflitti ta’ inte
ress inklużi dawk relatati ma’ rimunerazzjoni, u li jkun
rekwiżit li parir jingħata fl-aħjar interess tal-konsumatur.

(32)

Huwa xieraq li jkun żgurat li l-persunal rilevanti tal-kredi
turi, l-intermedjarji tal-kreditu u r-rappreżentanti maħtura
jkollhom livell xieraq ta’ għarfien u kompetenza sabiex
jintlaħaq livell għoli ta’ professjonaliżmu. Din id-Direttiva
għandha, għalhekk, tesiġi l-prova tal-għarfien u l-kompe
tenza rilevanti fil-livell tal-kumpannija, abbażi tar-rekwi
żiti minimi ta’ għarfien u kompetenza stabbiliti f’din idDirettiva. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jintro
duċu jew iżommu tali rekwiżiti li japplikaw għal persuni
fiżiċi individwali. L-Istati Membri għandhom ikunu
jistgħu jippermettu lill-kredituri, lill-intermedjarji talkreditu u lir-rappreżentanti maħturin li jiddifferenzjaw
bejn il-livelli ta’ rekwiżiti minimi ta’ għarfien skont linvolviment fit-twettiq ta’ servizzi jew proċessi partiko
lari. F’dan il-kuntest, persunal jinkludi persunal esterna
lizzat, li jaħdem għall-kreditur u fi ħdanu, l-intermedjarju
tal-kreditu jew ir-rappreżentanti maħtura kif ukoll limpjegati tagħhom. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ilpersunal direttament involut fl-attivitajiet taħt din idDirettiva għandu jinkludi kemm persunal li jkollu kuntatt
mal-klijent kif ukoll dak amministrattiv, inkluż id-diri
ġenza, li jwettqu rwol importanti fil-proċess li jwassal
għall-kuntratt ta’ kreditu. Il-persuni b’funzjonijiet ta’
sostenn li mhumiex relatati mal-proċess tal-kuntratt ta’
kreditu (per eżempju riżorsi umani u persunal tat-tekno
loġija tal-komunikazzjoni) m’għandux jitqies bħala
persunal taħt din id-Direttiva.
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(33)

Fejn kreditur jew intermedjarju tal-kreditu jipprovdi sservizzi tiegħu fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor taħt
il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, l-Istat Membru taddomiċilju għandu jkollu r-responsabbiltà li jistabbilixxi
r-rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza u kompetenza
applikabbli għall-persunal. Madankollu, l-Istati Membri
ospitanti li jqisu li dan huwa meħtieġ għandhom ikunu
jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti proprji ta’ kompetenza
f’ċerti oqsma speċifikati applikabbli għall-kredituri u lintermedjarji tal-kreditu li jipprovdu s-servizzi fit-terri
torju ta’ dak l-Istat Membru taħt il-libertà li jiġu pprov
duti servizzi.

(34)

Minħabba l-importanza li jkun żgurat li r-rekwiżiti ta’
għarfien u ta’ kompetenza jiġu applikati u osservati filprattika, l-Istati Membri għandhom jesiġu li l-awtoritajiet
kompetenti jissorveljaw lill-kredituri, l-intermedjarji talkreditu u r-rappreżentanti maħtura u jagħtuhom is-setgħa
li jiksbu dik l-evidenza li jeħtieġu biex ikunu jistgħu
jivvalutaw il-konformità b’mod affidabbli.

(35)

Il-mod kif il-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu u r-rapp
reżentanti maħtura jiġu remunerati għandu jikkostitwixxi
wieħed mill-aspetti prinċipali sabiex tiġi żgurata l-fiduċja
tal-konsumaturi fis-settur finanzjarju. Din id-Direttiva
tipprevdi regoli għar-rimunerazzjoni tal-persunal, blgħan li prattiki ta’ bejgħ abbużiv jiġu limitati u biex jiġi
żgurat li l-mod kif il-persunal jiġi remunerat ma
jostakolax il-konformità mal-obbligu li l-interessi talkonsumaturi jiġu kkunsidrati. B’mod partikolari, il-kredi
turi, l-intermedjarji tal-kreditu u r-rappreżentanti maħtura
ma’ għandhomx ifasslu l-politiki ta’ rimunerazzjoni
tagħhom b’mod li jagħtu inċentiv lill-persunal tagħom
biex jikkonkludi numru jew tip stabbilit ta’ kuntratti ta’
kreditu jew biex joffri servizzi partikolari anċillari lillkonsumaturi mingħajr kunsiderazzjoni espliċita tal-inte
ressi u l-ħtiġijiet tagħhom. F’dan il-kuntest, l-Istati
Membri jistgħu isibu neċessarju li jiddeċiedu li prattika
partikolari, pereżempju, il-ġbir ta’ ħlasijiet minn inter
medjarji vonkolati, tmur kontra l-interessi ta’ konsuma
tur. L-Istati Membri għandhom ukoll ikunu jistgħu
jispeċifikaw li r-rimunerazzjoni rċevuta mill-persunal ma
tiddependix fuq ir-rata jew it-tip ta’ kuntratt ta’ kreditu
konkluż mal-konsumatur.

(36)

Din id-Direttiva tipprevedi regoli armonizzati rigward loqsma ta’ għarfien u kompetenza li l-persunal tal-kredi
turi, l-intermedjarji tal-kreditu r-rappreżentanti maħturin
għandu jkollhom fir-rigward tat-tfassil, l-offerta, l-għoti u
l-intermedjazzjoni ta’ kuntratt ta’ kreditu. Din id-Direttiva
ma tipprevedix arranġamenti speċifiċi relatati direttament
mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali miksuba
minn individwu fi Stat Membru wieħed sabiex jiġu
ssodisfati r-rekwiżiti ta’ konoxxenza u kompetenza fi
Stat
Membru
ieħor.
Għaldaqstant,
id-Direttiva
2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki
professjonali (1) għandha tibqa’ tapplika fir-rigward talkundizzjonijiet għar-rikonoxximent u l-miżuri ta’
kumpens li Stat Membru ospitanti jista’ jirrikjedi minn
individwu li l-kwalifika tiegħu ma tkunx inħarġet filġurisdizzjoni tiegħu.

(1) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
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(37)

Il-kredituri u l-intermedjarji tal-kreditu ta’ spiss jużaw
riklamar, li ħafna drabi jinkludi termini u kundizzjonijiet
speċjali, sabiex jattiraw lill-konsumaturi lejn prodott
partikolari. Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom
ikunu protetti minn prassi ta’ riklamar inġusti jew
qarrieqa u għandhom ikunu jistgħu jqabblu r-riklami.
Huma neċessarji dispożizzjonijiet speċifiċi dwar irriklamar ta’ kuntratti ta’ kreditu u lista ta’ elementi li
għandha tkun inkluża fil-materjal tar-riklamar u talkummerċjalizzazzjoni indirizzati lill-konsumaturi fejn
tali riklamar jispeċifika r-rati ta’ imgħax jew kwalunkwe
figuri relatati mal-kost tal-kreditu, huma neċessarji sabiex
jippermettilhom iqabblu l-offerti differenti. L-Istati
Membri għandhom jibqgħu fil-libertà li jintroduċu jew
iżommu rekwiżiti ta’ divulgazzjoni fil-liġijiet nazzjonali
tagħhom fir-rigward tar-reklamar li ma jindikax rata talimgħax jew li ma jinkludix ċifri dwar il-kost tal-kreditu.
Kwalunkwe tali dispożizzjoni għandha tqis l-ispeċifiċita
jiet tal-kuntratti tal-kreditu marbuta ma’ proprjetà
immobbli residenzjali. Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi
żgurat f’konformità mad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar
prattiki kummerċjali inġusti fin-negozju mal-konsumatur
fis-suq intern (2) li r-riklamar ta’ kuntratti ta’ kreditu
m’għandux joħloq impressjoni qarrieqa tal-prodott.

(38)

Ir-reklamar għandu t-tendenza li jiffoka fuq prodott jew
diversi prodotti partikolari, filwaqt li l-konsumaturi għan
dhom ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom blgħarfien sħiħ tal-firxa ta’ prodotti offruti. F’dak ir-rigward,
l-informazzjoni ġenerali għandha rwol importanti fledukazzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-firxa wiesgħa
ta’ prodotti u servizzi disponibbli u l-karatteristiċi prinċi
pali tagħhom. Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom
ikunu jistgħu jkollhom fi kwalunkwe ħin aċċess għallinformazzjoni ġenerali dwar il-prodotti ta’ kreditu
disponibbli. Fejn dan ir-rekwiżit ma jkunx applikabbli
għal intermedjarji tal-kreditu mhux vinkolati, dan għandu
jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu tagħhom li jipp
rovdu lill-konsumatur informazzjoni prekuntrattwali
personalizzata.

(39)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi u sabiex iddeċiżjoni tal-konsumatur tkun ibbażata fuq id-dettalji
tal-prodotti tal-kreditu offruti pjuttost milli fuq il-kanal
ta’ distribuzzjoni li jipprovdi aċċess għal dawn il-prodotti
tal-kreditu, il-konsumaturi għandhom jirċievu informazz
joni dwar il-kreditu irrispettivament minn jekk ikunux
qegħdin jinnegozjaw direttament ma’ kreditur jew inter
medjarju tal-kreditu.

(40)

Il-konsumaturi għandhom jirċievu wkoll informazzjoni
personalizzata fi żmien biżżejjed qabel il-konklużjoni
tal-kuntratt ta’ kreditu sabiex ikunu jistgħu jqabblu u
jirriflettu dwar il-karatteristiċi tal-prodotti tal-kreditu.
F’konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
2001/193/KE tal-1 ta’ Marzu 2001 dwar l-informazzjoni
prekuntrattwali li trid tingħata lill-konsumaturi minn

(2) ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
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mutwanti li joffru self għad-djar (1), il-Kummissjoni
impenjat ruħha li tissorvelja l-konformità mal-Kodiċi ta’
Kondotta Volontarju dwar informazzjoni prekuntrattwali
għal self għad-djar, li fih il- FEIS li jipprovdi informazz
joni personalizzata għall-konsumatur, dwar il-kuntratt ta’
kreditu li jkun qed jiġi provdut. L-evidenza miġbura millKummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li l-kontenut u l-preżen
tazzjoni tal-FEIS jiġu riveduti biex jiġi żgurat li huwa ċar,
jinftiehem u fih l-informazzjoni kollha li rriżulta li hija
rilevanti għall-konsumaturi. Il-kontenut u l-preżentazz
joni tal-FEIS għandhom jinkorporaw it-titjib neċessarju
identifikat matul l-ittestjar fuq il-konsumaturi fl-Istati
Membri kollha. L-istruttura tal-FEIS, b’mod partikolari,
l-ordni tal-punti ta’ informazzjoni, għandha tiġi riveduta,
il-formulazzjoni tkun iktar faċli għall-utent, filwaqt li
taqsimiet bħal ‘rata nominali’ u ‘rata perċentwali annwali
tal-imposti’ għandhom jingħaqdu flimkien u jiżdiedu
taqsimiet ġodda, bħal ‘karatteristiċi flessibbli’. Tabella
illustrattiva tal-amortizzament għandha tingħata lillkonsumatur bħala parti mill-FEIS fejn il-kreditu hu
kreditu bl-imgħax differit, fejn ir-ripagament tal-prinċipal
hu differit għal perijodu inizjali jew fejn ir-rata tal-imgħax
ta’ self hi fissa għat-tul ta’ żmien tal-kuntratt ta’ kreditu.
L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevedu li tali
tabella illustrattiva tal-amortizzament fl-FEIS ma tkunx
obbligatorja għal kuntratti oħra ta’ kreditu.

(41)

Ir-riċerka fost il-konsumaturi enfasizzat l-importantza li
jintuża lingwaġġ sempliċi u komprensibbli fid-divulgazz
jonijiet li jingħataw lill-konsumaturi. Għal din ir-raġuni,
it-termini użati fil-FEIS mhumiex neċessarjament ugwali
għat-termini legali ddefiniti f’din id-Direttiva iżda għan
dhom l-istess tifsira.

(42)

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni rigward kuntratti ta’ kreditu
li jinsabu fl-FEIS għandhom ikunu mingħajr preġudizzju
għar-rekwiżiti ta’ informazzjoni tal-Unjoni jew dawk
nazzjonali għal prodotti jew servizzi oħrajn li jistgħu
jiġu offruti mal-kuntratt ta’ kreditu, bħal kundizzjonijiet
għall-ksib tal-kuntratt ta’ kreditu marbut ma’ proprjetà
immobbli, jew offruti sabiex dak il-kuntratt jinkiseb b’rata
ta’ self aktar baxxa, bħal assigurazzjoni kontra n-nirien
jew dik tal-ħajja jew prodotti ta’ investiment. L-Istati
Membri għandhom ikunu liberi li jżommu jew jintroduċu
liġi nazzjonali fejn ma jeżistux dispożizzjonijiet armoniz
zati, pereżempju rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar il-livell
tar-rati tal-użura fl-istadju prekuntrattwali jew informazz
joni li tista’ tkun utli għal skopijiet ta’ edukazzjoni finan
zjarja jew għal riżoluzzjonijiet extraġudizzjarji. Madan
kollu, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali għandha
tingħata f’dokument separat li jista’ jiġi anness mal-FEIS.
L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu, fil-lingwi nazz
jonali tagħhom, jużaw vokabolarju differenti fl-FEIS,
mingħajr ma jbiddlu l-kontenut tiegħu u l-ordni ta’ kif
tkun mogħtija l-informazzjoni, meta dan ikun meħtieġ
sabiex jiġi użat lingwaġġ li jista’ jkun aktar faċilment
komprensibbli għall-konsumaturi.

(1) ĠU L 69, 10.3.2001, p. 25.
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(43)

Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS jipprovdi lill-konsumatur linformazzjoni kollha rilevanti li tippermettilu jagħmel
għażla infurmata, il-kreditur għandu jsegwi l-istruzzjoni
jiet stipulati f’din id-Direttiva meta jimla dan l-FEIS. LIstati Membri għandhom ikunu jistgħu jelaboraw jew
jispeċifikaw aktar l-istruzzjonijiet għat-tkomplija tal-FEIS
abbażi tal-istruzzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva. Pere
żempju, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jispeċi
fikaw aktar l-informazzjoni li għandha tingħata għaddeskrizzjoni ta’ ‘tip tar-rata tal-imgħax tas-self’ sabiex
jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet tal-prodotti u s-suq nazz
jonali. Madankollu, dawn l-ispeċifikazzjonijiet ulterjuri
m’għandhomx imorru kontra l-istruzzjonijiet f’din idDirettiva u lanqas għandhom implikaw xi bidla fil-mudell
tal-FEIS, li għandu jiġi riprodott bħala tali mill-kreditur.
L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jispeċifikaw
twissijiet ulterjuri dwar kuntratti ta’ kreditu, adattati
għas-suq u l-prattiki nazzjonali tagħhom, fejn dawn ittwissijiet ma jkunux diġà inklużi speċifikament fl-FEIS. LIstati Membri għandhom ikunu jistgħu jistipulaw li lkreditur ikun marbut bl-informazzjoni mogħtija fl-FEIS,
sakemm il-kreditur jiddeċiedi li jagħti l-kreditu.

(44)

Il-konsumatur għandu jirċievi l-informazzjoni permezz
tal-FEIS mingħajr dewmien żejjed wara li l-konsumatur
ikun ta l-informazzjoni neċessarja dwar il-ħtiġijiet, issitwazzjoni finanzjarja u l-preferenzi tiegħu u kmieni
biżżejjed qabel ma l-konsumatur ikun vinkolat b’xi
kuntratt jew offerta ta’ kreditu, sabiex jippermettilu
jqabbel u jirrifletti dwar il-karatteristiċi tal-prodotti ta’
kreditu u jieħu parir minn parti terza fejn meħtieġ.
B’mod partikolari, meta ssir offerta vinkolanti lill-konsu
matur, din għandha tkun akkumpanjata bl-FEIS, sakemm
il-FEIS ma jkunx diġà ngħata lill-konsumatur u l-karatte
ristiċi tal-offerta ma jkunux konsistenti mal-informazz
joni mogħtija preċedentement. Madankollu, l-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevdu il-forniment
obbligatorju tal-FEIS kemm qabel tingħata xi offerta
vinkolanti kif ukoll flimkien mal-offerta vinkolanti, fejn
ma jkunx preċedentement ingħata FEIS li jkun fih l-istess
informazzjoni. Filwaqt li l-FEIS għandu jkun persona
lizzat u jirrifletti l-preferenzi espressi mill-konsumatur,
il-provvediment ta’ informazzjoni personalizzata bħal
din m’għandux jimplika obbligu li jingħata parir. Ilkuntratti ta’ kreditu għandhom jiġu konklużi biss meta
il-konsumatur ikollu żmien biżżejjed biex iqabbel lofferti, jivvaluta l-implikazzjonijiet tagħhom, jieħu parir
minn parti terza jekk meħtieġ u jkun ħa deċiżjoni infur
mata dwar jekk jaċċettax l-offerta.

(45)

Fejn il-konsumatur ikollu kuntratt ta’ kreditu ipotekarju
għax-xiri ta’ proprjetà immobbli jew art u t-tul ta’ żmien
tal-ipoteka ikun itwal minn dak tal-kuntratt ta’ kreditu, u
fejn il-konsumatur jiddeċiedi li jerġa’ joħroġ il-kapital li
diġà ħallas lura soġġett għall-iffirmar ta’ kuntratt ta’
kreditu ġdid, FEIS ġdid li jiddivulga ir-RPAI l-ġdida u li
jkun ibbażat fuq il-karatteristiċi partikolari tal-kuntratt ta’
kreditu l-ġdid għandu jingħata lill-konsumatur qabel liffirmar tal-kuntratt ta’ kreditu l-ġdid.
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(46)

Tal-inqas fejn ma jeżistix dritt ta’ rexissjoni, il-kreditu jew,
fejn applikabbli l-intermedjarju tal-kreditu jew rappreżen
tant maħtur għandu jipprovdi lill-konsumatur kopja talabbozz tal-kuntratt ta’ kreditu, fil-ħin li tingħata l-offerta
li torbot lill-kreditur. F’każijiet oħrajn, il-konsumatur
għandu tal-inqas jingħata kopja tal-abbozz tal-kuntratt
ta’ kreditu fil-ħin li ssir l-offerta vinkolanti.

(47)

Sabiex tkun żgurata l-akbar trasparenza possibbli u jkunu
pprevenuti abbużi li jirriżultaw minn konflitti ta’ interess
possibbli meta l-konsumaturi jużaw is-servizzi tal-inter
medjarji tal-kreditu, dawn tal-aħħar għandhom ikunu
soġġetti għal ċerti obbligi ta’ divulgar ta’ informazzjoni
qabel ma jwettqu s-servizzi tagħhom. Tali divulgazzjoni
jiet jinkludu informazzjoni dwar l-identità tagħhom u
relazzjonijiet tagħhom mal-kredituri, pereżempju jekk
humiex qed jikkunsidraw prodotti minn firxa wiesgħa
ta’ kredituri jew minn għadd aktar limitat ta’ kredituri.
L-eżistenza ta’ kwalunkwe kummissjoni jew inċentiv
ieħor pagabbli lill-intermedjarju tal-kreditu mill-kreditur
jew minn partijiet terzi fir-rigward tal-kuntratt ta’ kreditu
għandha tiġi divulgata lill-konsumatur qabel ma jitwettqu
xi attivitajiet ta’ intermedjazzjoni għall-kreditu u l-konsu
matur għandu jiġi infurmat f’dak l-istadju bl-ammont ta’
dawn il-pagamenti, meta dak ikun magħruf, jew bil-fatt li
l-ammont ikun ser jiġi divulgat fi stadju prekuntrattwali
aktar tard fl-FEIS u bid-dritt tagħhom li jingħataw infor
mazzjoni dwar il-livell ta’ tali pagamenti f’dak l-istadju. Ilkonsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni dwar
kwalunkwe tariffi li għandhom iħallsu lill-intermedjarji
tal-kreditu fir-rigward tas-servizzi tagħhom. Mingħajr
preġudizzju għal-liġi tal-kompetizzjoni, l-Istati Membri
għandhom ikunu jistgħu jintroduċu jew iżommu
dispożizzjonijiet li jipprojbixxu l-ħlas ta’ tariffi minn
konsumaturi lil xi kategoriji jew il-kategoriji kollha ta’
intermedjaru tal-kreditu.

(48)

(49)

Konsumatur jista’ xorta jkollu bżonn ta’ assistenza
addizzjonali biex jiddeċiedi liema kuntratt ta’ kreditu,
mill-firxa ta’ prodotti proposti, huwa l-iktar adattat
għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Il-kredi
turi u, fejn applikabbli l-intermedjarji tal-kreditu għan
dhom jipprovdu din l-assistenza b’rabta mal-prodotti ta’
kreditu li jkunu qed joffru lill-konsumatur billi jispjegaw
l-informazzjoni rilevanti, inklużi b’mod partikolari lkaratteristiċi essenzjali tal-prodotti proposti lill-konsu
matur b’mod personalizzat sabiex il-konsumatur ikun
jista’ jifhem l-effetti li dawn jistgħu jkollhom fuq issitwazzjoni ekonomika tiegħu. Il-kredituri u, fejn
applikabbli, l-intermedjarji ta’ kreditu għandhom jadattaw
il-mod li bih jingħataw dawn l-ispjegazzjonijiet għaċċirkostanzi li fihom jiġi offrut il-kreditu u l-bżonn talkonsumatur għal assistenza, b’kont meħud tal-għarfien u
l-esperjenza tal-konsumatur dwar il-kreditu u n-natura
tal-prodotti ta’ kreditu individwali. Dawn l-ispjegazzjoni
jiet m’għandhomx fihom infushom jikkostitwixxu rakko
mandazzjonijiet personali.
Sabiex jiġu promossi l-istabbiliment u l-funzjonament
tas-suq intern u jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni
għall-konsumaturi fl-Unjoni kollha, huwa meħtieġ li tiġi
żgurata b’mod uniformi l-paragunabbiltà tal-informazz
joni relatata mar-RPAI fl-Unjoni kollha.
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(50)

Il-kost totali tal-kreditu għall-konsumatur għandu jinkludi
l-kostijiet kollha li l-konsumatur ikollu jħallas b’konness
joni mal-kuntratt ta’ kreditu u li l-kreditur ikun jaf
bihom. Għalhekk għandu jinkludi l-imgħax, il-kummiss
jonijiet, it-taxxi u t-tariffi tal-intermedjarji tal-kreditu, ilkosti tal-valutazzjoni tal-proprjetà għall-fini ta’ ipoteka u
kwalunkwe tariffa oħra, ħlief għat-tariffi notarili meħtieġa
sabiex jinkiseb kreditu, pereżempju assigurazzjoni fuq ilħajja, jew sabiex dan jinkiseb bit-termini u l-kundizzjoni
jiet kummerċjalizzati, pereżempju assigurazzjoni kontra
n-nirien. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva li jirrig
wardaw prodotti u servizzi anċillari (pereżempju dwar ilkost tal-ftuħ u ż-żamma ta’ kont bankarju) għandhom
ikunu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/29/KE
u d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993
dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur (1). Ilkost totali tal-kreditu lill-konsumatur għandu jeskludi lispejjeż li l-konsumatur iħallas fir-rigward tax-xiri talproprjetà immobbli jew l-art, bħal taxxi assoċjati u drit
tijiet notarili jew l-ispejjeż tar-reġistrazzjoni tal-art. Ilkonoxxenza effettiva tal-kreditur tal-ispejjeż għandha
tkun ivvalutata b’mod oġġettiv, u tieħu kont tar-rekwiżiti
tad-diliġenza professjonali. F’dak ir-rigward, għandu jiġi
preżunt li l-kreditur għandu għarfien tal-ispejjeż tasservizzi anċillari li huwa stess, jew f’isem parti terza, joffri
lill-konsumatur, sakemm il-prezz tagħhom ma jkunx
jiddependi fuq il-karatteristiċi jew is-sitwazzjoni partiko
lari tal-konsumatur.

(51)

Jekk l-informazzjoni stmata tiġi użata, il-konsumatur
għandu jkun infurmat b’dan u bil-fatt li l-informazzjoni
hija mistennija li tkun rappreżentattiva tat-tip ta’ kuntratt
jew prattiċi li qed jiġu kkunsidrati. Il-preżunzjonijiet
addizzjonali għall-kalkolu tar-RPAI għandhom l-għan li
jiżguraw li r-RPAI tiġi kkalkulata b’mod konsistenti u li
jiżguraw il-paragunabbiltà. Preżunzjonijiet addizzjonali
huma neċessarji għal tipi partikolari ta’ kuntratt ta’
kreditu, bħal fejn l-ammont, it-tul ta’ żmien jew il-kost
tal-kreditu huma inċerti jew ivarjaw skont kif il-kuntratt
jiġi operat. Fejn id-dispożizzjonijiet fihom infishom
mhumiex biżżejjed biex tiġi kkalkulata r-RPAI, il-kreditur
għandu juża l-preżunzjonijiet addizzjonali stipulati flAnness I. Madankollu, minħabba l-fatt li l-kalkolu tarRPAI ser jiddependi fuq il-klawżoli tal-kuntratt ta’ kreditu
individwali, għandhom jintużaw biss dawk il-preżunzjo
nijiet li huma neċessarji u rilevanti għal kreditu partiko
lari.

(52)

Sabiex jiġi żgurat ulterjorment grad għoli ta’ paragunab
biltà tar-RPAI fost l-offerti minn kredituri differenti, lintervalli bejn id-dati użati fil-kalkolu m’għandhomx
ikunu indikati fi ġranet meta jistgħu jkunu espressi fi
snin, xhur jew gimgħat. F’dak il-kuntest huwa impliċitu
li jekk ċerti intervalli ta’ żmien jiġu użati fil-formula tarRPAI, dawk l-intervalli għandhom ukoll jintużaw sabiex
jiġu aċċertati l-ammont ta’ imgħax u imposti oħrajn użati
fil-formula. Għal din ir-raġuni, il-kredituri għandhom
jużaw il-metodu ta’ kalkolu ta’ intervalli ta’ żmien deskritt
fl-Anness I sabiex jiksbu ċ-ċifri għall-ħlas ta’ imposti.
Madankollu, dak japplika biss għall-finijiet tal-kalkolu
tar-RPAI u m’għandux impatt fuq l-ammont effettiva
ment imposti mill-kreditur taħt il-kuntratt ta’ kreditu.

(1) ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29.
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Fejn dawn l-ammonti jkunu differenti jista’ jkun neċes
sarju li jiġu spjegati lill-konsumatur sabiex jiġi evitat li lkonsumatur jiġi mqarraq. Dak jimplika li fin-nuqqas ta’
imposti mhux ta’ imgħax, u bil-preżunzjoni ta’ metodu
ta’ kalkolu identiku, l-RPAI jkun ugwali għar-rata talimgħax tas-self effettiva tal-kreditu.

(53)

Billi fl-istadju tar-reklamar ir-RPAI tista’ tiġi indikata biss
permezz ta’ eżempju, tali eżempju għandu jkun rapp
reżentattiv. Għalhekk, dan għandu jikkorrispondi, pere
żempju, għall-medja tad-duratura u l-ammont totali ta’
kreditu mogħti għat-tip ta’ kuntratt ta’ kreditu kkunsidrat.
Meta jkun qed jiġi ddeterminat l-eżempju rappreżentattiv,
għandha tiġi kkunsidrata l-prevalenza ta’ ċerti tipi ta’
kuntratti ta’ kreditu f’suq partikolari. Jista’ jkun preferibbli
li kull kreditur jibbaża l-eżempju rappreżentattiv fuq
ammont ta’ kreditu li huwa rappreżentattiv tal-firxa ta’
prodotti tal-kreditur stess u tal-bażi ta’ klijenti prevista,
għaliex dawn jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli fost ilkredituri. Fir-rigward tar-RPAI divulgata fl-FEIS, il-prefe
renzi tal-konsumatur u l-informazzjoni pprovduta lilu
għandhom, fejn possibbli, jiġu kkunsidrati u l-kreditur
jew l-intermedjarju tal-kreditu għandu jagħmilha ċara
jekk l-informazzjoni pprovduta hijiex illustrattiva jew
jekk tirriflettix il-preferenzi u l-informazzjoni mogħtija.
Fi kwalunkwe każ, l-eżempji rappreżentattivi m’għan
dhomx imorru kontra r-rekwiżiti tad-Direttiva
2005/29/KE. Huwa importanti li l-FEIS ikun ċar għallkonsumatur, fejn applikabbli, li r-RPAI tkun ibbażata
fuq preżunzjonijiet u tista’ tinbidel sabiex il-konsumaturi
jkunu jistgħu jieħdu kont ta’ dan fit-tqabbil tal-prodotti.
Huwa importanti li r-RPAI tieħu kont tal-prelevamenti
kollha taħt il-kuntratt ta’ kreditu, sew jekk imħallsa diret
tament lill-konsumatur kemm jekk lil parti terza f’isem ilkonsumatur.

(54)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-kalkolu tar-RPAI
għat-tipi differenti ta’ kreditu, il-preżunzjonijiet użati filkalkolu ta’ forom simili ta’ kuntratti ta’ kreditu għan
dhom ikunu ġeneralment konsistenti. F’dan ir-rigward,
il-preżunzjonijiet
mid-Direttiva
tal-Kummissjoni
2011/90/UE tal-14 ta’ Novembru 2011 li temenda lParti II tal-Anness I tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill li jipprovdi preżunzjonijiet
addizzjonali għall-kalkolu tar-RPAI (1), li timmodifika lpreżunzjonijiet għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali
tal-imposti għandhom jiġu inkorporati. Waqt li mhux ilpreżunzjonijiet kollha neċessarjament ser japplikaw għallkuntratti ta’ kreditu disponibbli issa, l-innovazjoni talprodotti f’dan is-settur hija attiva u għalhekk huwa neċes
sajru li jkun hemm fis-seħħ il-preżunzjonijiet. Barra minn
hekk, għall-finijiet tal-kalkolu tar-RPAI, l-identifikazzjoni
tal-mekkaniżmu għall-prelevament l-aktar komuni
għandu jkun ibbażat fuq aspettattivi raġonevoli dwar ilmekkaniżmu għall-prelevament użat l-aktar ta’ spiss millkonsumaturi għat-tip ta’ prodott offrut minn dan ilkreditur partikolari. Għall-prodotti eżistenti, l-aspettattiva
għandha tkun ibbażata fuq it-tnax-il xahar preċedenti.

(1) ĠU L 296, 15.11.2011, p. 35.
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(55)

Huwa essenzjali li tiġi valutata u verifikata l-kapaċità u lpropensità tal-konsumatur li jħallas lura d-dejn qabel ma
jiġi konkluż kuntratt ta’ kreditu. Dik il-valutazzjoni talaffidabbiltà kreditizja għandha tieħu kont tal-fatturi
kollha neċessarji u rilevanti li jistgħu jinfluwenzaw ilkapaċità tal-konsumatur li jħallas lura l-kreditu matul
ħajtu. B’mod partikolari, il-ħila tal-konsumatur għallmanutenzjoni tal-kreditu u li jħallsu lura kollu għandha
tinkludi kunsiderazzjoni tal-pagamenti ġejjiena jew żidiet
fil-pagamenti meħtieġa minħabba amortizzament
negattiv jew pagamenti differiti tal-prinċipal jew talimgħax, u għandha titqies fid-dawl ta’ infiq regolari,
dejn u impenji finanzjarji oħrajn kif ukoll d-dħul, ittfaddil u l-assi. Għandu jkun hemm flessibilità raġonevoli
għal avvenimenti futuri tul it-terminu tal-kuntratt ta’
kreditu propost bħal tnaqqis fid-dħul meta t-terminu
tal-kreditu jmur lil hinn mill-irtirar tal-persuna, jew fejn
ikun il-każ, żieda fir-rata tal-imgħax tas-self jew bidla
negattiva fir-rata tal-kambju. Filwaqt li l-valur tal-prop
rjetà immobbli huwa element importanti fl-aċċertament
tal-ammont ta’ kreditu li jista’ jingħata lil konsumatur
taħt kuntratt ta’ kreditu ipotekarju, il-valutazzjoni tal-affi
dabbiltà kreditizja għandha tiffoka fuq il-kapaċità talkonsumatur li jissodisfa l-obbligi stipulati skont ilkuntratt ta’ kreditu. Konsegwentement, il-possibbiltà li lvalur tal-proprjetà immobbli jista’ jaqbeż l-ammont ta’
kreditu jew jista’ jiżdied fil-futur m’għandhiex ġeneral
ment tkun kundizzjoni suffiċjenti biex jingħata l-kreditu
inkwistjoni. Madankollu, fejn l-iskop tal-kuntratt ta’
kreditu huwa li proprjetà immobbli eżistenti tinbena
jew tiġi rinnovata, il-kreditur għandu jkun jista’ jqis din
il-possibbiltà. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
joħorġu gwida addizzjonali dwar dawk il-kriterji jew
kriterji addizzjonali u dwar metodi għall-valutazzjoni
tal-affidabbiltà kreditizja ta’ konsumatur, pereżempju
billi jistipulaw limiti fuq il-korrelazzjonijiet bejn is-self u
l-valur u bejn is-self u d-dħul u għandhom jiġu mħeġġa
għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji tal-Bord għall-Istab
biltà Finanzjarja rigward il-Prattika Tajba għas-Sottos
krizzjonijiet Ipotekarji Residenzjali.

(56)

Jistgħu jkunu meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi għallelementi differenti li jistgħu jiġu kkunsidrati fil-valutazz
joni tal-affidabbiltà kreditizja ta’ ċerti tipi ta’ kuntratti ta’
kreditu.Pereżempju, għal kuntratti ta’ kreditu marbutin
ma’ proprjetà immobbli li jiddikjaraw b’mod espliċitu li
l-proprjetà immobbli mhix ser tkun okkupata bħala dar,
appartament jew post ieħor ta’ residenza mill-konsu
matur jew membru tal-familja tal-konsumatur (kuntratti
ta’ xiri bi skop ta’ kiri (buy-to-let)), l-Istati Membri għan
dhom ikunu jistgħu jiddeċiedu li jispeċifikaw li dħul futur
mill-kiri jiġi kkunsidrat fil-valutazzjoni tal-kapaċità talkonsumatur li jħallas lura l-kreditu. F’dawk l-Istati
Membri fejn tali speċifikazzjoni mhijiex stipulata fiddispożizzjonijiet nazzjonali, il-kredituri jistgħu jiddeċiedu
li jinkludu valutazzjoni prudenti ta’ dħul futur mill-kiri.
Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja m’għandhiex
timplika t-trasferiment tar-responsabblità lill-kreditur
għal kwalunkwe nuqqas ta’ konformità sussegwenti
mill-konsumatur mal-obbligi tiegħu taħt il-kuntratt ta’
kreditu.
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(57)

Id-deċiżjoni tal-kreditur dwar jekk jipprovdix il-kreditu
għandha tkun konsistenti mal-eżitu tal-valutazzjoni talaffidabbiltà kreditizja. Pereżempju, il-fatt li l-kreditur
ikun jista’ jittrasferixxi parti mir-riskju tal-kreditu lil
parti terza m’għandux iwassal biex ma jiħux kont talkonklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja
billi joffri kuntratt ta’ kreditu lil konsumatur li x’aktarx
ma jkunx jista’ jħallsu lura. L-Istati Membri għandhom
ikunu jistgħu jittrasponu dan il-prinċipju billi jirrikjedu
li awtoritajiet kompetenti jieħdu azzjonijiet rilevanti
bħala parti mill-attivitajiet ta’ sorveljanza u li jsegwu
mill-qrib il-konformità tal-proċeduri tal-kredituri rigward
il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Madankollu,
valutazzjoni pożittiva tal-affidabbiltà kreditizja m’għan
dhiex tikkostitwixxi obbligu għall-kreditur li jipprovdi lkreditu.

(58)

F’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord għallIstabbiltà Finanzjarja, il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kredi
tizja għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni dwar issitwazzjoni finanzjarja u ekonomika, inklużi d-dħul u lispejjeż, tal-konsumatur. Dik l-informazzjoni tista’
tinkiseb minn diversi sorsi inkluż mill-konsumatur, u lkreditur għandu jivverifika b’mod adatt din l-informazz
joni qabel ma jagħti kreditu. F’dak ir-rigward, il-konsu
matur għandu jipprovdi informazzjoni sabiex jiffaċilita lvalutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja, għax jekk jonqos
milli jagħmel dan x’aktarx ma jingħatax il-kreditu li qed
ifittex sakemm l-informazzjoni ma tistax tinkiseb mod
ieħor. Mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-kuntratti privati,
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri ma
jkunux jistgħu jitterminaw kuntratt ta’ kreditu għax jirre
alizzaw, wara l-iffirmar tal-kuntratt ta’ kreditu, li l-valu
tazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja ma tkunx saret b’mod
korrett minħabba informazzjoni insuffiċjenti fil-ħin talvalutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Madankollu, dan
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li lIstati Membri jippermettu lil kredituri jitterminaw ilkuntratt ta’ kreditu meta jista’ jiġi stabbilit li l-konsu
matur deliberatament ipprovda informazzjoni mhux
eżatta jew falsifikata fil-ħin tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà
kreditizja jew b’mod intenzjonat ma pprovdiex l-infor
mazzjoni li kienet twassal għal valutazzjoni negattiva
tal-affidabbiltà kreditizja jew fejn ikun hemm raġunijiet
oħrajn validi kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni. Filwaqt li
ma jkunx xieraq li jiġu applikati sanzjonijiet fuq il-konsu
matur għax ma jkunx f’pożizzjoni li jipprovdi informazz
joni jew valutazzjonijiet jew għax jiddeċiedi li ma jkom
plix bil-proċess tal-applikazzjoni biex jikseb kreditu, lIstati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevedu sanzjo
nijiet f’każijiet fejn il-konsumaturi konxjament jipprovdu
informazzjoni mhux sħiħa jew mhux korretta sabiex
jiksbu valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja pożittiva,
b’mod partikolari fejn l-informazzjoni sħiħa u korretta
kienet tirriżulta f’valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja
negattiva, u sussegwntement il-konsumatur ma jkunux
f’pożizzjoni li jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-ftehim.

(59)

Konsultazzjoni ma’ bażi ta’ data hija element utli fil-valu
tazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Xi Stati Membri jirrik
jedu li l-kredituri jivvalutaw l-affidabbiltà kreditizja talkonsumaturi fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni tal-bażi ta’
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data rilevanti. Il-kredituri għandhom ikunu jistgħu
jikkonsultaw il-bażi ta’ data tal-krediti matul il-ħajja talkreditu unikament sabiex jidentifikaw u jivvalutaw ilpotenzjal ta’ inadempjenza. Tali konsultazzjoni mal-bażi
ta’ data għandu jkun soġġett għal salvagwardji adatti biex
ikun żgurat li dan jintuża għall-identifikazzjoni u r-riżo
luzzjoni bikrija tar-riskju ta’ kreditu fl-interess tal-konsu
matur u mhux biex jiġu infurmati negozjazzjonijiet
kummerċjali. Skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar ilprotezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’
data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik iddata (1), il-konsumaturi għandhom jiġi infurmati millkredituti dwar il-konsultazzjoni mal-bażi ta’ data talkreditu qabel ma tiġi kkonsultata u għandu ikollhom
id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni li jkun hemm
dwarhom f’din il-bażi ta’ data sabiex, fejn ikun neċessarju,
jikkoreġu, iħassru jew jimblokkaw data personali
dwarhom li tkun ipproċessata hemmhekk meta ma
tkunx preċiża jew tkun ġiet ipproċessata illegalment.

(60)

Bi prevenzjoni ta’ kwalukwe distorzjoni tal-kompetizzjoni
fost il-kredituri, għandu jkun żgurat li l-kredituri kollha
inklużi l-istituzzjonijiet tal-kreditu jew l-istituzzjonijiet
mhux tal-kreditu li jipprovdu kuntratti ta’ kreditu
marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali jkollhom
aċċess għall-bażijiet ta’ data tal-kreditu pubbliċi u privati
kollha rigward il-konsumatur b’kondizzjonjiet nondiskri
minatorji. Għaldaqstant, dawn il-kundizzjonijiet m’għan
dhomx jinkludu rekwiżit li l-kredituri jkunu stabbiliti
bħala istituzzjoni tal-kreditu. Il-kundizzjonijiet tal-aċċess,
bħall-ispejjeż tal-aċċess għall-bażi ta’ data jew ir-rekwiżiti
li tingħata informazzjoni lill-bażi ta’ data abbażi tar-reċip
roċità jibqgħu japplikaw. L-Istati Membri għandhom
ikunu jistgħu jiddeterminaw jekk, fil-ġuriżdizzjonijiet
tagħhom, l-intermedjarji tal-kreditu jistgħux ikollhom
aċċess għal dawn il-bażijiet ta’ data.

(61)

Fejn deċiżjoni li applikazzjoni għal kreditu tiġi rifjutata
tkun ibbażata fuq data miksuba mill-konsultazzjoni ta’
bażi ta’ data jew min-nuqqas ta’ data ġo fiha, il-kreditur
għandu jinforma lill-konsumatur dwar dan, u jipprovdi lisem tal-bażi ta’ data kkonsultata u kwalunkwe element
ieħor rikjest mid-Direttiva 95/46/KE sabiex il-konsumatur
ikun jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ aċċess u, fejn iġġus
tifikat, jikkoreġi, iħassar jew jimblokka data personali
dwaru u li tkun ipproċessata fiha. Fejn deċiżjoni li
applikazzjoni għal kreditu tiġi rifjutata tirriżulta minn
valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja negattiva, il-kreditur
għandu jinforma lill-konsumatur dwar ir-rifjut mingħajr
dewmien żejjed. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
liberament jiddeċiedu jekk jirrikjedux li l-kredituri jagħtux
aktar spjegazzjonijiet dwar ir-raġunijiet tar-rifjut. Madan
kollu, il-kreditur m’għandux ikun obbligat jagħti tali
informazzjoni meta dan ikun ipprojbit minn liġi oħra
tal-Unjoni, pereżempju dispożizzjonijiet dwar il-ħasil
tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Tali infor
mazzjoni m’għandhiex tingħata meta dan imur kontra
l-objettivi ta’ ordni pubbliku jew sigurtà pubblika bħallprevenzjoni, l-investigazzjoni, l-aċċertament jew il-prose
kuzzjoni ta’ reati kriminali.

(1) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
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(62)

Din id-Direttiva tindirizza l-użu tad-data personali filkuntest tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja ta’
konsumatur. Sabiex il-protezzjoni tad-data personali tiġi
żgurata, id-Direttiva 95/46/KE għandha tapplika għallattivitajiet tal-ipproċessar tad-data mwettqa fil-kuntest
ta’ dawn il-valutazzjonijiet.

(63)

L-għoti ta’ pariri fil-forma ta’ rakkomandazzjoni persona
lizzata hi attività distinta li tista’ tkun abbinata, iżda
mhux bilfors, ma’ aspetti oħra tal-għoti jew l-intermed
jazzjoni tal-kreditu. Għaldaqstant, sabiex ikunu f’pożizz
joni li jifhmu n-natura tas-servizzi mogħtija lilhom, ilkonsumaturi għandhom jiġu mgħarrfa jekk is-servizzi
ta’ konsulenza humiex jew jisgħux jiġu pprovduti u
meta dan ma jsirx u dwar x’jikkostitwixxi servizzi ta’
konsulenza. Minħabba l-importanza li jagħtu l-konsuma
turi għall-użu tat-termini “konsulenza” u “konsulenti”, hu
xieraq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprojbixxu l-użu
ta’ dawk it-termini, jew ta’ termini simili, meta servizzi ta’
konsulenza jkunu qed jingħataw lill-konsumaturi. Hu
xieraq li jkun żgurat li l-Istati Membri jimponu salvag
wardji meta konsulenza tiġi deskritta bħala indipendenti
sabiex ikun żgurat li l-firxa ta’ prodotti kkunsidrati u larranġamenti dwar ir-rimunerazzjoni huma proporzjonati
mal-aspettattivi tal-konsumaturi rigward tali konsulenza.

(64)

Dawk li jipprovdu servizzi ta’ konsulenza għandhom
jikkonformaw ma’ ċerti standards sabiex jiżguraw li lkonsumatur jiġi ppreżentat bi prodotti adatti għall-ħtiġi
jiet u ċ-ċirkustanzi tiegħu. Is-servizzi ta’ konsulenza għan
dhom ikunu bbażati fuq analiżi ekwa u mifruxa biżżejjed
tal-prodotti offruti, fejn is-servizzi ta’ konsulenza huma
pprovduti minn kredituri u intermedjarji tal-kreditu
vinkolati, jew tal-prodotti disponibbli fis-suq, f’każ li sservizzi ta’ konsulenza huma pprovduti minn intermed
jarji tal-kreditu mhux vinkolati. Dawk li jagħtu servizzi ta’
konsulenza għandhom ikunu kapaċi jispeċjalizzaw f’ċerti
prodotti ‘speċjalizzati’ bħall-finanzjament tranżitorju,
dment li jikkunsidraw firxa ta’ prodotti fi ħdan dik l‘ispeċjalizzazzjoni’ u l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom f’dawk
il-prodotti ‘speċjalizzati’ tkun magħmula ċara lill-konsu
matur. Fi kwalunkwe każ, il-kredituri u l-intermedjarji talkreditu għandhom jiddivulgaw lill-konsumatur jekk
humiex jagħtu konsulenza dwar il-firxa ta’ prodotti
tagħhom biss jew dwar firxa wiesgħa li hemm fis-suq
biex ikun żgurat li l-konsumatur jifhem il-bażi għal
rakkomandazzjoni.

(65)

(66)

Is-servizzi ta’ konsulenza għandhom ikunu bbażati fuq
fehim xieraq tas-sitwazzjoni finanzjarja, il-preferenzi u
l-għanijiet tal-konsumatur abbażi tal-informazzjoni
aġġornata neċessarja u preżunzjonijiet raġonevoli dwar
ir-riskji għaċ-ċirkustanzi tal-konsumaturi tul il-kuntratt
ta’ kreditu. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
jiċċaraw kif il-konvenjenza ta’ prodott speċifiku għandha
tiġi vvalutata fil-kuntest tal-għoti ta’ servizzi ta’ konsu
lenza.
Il-kapaċità ta’ konsumatur li jħallas lura l-kreditu qabel liskadenza tal-kuntratt ta’ kreditu jista’ jkollha rwol impor
tanti fil-promozzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern u lmoviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni kif ukoll tgħin
biex tipprovdi l-flessibbiltà matul il-ħajja tal-kuntratt ta’
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kreditu neċessarja għall-promozzjoni tal-istabbiltà finan
zjarja f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord
għall-Istabbiltà Finanzjarja. Madankollu, jeżistu differenzi
sostanzjali bejn il-prinċipji nazzjonali u l-kundizzjonijiet
li taħthom il-konsumaturi għandhom il-kapaċità li jħallsu
lura l-kreditu tagħhom u l-kundizzjonijiet li taħthom
jista’ jsir dan il-ħlas lura antiċipat. Filwaqt li tiġi rikonox
xuta d-diversità fil-mekkaniżmi tal-finanzjament ipote
karju u l-firxa tal-prodotti disponibbli, ċerti standards
fir-rigward tal-ħlas lura antiċipat tal-kreditu huma essen
zjali fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi
jkollhom il-possibbiltà li jeżegwixxu l-obbligi tagħhom
qabel id-data mifthema fil-kuntratt ta’ kreditu u l-fiduċja
li jqabblu offerti sabiex isibu l-aħjar prodotti biex jissodifa
ħtiġijiethom. L-Istati Membri għalhekk għandhom jiżgu
raw, kemm jekk permezz tal-liġi kif ukoll permezz ta’
mezzi oħrajn bħal klawsoli kuntrattwali, li l-konsumaturi
għandhom id-dritt għal ħlas lura antiċipat. Madankollu, lIstati Membri għandhom ikunu kapaċi jiddefinixxu lkundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ dan id-dritt. Dawn ilkundizzjonijiet jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta’ żmien
għall-eżerċizzju tad-dritt, trattament differenti skont it-tip
tar-rata tal-imgħax tas-self jew restrizzjonijiet fir-rigward
taċ-ċirkustanzi li taħthom jista’ jiġi eżerċitat id-dritt. Fejn
il-ħlas lura bikri jsir f’perijodu meta r-rata tat-teħid tasself tkun fissa, l-eżerċizzju tad-dritt jista’ jiġi soġġett
għall-eżistenza ta’ interess leġittimu min-naħa tal-konsu
matur speċifikat mill-Istat Membru. Dan l-interess leġit
timu jista’ pereżempju jseħħ f’każ ta’ divorzju jew qgħad.
Il-kundizzjonijiet stipulati mill-Istati Membri jistgħu jipp
revedu li l-kreditur ikun intitolat għal kumpens ekwu u
oġġettivament iġġustifikat għall-ispejjeż potenzjali diretta
ment marbutin mall-ħlas lura antiċipat tal-kreditu. F’ka
żijiet fejn Stati Membri jipprevedu li l-kreditur ikun inti
tolat għal kumpens, tali kumpens għandu jkun kumpens
ekwu u oġġettivament iġġustifikat għall-ispejjeż potenzjali
direttament marbutin mal-ħlas lura antiċipat tal-kreditu
f’konformità mar-regoli nazzjonali dwar il-kumpens. Ilkumpens m’għandux jeċċedi t-telf finanzjarju tal-kreditur.
(67)

Huwa importanti li jkun żgurat li jkun hemm trasparenza
biżżejjed għal ċarezza lill-konsumaturi dwar in-natura talimpenji magħmula fl-interess tal-preservazzjoni tal-istabi
lità finanzjarja u fejn ikun hemm flessibbiltà matul itterminu tal-kuntratt ta’ kreditu. Il-konsumaturi għan
dhom jingħataw informazzjoni dwar ir-rata tal-imgħax
tas-self matul ir-relazzjoni kuntrattwali kif ukoll fl-istadju
prekuntrattwali. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
jżommu jew jintroduċu restrizzjonijiet jew projbizzjoni
jiet fuq bidliet unilaterali mill-kreditur fir-rata tal-imgħax
tas-self. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
jistipulaw li meta tinbidel ir-rata tal-imgħax tas-self ilkonsumatur għandu jkun intitolat li jirċievi tabella aġġor
nata tal-amortizzament.

(68)

Għalkemm l-intermedjarji tal-kreditu għandhom rwol
ċentrali fid-distribuzzjoni tal-kuntratti ta’ kreditu
marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali fl-Unjoni,
baqa’ differenzi sostanzjali bejn id-dispożizzjonijiet nazz
jonali dwar it-tmexxija tan-negozju u s-superviżjoni talintermedjarji tal-kreditu li joħolqu ostakli għall-bidu u leżerċizzju tal-attivitajiet tal-intermedjarji tal-kreditu fissuq intern. In-nuqqas ta’ kapaċità li intermedjarji talkreditu joperaw liberament fl-Unjoni kollha tfixkel ilfunzjonament tajjeb tas-suq intern fil-kuntratti ta’ kreditu
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tal-kreditu li jkun persuna ġuridika għandu jiġi ammess
fl-Istat Membru li fih ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu.
Intermedjarju tal-kreditu li mhuwiex persuna ġuridika
għandu jkun ammess fl-Istat Membru li fih ikollu luffiċċju prinċipali tiegħu. Minbarra dan, l-Istati Membri
għandhom jesiġu li l-uffiċċju prinċipali tal-intermedjarju
tal-kreditu ikun dejjem jinsab fl-Istat Membru tad-domi
ċilju tiegħu u li din fil-fatt ikun jopera fih.

marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali. Filwaqt li
tiġi rikonoxxuta d-diversità fit-tipi ta’ atturi involuti flintermedjazzjoni kreditizja, ċerti standards fil-livell talUnjoni huma essenzjali sabiex ikun żgurat livell għoli
ta’ professjonalità u servizz.
(69)

(70)

(71)

Qabel ma jkunu jistgħu jiżvolġu l-attivitajiet tagħhom, lintermedjarji tal-kreditu għandhom ikunu soġġetti għal
proċess ta’ ammissjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tagħhom ta’ domiċilju u soġġetti għal superviż
joni kontinwa biex ikun żgurat li jissodisfaw rekwiżiti
professjonali stretti tal-inqas fir-rigward tal-kompetenza,
ir-reputazzjoni tajba u l-kopertura tal-indennizz profess
jonali tagħhom. Tali rekwiżiti għandhom japplikaw millinqas fil-livell tal-istituzzjoni. Madankollu, l-Istati Membri
jistgħu jiċċaraw jekk dawn ir-rekwiżiti għall-ammissjoni
japplikawx għall-impjegati individwali tal-intermedjarju
tal-kreditu. L-Istat Membru tad-domiċilju jista’ jistipula
rekwiżiti addizzjonali, pereżempju li l-azzjonisti tal-inter
medjarju tal-kreditu jkunu ta’ reputazzjoni tajba jew li
intermedjarju tal-kreditu vinkolat jista’ jkun vinkolat ma’
kreditur wieħed biss, fejn dawk ikunu proporzjonati u
kompatibbli ma’ liġijiet oħrajn tal-Unjoni. L-informazz
joni rilevanti dwar l-intermedjarji tal-kreditu ammessi
għandha tiddaħħal f’reġistru pubbliku. Intermedjarju talkreditu vinkolati li jaħdmu esklużivament ma’ kreditur
wieħed taħt ir-responsabbiltà sħiħa u bla kundizzjoni
tiegħu għandu jkollhom il-possibbiltà li ikunu ammessi
mill-awtorità kompetenti taħt l-awspiċju tal-kreditur li
f’ismu huma jaġixxu. L-Istati Membri għandu jkollhom
id-dritt li jżommu jew li jimponu restrizzjonijiet rigward
il-forma legali ta’ ċerti intermedjarji tal-kreditu, jekk
għandhomx il-permess li joperaw esklużivament bħala
persuni ġuridiċi jew persuni fiżiċi. L-Istati Membri għan
dhom ikunu jistgħu jiddeċiedu jekk l-intermedjarji talkreditu kollha jitniżżlux f’reġistru wieħed jew jekk
humiex meħtieġa reġistri differenti skont jekk l-intermed
jarju tal-kreditu jkunx vinkolat jew joperax bħala inter
medjarju tal-kreditu indipendenti. Barra minn hekk, lIstati Membri għandhom ikunu jistgħu jżommu jew li
jimponu restrizzjonijiet rigward il-possibbiltà li jiġu
imposti tariffi fuq il-konsumaturi mill-intermedjarji talkreditu vinkolati ma’ kreditur wieħed jew aktar.
F’xi Stati Membri, intermedjarji tal-kreditu jistgħu jidde
ċiedu li jużaw is-servizzi ta’ rappreżentanti maħturin biex
jiżvolġu l-attivitajiet tagħhom f’isimhom. L-Istati Membri
għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw ir-reġim parti
kolari stipulat b’din id-Direttiva għar-rappreżentanti
maħturin. Madankollu, l-Istati Membri għandhom ikunu
ħielsa li ma jintroduċux tali reġim jew li jippermettu
entitajiet oħrajn li jiżvolġu rwol li huwa paragunabbli
ma’ dak ta’ rappreżentanti maħturin, sakemm dawk lentitajiet ikunu soġġetti għall-istess reġim bħall-intermed
jarji tal-kreditu. Ir-regoli dwar ir-rappreżentanti maħturin
stabbiliti f’din id-Direttiva ma jobbligawx lill-Istati
Membri li jippermettu rappreżentanti maħturin joperaw
fil-ġurisdizzjoni tagħhom sakemm dawn ir-rappreżentanti
maħturin ma jkunux ikkunsidrati bħala intermedjarji talkreditu skont din id-Direttiva.
Sabiex tkun żgurata superviżjoni effettiva tal-intermedjarji
tal-kreditu mill-awtoritajiet kompetenti, intermedjarju
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(72)

Ir-rekwiżiti għall-ammissjoni għandhom jippermettu lillintermedjarji tal-kreditu joperaw fi Stati Membri oħrajn,
skont il-prinċipji tal-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li
jiġu pprovduti servizzi, sakemm tkun saret proċedura
xierqa ta’ notifika bejn l-awtoritajiet kompetenti. Anki
f’każijiet fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li jammettu lpersunal individwali kollu tal-intermedjarji tal-kreditu,
in-notifika tal-intenzjoni li jipprovdi servizzi għandha
tkun magħmula fuq il-bażi tal-intermedjarju tal-kreditu
u mhux tal-impjegat individwali. Madankollu, filwaqt li
din id-Direttiva tipprovdi qafas għall-intermedjarji talkreditu ammessi kollha, inkluż intermedjarji tal-kreditu
vinkolati ma’ kreditur wieħed biss, li joperaw fl-Unjoni
kollha, din id-Direttiva ma tipprovdix tali qafas għarrappreżentanti maħturin. F’dawn il-każijiet, dawk ir-rapp
reżentanti maħturin li jixtiequ joperaw fi Stat Membru
ieħor għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti għallammissjoni tal-intermedjarji tal-kreditu stabbiliti f’dan
ir-Regolament.

(73)

F’xi Stati Membri, l-intermedjarji tal-kreditu jistgħu
jiżvolġu l-attivitajiet tagħhom fir-rigward ta’ kuntratti ta’
kreditu offruti minn istituzzjonijiet mhux tal-kreditu u
minn istituzzjonijiet tal-kreditu. Bħala prinċipju, inter
medjarji tal-kreditu ammessi għandhom ikollhom ilpermess li joperaw fit-territorju kollu tal-Unjoni. Madan
kollu, l-ammissjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri tad-domiċilju m’għandhiex tippermetti lill-inter
medjarji tal-kreditu li jipprovdu s-servizzi tagħhom firrigward ta’ kuntratti ta’ kreditu offruti minn istituzzjoni
jiet mhux tal-kreditu lill-konsumaturi fi Stat Membru fejn
tali istituzzjonijiet mhux tal-kreditu ma jkollhomx
permess joperaw.

(74)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprevedu li
persuni li jiżvolġu attivitajiet ta’ intermedjazzjoni kredi
tizja biss fuq bażi inċidentali fil-kors tal-attività profess
jonali, pereżempju avukati jew nutara, ma jkunux
soġġetti għall-proċedura ta’ ammissjoni stabbilita f’din
id-Direttiva sakemm tali attività professjonali ma tkunx
irregolata u r-regoli rilevanti ma jipprojbixxux it-twettiq,
fuq bażi inċidentali, ta’ attivitajiet ta’ intermedjazzjoni
kreditizja. Madankollu, tali eżenzjoni mill-proċedura ta’
ammissjoni stabbilita f’din id-Direttiva għandha tfisser li
tali persuni ma jistgħux jibbenefikaw mir-reġim talpassaport previst f’din id-Direttiva. Persuni li sempliċe
ment jintroduċu jew jirreferu konsumatur lil kreditur
jew lil intermedjarju tal-kreditu fuq bażi inċidentali filkors tal-attività professjonali tagħhom, pereżempju billi
jindikaw l-eżistenza ta’ kreditur jew intermedjarju talkreditu partikolari lill-konsumatur jew tip ta’ prodott
ma’ dan il-kreditur jew intermedjarju tal-kreditu partiko
lari lill-konsumatur mingħajr ma jagħmlu ebda reklamar

28.2.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ieħor jew jipparteċipaw fil-preżentazzjoni, l-offerta, ixxogħol preparatorju jew il-konklużjoni tal-kuntratt ta’
kreditu, m’għandhomx jitqiesu bħala intermedjarji talkreditu għall-finijiet ta’ din id-Direttiva. Lanqas m’għan
dhom dawk li jissellfu, li sempliċiment jittrasferixxu
kuntratt ta’ kreditu lil konsumatur permezz ta’ proċess
ta’ surroga mingħajr ma jwettqu ebda attività kreditizja
oħra ta’ intermedjazzjoni, jitqiesu bħala intermedjarji talkreditu għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

(75)

(76)

(77)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-kredituri u
tkun promossal-istabbiltà finazjarja u sakemm ikun
hemm aktar armonizzazzjoni, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li jkun hemm miżuri adatti għall-ammissjoni u
s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet mhux tal-kreditu li jipp
rovdu kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà
immobbli residenzjali. F’konformità mal-prinċipju talproporzjonalità, din id-Direttiva m’għandhiex tistipula
kundizzjonijiet dettaljati għall-ammissjoni jew is-super
viżjoni tal-kredituri li jipprovdu tali kuntratti ta’ kreditu
u li mhumiex istituzzjonijiet tal-kreditu kif iddefinit firRegolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti
prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti talinvestiment (1). L-għadd ta’ dawn l-istituzzjonijiet li
joperaw fl-Unjoni fil-preżent huwa limitat kif inhu
wkoll is-sehem tagħhom fis-suq u l-għadd ta’ Stati
Membri li huma attivi fihom, partikolarment mill-kriżi
finanzjarja ‘l hawn. Għall-istess raġuni, f’din id-Direttiva
lanqas m’għandha tiġi disposta l-introduzzjoni ta’ ‘pas
saport’ għal dawn l-istituzzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar
sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u jiżguraw li
dawn jiġu implimentati. Filwaqt li l-għażla tas-sanzjonijiet
tibqa’ fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri, is-sanzjonijiet
previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u diss
ważivi.

Il-konsumaturi għandu jkollhom aċċess għal proċeduri ta’
rikorsi u rimedji extraġudizzjarji għas-soluzzjoni ta’ kwis
tjonijiet li jirriżultaw mid-drittijiet u l-obbligi stipulati
f’din id-Direttiva bejn il-kredituri u l-konsumaturi kif
ukoll bejn l-intermedjarji tal-kreditu u l-konsumaturi. LIstati Membri għandhom jiżguraw li l-parteċipazzjoni
f’dawn il-proċeduri alternattivi ta’ riżoluzzjoni ta’ kwis
tjonijiet ma tkunx fakultattiva għall-kredituri u l-inter
medjarji tal-kreditu. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament
effiċjenti ta’ proċeduri alternattivi ta’ riżoluzzjoni ta’ kwis
tjonijiet f’każijiet ta’ attività transkonfinali, l-Istati Membri
għandhom jesiġu u jħeġġu l-kooperazzjoni tal-korpi
responsabbli għar-riżoluzzjoni ta’ rikorsi u rimedji extra
ġudizzjarji. F’dak il-kuntest il-korpi tal-Istati Membri
responsabbli għar-rikorsi u rimedji extraġudizzjarji għan
dhom ikunu mħeġġa jipparteċipaw fil-FIN-NET, netwerk
ta’ skemi nazzjonali extraġudizzjarji għar-riżoluzzjoni ta’

(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.
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kwistjonijiet finanzjarji li għandhom ir-responsabbiltà li
jittrattaw kwistjonijiet bejn il-konsumaturi u l-fornituri ta’
servizzi finanzjarji.

(78)

Sabiex tkun żgurata armonizzazzjoni konsistenti u sabiex
jittieħed kont tal-iżviluppi fis-swieq tal-kuntratti ta’
kreditu jew fl-evoluzzjoni tal-prodotti ta’ kreditu jew
f’kundizzjonijiet ekonomiċi, u sabiex jiġu speċifikati
aktar ċerti rekwiżiti f’din id-Direttiva, is-setgħa għalladozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Artikolu 290 TFUE
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward talemendar tal-kliem standard jew l-istruzzjonijiet għallmili tal-FEIS u l-emendar tal-kummenti jew l-aġġornar
tas-suppożizzjonijiet użati biex tiġi kkalkulata r- RPAI.
Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja
tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta
tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura ttrażmissjoni simultanja, fil-pront u adatta tad-dokumenti
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(79)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-kapaċità tal-intermedjarji tal-kreditu
li jipprovdu s-servizzi tagħhom fuq bażi transkonfinali,
għall-finijiet ta’ kooperazzjoni, l-iskambju tal-informazz
joni u r-riżoluzzjoni ta’ kwsitjonijiet bejn awtoritajiet
kompetenti, l-awtoritajiet kompetenti responsibbli għallammissjoni tal-intermedjarji tal-kreditu għandhom ikunu
dawk li jaġixxu taħt l-awspiċi tal-Awtorità Superviżorja
Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (ABE), kif stipulat
fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità
Bankarja Ewropea) (2) jew awtoritajiet nazzjonali oħrajn
sakemm dawn jikkooperaw mal-awtoritajiet li jaġixxu
taħt l-awspiċi tal-ABE sabiex iwettqu dmirijiethom taħt
din id-Direttiva.

(80)

L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet
kompetenti li jkollhom is-setgħa jiżguraw l-infurzar ta’
din id-Direttiva u jiżguraw li jingħatawlhom setgħat ta’
investigazzjoni u ta’ infurzar u riżorsi adegwati neċessarji
għat-twettiq ta’ dmirijiethom. L-awtoritajiet kompetenti
jistgħu jaġixxu rigward ċerti aspetti ta’ din id-Direttiva
permezz ta’ applikazzjoni lill-qrati kompetenti għal deċiż
joni legali, inkluż, fejn adatt, permezz ta’ appell. Dan jista’
jippermetti lil Stati Membri, partikolarment dawk fejn iddispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ġew trasposti fil-liġi
ċivili, li jħallu l-infurzar ta’ dawn id-dispożizzjonijiet
f’idejn il-korpi u l-qrati imsemmijin hawn fuq. L-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jinnominaw awtoritajiet
kompetenti differenti għall-infurzar tal-firxa wiesgħa ta’
obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva. Pereżempju, għal xi
dispożizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu jinnominaw lawtoritajiet kompetenti responsabbli għall-infurzar talprotezzjoni tal-konsumatur, filwaqt li għal oħrajn, jistgħu
jiddeċiedu li jinnominaw superviżuri prudenzjali. L-għażla
li jiġu nominati awtoritajiet kompetenti differenti
m’għandhiex taffettwa l-obbligi għal sorveljanza
kontinwa u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti,
kif stipulat f’din id-Direttiva.

(2) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12.
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Il-funzjonament effiċjenti ta’ din id-Direttiva ser jeħtieġ li
jiġi rivedut, kif ukoll il-progress dwar l-istabbiliment ta’
suq intern b’livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur
għall-kuntratti ta’ kreditu marbut ma’ proprjetà immobbli
residenzjali. Ir-reviżjoni għandha tinkludi, fost l-oħrajn,
valutazzjoni tal-konformità ma’ din id-Direttiva u limpatt tagħha, valutazzjoni dwar jekk l-ambitu ta’ din
id-Direttiva jibqax xieraq, analiżi tal-provvediment ta’
kuntratti ta’ kreditu minn istituzzjonijiet mhux talkreditu, valutazzjoni tal-ħtieġa għal aktar miżuri, fosthom
passaport għal istituzzjonijiet mhux tal-kreditu u eżami
tan-neċessità li jiġu introdotti drittijiet u obbligi ulterjuri
fir-rigward tal-istadju postkuntrattwali tal-kuntratti ta’
kreditu.

Azzjoni mill-Istati Membri biss x’aktarx li twassal għal
settijiet ta’ regoli differenti, li jista’ jdgħajjef jew joħloq
ostakli ġodda għall-funzjonament tas-suq intern. Peress li
l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-ħolqien ta’ suq intern
effikaċi u kompetittiv tal-kuntratti ta’ kreditu marbutin
ma’ proprjetà immobbli residenzjali filwaqt li jiġi żgurat
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, ma jistax
jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk,
abbażi tal-effikaċja tal-azzjoni, jista’ jintlaħaq aħjar fillivell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konfor
mità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju talproporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Diret
tiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex
jinkiseb dak l-għan.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jittrasponu ċerti
aspetti koperti b’din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali
permezz tal-liġi prudenzjali, pereżempju l-valutazzjoni
tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur, filwaqt li oħrajn
jiġu trasposti permezz tal-liġi ċivili jew kriminali, pere
żempju l-obbligi rigward il-mutwatarji responsabbli.

F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta talIstati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’
spjegazzjoni tat- 28 ta’ Settembru 2011 (1), l-Istati
Membri ntrabtu sabiex jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifi
kati, in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom
b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni
bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispon
denti ta’ strumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Firrigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur iqis it-trażmissjoni
ta’ tali dokumenti bħala waħda ġustifikata.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ta opin
joni fil-25 ta’ Lulju 2011 (2) imsejjsa fuq l-Artikolu 28(2)
tar-Regolament
(KE)
Nru 45/2001
tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar
il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’

(1) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(2) ĠU C 377, 23.12.2011, p. 5.
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data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità
u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (3),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU 1
SUĠĠETT, KAMP TA’ APPLIKAZZJONI, DEFINIZZJONIJIET U
AWTORITAJIET KOMPETENTI

Artikolu 1
Suġġett
Din id-Direttiva tistipula qafas komuni għal ċerti aspetti ta’
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati
Membri dwar kuntratti li jkopru l-kreditu għal konsumaturi
ggarantit b’ipoteka jew b’mod ieħor rigward proprjetà immobbli
residenzjali, inkluż obbligu li ssir valutazzjoni tal-affidabbiltà
kreditizja tal-konsumatur qabel ma jingħata kreditu, bħala bażi
għall-iżvilupp ta’ standards ta’ sottoskrizzjoni effettivi b’rabta
ma’ proprjetà residenzjali immobbli fl-Istati Membri, u għal
ċerti rekwiżiti prudenzjali u superviżorji, inkluż għall-istabbili
ment u s-superviżjoni tal-intermedjarji tal-kreditu, rappreżen
tanti maħtura u istituzzjonijiet mhux tal-kreditu.

Artikolu 2
Livell ta’ Armonizzazzjoni
1.
Din id-Direttiva m’għandhiex tipprekludi lill-Istati Membri
milli jżommu jew idaħħlu dispożizzjonijiet aktar rigorużi biex
jipproteġu lill-konsumaturi, sakem dawn id-dispożizzjonijiet
ikunu konsistenti mal-obbligi tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni.

2.
Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri m’għandhomx
iżommu jew jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom dispożizz
jonijiet diverġenti minn dawk stabbiliti fl-Artikolu 14(2) u lAnness II Parti A fir-rigward ta’ informazzjoni prekuntrattwali
standard permezz ta’ Fuljett Ewropew ta’ Informazzjoni Stan
dardizzata (‘FEIS’) u l-Artikolu 17(1) sa (5), (7) u (8) u l-Anness I
fir-rigward ta’ standard komuni u konsistenti tal-Unjoni għallkalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposta (RPAI).

Artikolu 3
Kamp ta’ applikazzjoni
1.

Din id-Direttiva għandha tapplika għal:

(a) kuntratti ta’ kreditu li huma ggarantiti b’ipoteka jew b’ga
ranzija paragunabbli oħra normalment użata fi Stat Membru
fuq proprjetà immobbli residenzjali jew iggarantiti bi dritt
relatat ma’ proprjetà immobbli residenzjali; u

(b) kuntratti ta’ kreditu li l-fini tagħhom huwa l-akkwist jew iżżamma tad-drittijiet ta’ proprjetà f’art jew f’bini eżistenti jew
ipproġettat.
(3) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
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Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal:

(a) Kuntratti ta’ kreditu ta’ rilaxx ta’ kapital fejn il-kreditur:
(i) jikkontribwixxi somma f’daqqa, pagamenti perjodiċi jew
forom oħra ta’ żborż ta’ kreditu bi skambju għal somma
derivata mill-bejgħ futur ta’ proprjetà immobbli residen
zjali jew dritt marbut ma’ proprjetà immobbli residen
zjali; u
(ii) ma jippretendix il-ħlas lura tal-kreditu sakemm iseħħ
avveniment speċifiku jew aktar rigward il-ħajja talkonsumatur, kif iddefinit mill-Istati Membri (rilaxx ta’
kapital), ħlief jekk konsumatur jikser l-obbligi kuntratt
wali li jippermettu lill-kreditur itemm il-kuntratt ta’
kreditu;
(b) kuntratti ta’ kreditu fejn il-kreditu jingħata minn min
iħaddem lill-impjegati tiegħu bħala attività sekondarja fejn
dan il-kuntratt ta’ kreditu jingħata mingħajr imgħax jew
b’RPAI aktar baxxi minn dawk prevalenti fis-suq u li
mhumiex offruti lill-pubbliku ġenerali;
(c) kuntratti ta’ kreditu fejn il-kreditu jingħata mingħajr imgħax
u mingħajr xi imposti oħrajn ħlief dawk li jkopru l-ispejjeż
relatati direttament mal-otteniment tal-kreditu.
(d) kuntratti ta’ kreditu fil-forma ta’ faċilità ipotekarja u fejn ilkreditu jrid jitħallas lura fi żmien xahar;
(e) kuntratti ta’ kreditu li huma r-riżultat ta’ ftehim milħuq
quddiem il-qorti jew quddiem awtorità statutorja oħra;
(f) kuntratti ta’ kreditu relatati mal-pagament differit, mingħajr
ħlas, ta’ dejn eżistenti u li ma jidħlux fil-kamp ta’ applikazz
joni tal-punt (a) tal-paragrafu 1.
3.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx:

(a) l-Artikoli 11 u 14 u l-Anness II għal kuntratti ta’ kreditu
għall-konsumaturi, iggarantiti b’ipoteka jew b’garanzija oħra
paragunabbli normalment użata fi Stat Membru fuq prop
rjetà immobbli residenzjali jew iggarantiti bi dritt relatat ma’
proprjetà immobbli residenzjali, li l-iskop tiegħu mhuwiex li
jiġi akkwistat jew jinżamm id-dritt għal proprjetà immobbli
residenzjali, dment li l-Istati Membri japplikaw għal tali
kuntratti ta’ kreditu skont l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva
2008/48/KE u l-Annessi II u III tagħha;
(b) din id-Direttiva għal kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ prop
rjetà immobbli fejn il-kuntratt ta’ kreditu jipprevedi li lproprjetà immobbli ma tista’ fl-ebda żmien tkun okkupata
bħala dar, appartament jew post ieħor ta’ residenza millkonsumatur jew membru tal-familja tal-konsumatur u li
ser tkun okkupata bħala dar, appartament jew post ieħor
ta’ residenza abbażi ta’ kuntratt ta’ kiri;

L 60/49

(c) din id-Direttiva għal kuntratti ta’ kreditu li jirrigwardaw
kreditu mogħti lil pubbliku ristrett taħt dispożizzjoni statu
torja b’fini ta’ interess ġenerali, mingħajr imgħax jew b’rati
ta’ self aktar baxxi minn dawk prevalenti fis-suq jew b’ter
mini oħrajn li jkunu aktar favorevoli għall-konsumatur
minn dawk prevalenti fis-suq u b’rati ta’ self li mhumiex
ogħla minn dawk prevalenti fis-suq;

(d) din id-Direttiva għal self intermedjarju;

(e) din id-Direttiva għal kuntratti ta’ kreditu fejn il-kreditur hu
organizzazzjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Arti
kolu 2(5) tad-Direttiva 2008/48/KE.

4.
L-Istati Membri li jużaw l-opzjoni msemmija fil-punt (b)
tal-paragrafu 3 għandhom jiżguraw l-applikazzjoni ta’ qafas
xieraq f’livell nazzjonali għal dan it-tip ta’ kreditu.

5.
L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-opzjoni msemmija filpunt (c) jew (e) tal-paragrafu 3 għandhom jiżguraw l-applikazz
joni ta’ arranġamenti alternattivi adegwati sabiex jiġi żgurat li lkonsumaturi jirċievu informazzjoni fil-ħin dwar il-karatteristiċi
prinċipali, ir-riskji u l-ispejjeż rigward tali kuntratti ta’ kreditu flistadju prekuntrattwali u li r-reklamar ta’ tali kuntratti ta’ kreditu
jkun ġust, ċar u mhux qarrieqi.

Artikolu 4
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw id-defi
nizzjonijiet li ġejjin:

(1) ‘Konsumatur’ tfisser konsumatur kif iddefinit fil-punt (a)
tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE.

(2) ‘Kreditur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tagħti jew
twiegħed li tagħti kreditu li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Artikolu 3 fl-eżerċizzju tal-attività kummerċjali,
imprenditorjali jew professjonali tagħha.

(3) ‘Kuntratt ta’ kreditu’ tfisser kuntratt li bih kreditur jagħti
jew iwiegħed li jagħti, lill- konsumatur, kreditu li jaqa’ filkamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 3 fil-forma ta’ paga
ment differit, self jew faċilità finanzjarja simili oħra.

(4) ‘Servizz anċillari’ tfisser servizz offrut lill-konsumatur
b’rabta ma’ kuntratt ta’ kreditu.
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(5) ‘Intermedjarju tal-kreditu’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika
li ma tkunx qed taġixxi bħala kreditur jew nutar u li ma
tkunx sempliċement tintroduċi, direttament jew indiretta
ment, konsumatur lill-kreditur jew lil intermedjarju talkreditu, u li fl-eżerċizzju tal-attività kummerċjali, impren
ditorjali jew professjonali tagħha, għal rimunerazzjoni li
tista’ tkun ta’ forma pekunarja jew fi kwalunkwe forma
oħra miftiehma ta’ ħlas finanzjarju:
(a) tippreżenta jew toffri kuntratti ta’ kreditu lill-konsuma
turi;
(b) tassisti lill-konsumaturi billi tagħmel ħidma prepara
torja jew amministrazzjoni prekuntrattwali oħra firrigward tal-kuntratti ta’ kreditu minbarra kif imsemmi
fil-punt (a); jew
(c) tikkonkludi kuntratti ta’ kreditu mal-konsumaturi
f’isem il-kreditur.
(6) ‘Grupp’ tfisser grupp ta’ kredituri li ser ikunu konsolidati
għall-finijiet tat-tfassil ta’ kontijiet konsolidati, kif iddefinit
fid-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet
finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsoli
dati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi (1).
(7) ‘Intermedjarju tal-kreditu vinkolat’ tfisser kwalunkwe inter
medjarju tal-kreditu li jaġixxi f’isem u taħt ir-responsabbiltà
sħiħa u mingħajr kundizzjonijiet ta’
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(b) kwalunkwe persuna fiżika li taħdem għal rappreżen
tant maħtur li għandha kuntatti ma’ konsumaturi
matul l-attivitajiet koperti minn din id-Direttiva;

(c) kwalunkwe persuna fiżika li b’mod dirett tiġġestixxi
jew timmonitorja l-persuni fiżiċi li hemm referenza
għalihom fil-punti (a) u (b).

(12) ‘Ammont totali ta’ kreditu’ tfisser l-ammont totali ta’
kreditu kif iddefinit fil-punt (l) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva
2008/48/KE.

(13) ‘Kost totali tal-kreditu għall-konsumatur’ tfisser il-kost
totali tal-kreditu għall-konsumatur kif iddefinit f’punt (g)
tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE inkluż il-kost talevalwazzjoni tal-proprjetà fejn din l-evalwazzjoni hija
meħtieġa biex jinkiseb il-kreditu iżda esklużi t-tariffi ta’
reġistrazzjoni għat-trasferiment tas-sjieda tal-proprjetà
immobbli. Dan jeskludi kwalunwe imposta pagabbli millkonsumatur għan-nuqqas ta’ konformità mal-impenji stab
biliti fil-kuntratt tal-kreditu.

(14) ‘Ammont totali pagabbli mill-konsumatur’ tfisser lammont totali pagabbli mill-konsumatur kif iddefinit
f’punt (h) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE.

(c) numru ta’ kredituri jew gruppi li ma jirrappreżentawx
il-maġġoranza tas-suq.

(15) ‘Rata perċentwali annwali tal-imposti’ (RPAI) tfisser il-kost
totali tal-kreditu lill-konsumatur, indikata bħala perċentwal
annwali tal-kost totali tal-kreditu, fejn applikabbli, inkluż lispejjes imsemmijin fl-Artikolu 17(2) u li, fuq bażi annwali,
hija ekwivalenti għall-valur preżenti tal-impenji kollha
futuri u eżistenti (prelevamenti, ħlas lura u imposti)
miftehmin bejn il-kreditur u l-konsumatur.

(8) ‘Rappreżentant maħtur’ tfisser persuna fiżika jew ġuridika
li tiżvolġi attivitajiet imsemmijin fil-punt 5 li qed taġixxi
f’isem u taħt ir-responsabbiltà sħiħa u mingħajr kundizz
jonijiet ta’ intermedjarju tal-kreditu wieħed biss.

(16) ‘Rata tal-imgħax tas-self’ tfisser ir-rata tal-imgħax tas-self
kif iddefinit f’punt (j) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva
2008/48/KE.

(a) kreditur wieħed biss;
(b) grupp wieħed biss; jew

(9) ‘Istituzzjoni tal-kreditu’ tfisser istituzzjoni kif iddefinit filpunt 1 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE)
Nru 575/2013.
(10) ‘Istituzzjoni mhux tal-kreditu’ tfisser kwalunkwe kreditur li
mhuwiex istituzzjoni tal-kreditu.
(11) ‘Persunal’ tfisser:
(a) kwalunkwe persuna fiżika li taħdem għall-kreditur, jew
l-intermedjarju tal-kreditu li tkun direttament involuta
fl-attivitajiet koperti minn din id-Direttiva jew li
għandha kuntatti mal-konsumaturi matul l-attivitajiet
koperti minn din id-Direttiva;
(1) ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.

(17) ‘Valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja’ tfisser l-evalwazz
joni tal-prospetti li l-obbligu tad-dejn li jirriżulta millkuntratt ta’ kreditu jiġi ssodisfat.

(18) ‘Mezz durabbli’ tfisser mezz durabbli kif iddefinit f’punt
(m) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/48/KE.

(19) ‘Stat Membru tad-domiċilju’ tfisser:

(a) fejn il-kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu huwa
persuna fiżika, l-Istat Membru li fih ikun jinsab luffiċċju prinċipali tiegħu;
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(b) fejn il-kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu jkun
persuna ġuridika, l-Istat Membru li fih ikun jinsab luffiċċju reġistrat tiegħu jew, jekk taħt il-liġi nazzjonali
tiegħu ma jkollux uffiċċju reġistrat, l-Istat Membru li
fih ikun jinsab l-uffiċċju prinċipali tiegħu.
(20) ‘Stat Membru ospitanti’ tfisser l-Istat Membru, li ma jkunx
l-Istat Membru tad-domiċilju, li fih il-kreditur jew l-inter
medjarju tal-kreditu jkollu fergħa jew jipprovdi servizzi.
(21) ‘Servizzi ta’ konsulenza’ tfisser il-forniment ta’ rakkoman
dazzjonijiet personali lil konsumatur rigward tranżazzjoni
waħda jew aktar relatati ma’ kuntratti ta’ kreditu u tikkos
tittwixxi attività separata mill-għoti ta’ kreditu u mill-atti
vitajiet ta’ intermedjazzjoni ta’ kreditu stipulati fil-punt 5.
(22) ‘Awtorità kompetenti’ tfisser awtorità nnominata bħala
kompetenti minn Stat Membru skont l-Artikolu 5.
(23) ‘Self intermedjarju’ tfisser kuntratt ta’ kreditu li m’għandux
tul ta’ żmien fiss jew li għandu jitħallas lura fi żmien 12-il
xahar, li huwa użat mill-konsumatur bħala soluzzjoni ta’
finanzjament temporanju waqt it-transizzjoni għal arran
ġament finanzjarju ieħor fir-rigward tal-proprjetà
immobbli.
(24) ‘Responsabbiltà jew garanzija kontinġenti’ tfisser kuntratt
ta’ kreditu li jaġixxi ta’ garanzija għal tranżazzjoni oħra
separata iżda anċillari, u fejn il-kapital iggarantit permezz
ta’ proprjetà immobbli jinġibed biss jekk iseħħ avveniment
jew avvenimenti speċifikati fil-kuntratt.
(25) ‘Kuntratt ta’ kreditu b’ekwità kondiviża’ tfisser kuntratt ta’
kreditu fejn il-kapital ripagabbli jkun ibbażat fuq perċen
twal iffissat kuntrattwalment tal-valur tal-proprjetà
immobbli fil-mument tal-ħlas lura tal-kapital.
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(b) denominat f’munita li mhux dik tal-Istat Membru ta’
residenza tal-konsumatur.

Artikolu 5
Awtoritajiet kompetenti
1.
L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali li jkollhom is-setgħa jiżguraw lapplikazzjoni u l-infurzar ta’ din id-Direttiva u għandhom
jiżguraw li jingħatawlhom setgħat ta’ investigazzjoni u ta’
infurzar u riżorsi adegwati neċessarji għat-twettiq effiċjenti u
effettiv ta’ dmirijiethom.

L-awtoritajiet imsemmijin fl-ewwel paragrafu għandhom ikunu
jew awtoritajiet pubbliċi jew korpi rikonoxxuti mil-liġi nazz
jonali jew minn awtoritajiet pubbliċi espressament mogħtija ssetgħa għal dak il-għan bil-liġi nazzjonali. Dawn ma jistgħux
ikunu kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti
maħturin.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet
kompetenti, il-persuni kollha li jaħdmu jew li kienu ħadmu
għall-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll l-awdituri u l-esperti li
jirċievu istruzzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti, ikunu
marbutin bl-obbligu tas-segretezza professjonali. L-ebda infor
mazzjoni kunfidenzjali li jafu jirċievu waqt il-qadi ta’ dmiri
jiethom ma tista’ tiġi żvelata lil kwalunkwe persuna jew awtorità
jiġri x’jiġri, ħlief f’forma ta’ taqsira jew ġabra, mingħajr ma jiġu
preġudikati każijiet koperti mil-liġi kriminali jew minn din idDirettiva. Madankollu, dan m’għandux jipprevjeni lill-awtoritajiet
kompetenti milli jiskambjaw jew jittrażmettu informazzjoni
kunfidenzjali skont il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet inno
minati bħala kompetenti biex jiżguraw l-applikazzjoni u linfurzar tal-Artikoli 9, 29, 32, 33, 34 u 35 ta’ din id-Direttiva
huma wieħed mis-segwenti jew is-segwenti kollha:

(26) ‘Prattika ta’ rbit’ tfisser l-offerta jew il-bejgħ ta’ kuntratt ta’
kreditu f’pakkett ma’ prodotti jew servizzi distinti finan
zjarji oħra fejn il-kuntratt ta’ kreditu ma jkunx disponibbli
għall-konsumatur b’mod separat.

(a) awtoritajiet kompetenti kif definiti fl-Artikolu 4(2) tar-Rego
lament (UE) Nru 1093/2010;

(27) ‘Prattika ta’ abbinar (bundling)’ tfisser l-offerta jew il-bejgħ
ta’ kuntratt ta’ kreditu f’pakkett ma’ prodotti jew servizzi
finanzjarji distinti oħrajn fejn il-kuntratt ta’ kreditu ikun
disponibbli għall-konsumatur b’mod separat ukoll, iżda
mhux neċessarjament bl-istess termini jew kundizzjonijiet
bħal dawk ta’ meta jiġi offrut flimkien mas-servizzi anċil
lari.

(b) awtoritajiet għajr dawk l-awtoritajiet kompetenti msemmija
f’punt (a) sakemm il-liġi, r-regolamenti jew id-dispożizzjoni
jiet amministrattivi nazzjonali jirrikjedu li dawk l-awtoritajiet
jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti msemmijin f’punt
(a) fejn neċessarju sabiex iwettqu d-dmirijiet tagħhom taħt
din id-Direttiva, inkluż għall-finijiet ta’ kooperazzjoni malAwtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea)
(ABE) kif meħtieġ skont din id-Direttiva.

(28) ‘Self f’munita barranija’ tfisser kuntratt ta’ kreditu fejn ilkreditu huwa:
(a) denominat f’munita li mhux dik li fiha l-konsumatur
jirċievi d-dħul jew li fiha għandu l-assi li minnhom ser
jitħallas il-kreditu; jew

4.
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u
lill-ABE bil-ħatra tal-awtoritajiet kompetenti u kwalunkwe
bidliet għalihom, u jindikaw kwalunkwe diviżjoni tad-dmirijiet
rispettivi bejn awtoritajiet kompetenti differenti. L-ewwel noti
fika ta’ dan it-tip għandha ssir malajr kemm jista’ jkun u mhux
aktar tard mill-21 ta’ Marzu 2016.
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5.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżerċitaw is-setgħat
tagħhom f’konformità mal-liġi nazzjonali jew:
(a) b’mod dirett taħt l-awtorità tagħhom jew taħt is-sorveljanza
tal-awtoritajiet ġudizzjarji; jew
(b) b’applikazzjoni lill-qrati li huma kompetenti biex jagħtu ddeċiżjoni meħtieġa, inkluż, fejn xieraq, b’appell, jekk lapplikazzjoni biex tingħata d-deċiżjoni neċessarja ma tintla
qax, ħlief għall-Artikoli 9, 29, 32, 33, 34 u 35.
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kuntratt ta’ kreditu, il-kreditur, l-intermedjarju tal-kreditu jew irrappreżentant maħtur jaġixxu onestament, b’ġustizzja, bi tras
parenza u professjonalment, filwaqt li jqisu d-drittijiet u l-inte
ressi tal-konsumaturi. B’rabta mal-għoti, l-intermedjar jew lgħoti ta’ servizzi konsultattivi dwar il-kreditu u fejn opportun,
ta’ servizzi anċillari, l-attivitajiet għandhom ikunu bbażati fuq
informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tal-konsumatur u kwalunkwe
ħtieġa speċifika li jsemmi konsumatur u fuq suppożizzjonijiet
raġonevoli dwar ir-riskji għas-sitwazzjoni tal-konsumatur
minħabba t-terminu tal-kuntratt ta’ kreditu. B’rabta ma’ dan lgħoti ta’ servizzi konsultattivi, l-attività għandha barra minn
hekk tkun ibbażata fuq l-informazzjoni meħtieġa skont punt
(a) tal-Artikolu 22(3).

6.
Fejn ikun hemm aktar minn awtorità kompetenti waħda
fit-territorju tagħhom, Stat Membru għandu jiżgura li d-dmirijiet
rispettivi tagħhom ikunu ddefiniti b’mod ċar u li dawk l-awto
ritajiet jikkollaboraw mill-qrib sabiex ikunu jistgħu jwettqu ddmirijiet rispettivi tagħhom b’mod effikaċi.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-mod li bih ilkredituri jirremuneraw lill-persunal tagħhom u intermedjarji
tal-kreditu u l-mod li bih l-intermedjarji tal-kreditu jirremuneraw
lill-persunal u lir-rappreżentanti maħturin tagħhom ma jfixkilx
il-konformità mal-obbligu stipulat fil-paragrafu 1.

7.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista tal-awtoritajiet
kompetenti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mill-inqas
darba fis-sena u taġġornaha b’mod kontinwu fuq il-website
tagħha.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jistabbilixxu u
japplikaw politika ta’ remunerazzjoni għal persunal responsabbli
mill-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja, il-kredituri jikkon
formaw mal-prinċipji li ġejjin b’mod u safejn huwa xieraq
għad-daqs tagħhom, l-organizzazzjoni interna u n-natura, lgħanu l-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom:

KAPITOLU 2
EDUKAZZJONI FINANZJARJA

Artikolu 6
Edukazzjoni finanzjarja tal-konsumaturi
1.
L-Istati Membri għandhom jippromwovu miżuri li
jappoġġjaw l-edukazzjoni tal-konsumaturi b’rabta ma’ self u
ġestjoni tad-dejn responsabbli, b’mod partikolari b’rabta ma’
kuntratti ta’ kreditu ipotekarju. Hija meħtieġa informazzjoni
ċara u ġenerali dwar il-proċess tal-għoti ta’ kreditu sabiex tigg
wida lill-konsumaturi speċjalment dawk li jieħdu kreditu ipote
karju għall-ewwel darba. Hija wkoll neċessarja informazzjoni
dwar il-gwida li l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u l-awto
ritajiet nazzjonali jistgħu jagħtu lill-konsumaturi.
2.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika valutazzjoni taledukazzjoni finanzjarja disponibbli għall-konsumaturi fl-Istati
Membri u tidentifika eżempji tal-aħjar prattika li jistgħu jiġu
żviluppati aktar sabiex jiżdied l-għarfien finanzjarju tal-konsu
maturi.

KAPITOLU 3
KUNDIZZJONIJIET
APPLIKABBLI
GĦAL
KREDITURI,
INTERMEDJARJI
TAL-KREDITU
U
RAPPREŻENTANTI
MAĦTURIN

(a) il-politika dwar ir-rimunerazzjoni tkun konsistenti ma’ u
tippromwovi ġestjoni tajba u effettiva tar-riskji u ma tinko
raġġix teħid ta’ riskju li jaqbeż il-livell ta’ riskju ttollerat talkreditur;
(b) il-politika ta’ rimunerazzjoni hija konformi mal-istrateġija ta’
negozju, l-objettivi, il-valuri u l-interessi dejjiema tal-kredi
tur, u tinkorpora miżuri biex jiġu evitati kunflitti ta’ interess,
b’mod partikolari billi tipprevedi li r-rimunerazzjoni mhijiex
kontinġenti fuq l-għadd u l-proporzjoni tal-applikazzjonijiet
aċċettati.
4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn il-kredituri, lintermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti maħtura jagħtu
servizzi konsultattivi l-istruttura tar-rimunerazzjoni tal-persunal
involut ma tippreġudikax il-kapaċità tagħhom li jieħdu azzjoni
fl-aħjar interess tal-konsumatur u b’mod partikolari mhix
kontinġenti fuq l-objettivi ta’ bejgħ. Sabiex tinkiseb dik il-mira,
l-Istati Membri jistgħu addizzjonalment jipprojbixxu kummiss
jonijiet imħallsa mill-kreditur lill-intermedjarju tal-kreditu.
5.
L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu jew jimponu restrizz
jonijiet fuq pagamenti minn konsumatur lil kreditur jew inter
medjarju tal-kreditu qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt ta’ kreditu.

Artikolu 7

Artikolu 8

Obbligi tal-kondotta ta’ negozju meta jiġi pprovdut kreditu
lill-konsumaturi

Obbligu li tingħata informazzjoni mingħajr ħlas lillkonsumaturi

1.
L-Istati Membri għandhom jesiġu li meta jiġu manifatturati
prodotti ta’ kreditu jew meta jingħataw, jiġu intermedjati jew
jiġu provduti servizzi konsultattivi dwar il-kreditu u, fejn ikun ilkaż, servizzi anċillari lill-konsumaturi jew meta jiġi implimentat

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta informazzjoni
tingħata lill-konsumaturi f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti
f’din id-Direttiva, din l-informazzjoni tingħata mingħajr ħlas
għall-konsumatur.
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Artikolu 9

KAPITOLU 4

Rekwiżiti ta’ għarfien u ta’ kompetenza għall-persunal

INFORMAZZJONI U PRATTIKI QABEL IL-KONKLUŻJONIJIET
TAL-KUNTRATT TA’ KREDITU

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri, l-inter
medjarji tal-kreditu u r-rappreżentanti maħturin jitolbu lpersunal tagħhom ikollhom u jżommu aġġornat livell xieraq
ta’ għarfien u kompetenza b’rabta mat-tfassil, l-offerta u lgħoti ta’ ftehimiet ta’ kreditu, it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ inter
medjazzjoni ta’ kreditu stipulati fil-punt 5 tal-Artikolu 4 jew lgħoti ta’ servizzi konsultattivi. Fejn il-konklużjoni ta’ kuntratt ta’
kreditu tinkludi servizz anċillari marbut miegħu, għandhom
ikunu meħtieġa għarfien u kompetenza adatta b’rabta ma’ dak
is-servizz anċillari.

2.
Minbarra fiċ-ċirkostanzi msemmijin fil-paragrafu 3, l-Istati
Membri tad-domiċilju għandhom jistabbilixxu rekwiżiti minimi
ta’ għarfien u kompetenza għall-persunal tal-kredituri, tal-inter
medjarji tal-kreditu u tar-rappreżentanti maħturin skont il-prin
ċipji stipulati f’Anness III.

3.
Fejn kreditur jew intermedjarju tal-kreditu jipprovdi sservizzi tiegħu fi ħdan it-territorju ta’ Stat Membru wieħed
jew aktar:

(i) permezz ta’ fergħa, l-Istat Membru ospitanti għandu jkun
responsabbli li jistabbilixxi rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza
u kompetenza applikabbli għall-persunal ta’ fergħa;

(ii) skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, l-Istat Membru taddomiċilju għandu jkun responsabbli li jistabbilixxi rekwiżiti
minimi ta’ konoxxenza u kompetenza applikabbli għallpersunal skont l-Anness III, madankollu, l-Istat Membru
ospitanti jista’ jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza
u kompetenza għall dawk ir-rekwiżiti msemmijin fil-punti
(b), (c), (e) u (f) tal-paragrafu 1 tal-Anness III.

4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konformità marrekwiżiti ta’ paragrafu 1 tiġi sorveljata mill-awtoritajiet kompe
tenti, u li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat li jitolbu
lill-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu u rappreżentanti
maħturin jipprovdu dik l-evidenza li l-awtorità kompetenti tqis
meħtieġa biex tkun tista’ ssir din is-superviżjoni.

Artikolu 10
Dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għar-reklamar u
l-kummerċjalizzazzjoni
Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/29/KE, l-Istati
Membri għandhom jesiġu li kwalunkwe komunikazzjijiet ta’
reklamar u kummerċjalizzazzjoni rigward kuntratti ta’ kreditu
jkunu ekwi, ċari u mhux qarrieqa. B’mod partikolari, għandha
tkun ipprojbita kitba li tista’ toħloq aspettativi żbaljati fil-konsu
maturi dwar id-disponibbiltà jew il-kost ta’ kreditu.
Artikolu 11
Informazzjoni standard li għandha tiġi inkluża fir-reklamar
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe
reklamar dwar il-kuntratti ta’ kreditu li jindika rata ta’ imgħax
jew kwalunkwe ċifra relatata mal-kost ta’ kreditu għall-konsu
matur jinkludi informazzjoni standard konformi ma’ dan l-Arti
kolu.
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-ewwel subparagrafu
m’għandux japplika fejn il-liġi nazzjonali tirrikjedi l-indikazzjoni
tar-RPAI fir-reklamar ta’ kuntratt ta’ kreditu li ma jindikax rata
ta’ imgħax jew kwalunkwe ċifra relatata ma’ kwalunkwe spiża
tal-kreditu għall-konsumatur fi ħdan it-tifsira tal-ewwel subpara
grafu.
2.
L-informazzjoni standard għandha tispeċifika b’mod ċar,
konċiż u prominenti:
(a) l-identità tal-kreditur jew, fejn applikabbli, tal-intermedjarju
tal-kreditu jew tar-rappreżentant maħtur;
(b) fejn applikabbli, li l- kuntratt ta’ kreditu jkun ggarantit b’ipo
teka jew b’garanzija paragunabbli oħra komunament użata
fi Stat Membru fuq il-proprjetà immobbli reżidenzjali jew bi
dritt relatat ma’ proprjetà immobbli reżidenzjali;
(c) ir-rata tal-imgħax tas-self, b’indikazzjoni jekk hijiex fissa jew
varjabbli jew kombinazzjoni tat-tnejn, flimkien mad-dettalji
ta’ kwalunkwe imposta inkluża fil-kost totali tal-kreditu
għall-konsumatur;
(d) l-ammont totali tal-kreditu;

5.
Sabiex issir sorveljanza effettiva tal-kredituri u l-intermed
jarji tal-kreditu li jipprovdu s-servizzi tagħhom fit-territorji ta’
Stati Membri oħrajn skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, lawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitani u tad-domiċi
liju għandhom jikkooperaw mill-qrib għas-superviżjoni u
infurzar effikaċi tar-rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza u kompe
tenza tal-Istat Membru ospitanti. Għal dak l-iskop, huma jistgħu
jiddelegaw il-kompiti u r-responsabbiltajiet lil xulxin.

(e) ir-RPAI li għandha tiġi inkluża fir-reklam tal-anqas bl-istess
prominenza daqs kwalunkwe rata ta’ imgħax;
(f) fejn applikabbli, it-tul ta’ żmien tal-kuntratt ta’ kreditu;
(g) fejn applikabbli, l-ammont tal-pagamenti rateali;
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(h) fejn applikabbli, l-ammont totali pagabbli mill-konsumatur;
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(c) jikkonkludi kuntratt ta’ kreditu separat flimkien ma’ kuntratt
ta’ kreditu ta’ ekwità kondiviża biex jinkiseb il-kreditu.

(i) fejn applikabbli, in-numru tal-pagamenti rateali;
(j) fejn applikabbli, twissija dwar il-fatt li ċaqliq possibbli firrata tal-imgħax jista’ jaffettwa l-ammont pagabbli millkonsumatur.
3.
L-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 2, minbarra dik
elenkata fil-punti (a), (b) jew (hb) tiegħu, għandha tiġi speċifikata
permezz ta’ eżempju rappreżentattiv u għandha timxi ma’ dak leżempju rappreżentattiv dejjem. L-Istati Membri għandhom
jadottaw kriterji biex jiġi determinat eżempju rappreżentattiv.
4.
Meta il-konklużjoni ta’ kuntratt dwar servizz anċillari,
b’mod partikolari l-assigurazzjoni, tkun obbligatorja sabiex
jinkiseb il-kreditu jew biex jinkiseb il-kreditu bit-termini u lkundizzjonijiet irreklamati, u l-ispiża ta’ dak is-servizz ma
jkunx jista’ jiġi ddeterminata minn qabel, l-obbligu li wieħed
jidħol għal dak il-kuntratt għandu wkoll ikun indikat b’mod
ċar, konċiż u prominenti, flimkien mar-RPAI.

3.
Minkejja paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jħallu li jsiru
prattiki ta’ rbit meta l-kreditur jista’ juri lill-awtorità kompetenti
tiegħu li l-prodotti jew il-kategoriji ta’ prodotti marbuta offruti,
fuq termini u kundizzjonijiet simili għal xulxin, li ma jsirux
disponibbli separatament iwasslu għal benefiċċju ċar għallkonsumaturi meta jitqiesu kif xieraq id-disponibbiltà u l-prezzi
jiet tal-prodotti rilevanti offruti fis-suq. Dan il-paragrafu għandu
japplika biss għal prodotti li jitqiegħdu fis-suq wara l-20 ta’
Marzu 2014.
4.
L-Istati Membri jistgħu jħallu lill-kredituri jitolbu lillkonsumatur ikollu polza ta’ assigurazzjoni rilevanti relatata
mal-kuntratt ta’ kreditu. F’każijiet bħal dawn l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-kreditur jaċċetta l-polza ta’ assigurazz
joni minn fornitur differenti mill-fornitur preferut tiegħu fejn
polza bħal din ikollha livell ta’ garanzija ekwivalenti għal dik
li jkun ippropona l-kreditur.
Artikolu 13

5.
L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 4 għandha
tkun tista’ tinqara b’mod faċli jew tista’ tinstema ċar skont ilkaż, skont il-mezz użat għar-reklamar.
6.
L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-inklużjoni ta’ twissija
konċiża u proprzjonata dwar ir-riskji speċifiċi assoċjati malkuntratti ta’ kreditu. Huma għandhom jinnotifikaw dawk irrekwiżiti lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.
7.
Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għadDirettiva 2005/29/KE.

Informazzjoni ġenerali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni ġene
rali ċara u li tinftiehem dwar kuntratti ta’ kreditu tiġi pprovduta
mill-kredituri jew, fejn applikabbli, minn intermedjarji talkreditu marbuta jew ir-rappreżentanti maħturin tagħhom ilħin kollu bil-miktub jew f’mezz dejjiemi ieħor jew f’forma elett
ronika. Minbarra dan l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li infor
mazzjoni ġenerali għandha tiġi pprovduta minn intermedjarji
tal-kreditu mhux vinkolat.
Din l-informazzjoni ġenerali għandha tinkludi mill-inqas dan li
ġej:

Artikolu 12
Prattiki ta’ rbit u abbinament
1.
L-Istati Membri għandhom jippermettu prattiki ta’ abbina
ment (bundling) iżda għandhom jipprojbixxu prattiki ta’ rbit.
2.
Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li
l-kredituri jistgħu jitolbu lill-konsumatur jew membru tal-familja
jew qarib viċin tal-konsumatur:
(a) jiftaħ jew iżomm kont ta’ pagament jew ta’ tfaddil, fejn lunika raġuni ta’ kont bħal dan hija li jiġi akkumulat ilkapital biex jitħallas lura l-kreditu, jew issir manutenzjoni
tal-kreditu, biex jinġabru riżorsi biex jinkiseb il-kreditu, jew
biex tingħata garanzija addizzjonali għall-kreditur f’każ ta’
inadempjenza;
(b) jixtri jew iżomm prodott ta’ investiment jew prodott ta’
pensjoni privata, fejn tali prodott primarjament joffri lillinvestitur dħul matul l-irtirar iservi wkoll biex jipprovdi
garanzija addizzjonali għall-kreditur f’każ ta’ inadempjenza
jew biex jiġi akkumulat il-kapital biex jitħallas lura il-kreditu,
issir manutenzjoni tal-kreditu, jew biex jinġabru riżorsi biex
jinkiseb il-kreditu

(a) l-identità u l-indirizz ġeografiku tal-emittent tal-informazz
joni;
(b) l-iskopijiet li għalihom il-kreditu jista’ jintuża;
(c) il-forom ta’ garanzija, inkluża fejn applikabbli, il-possibilità
li tkun tinsab fi Stat Membru differenti;
(d) it-tul ta’ żmien possibbli tal-kuntratti ta’ kreditu;
(e) tipi ta’ rata tal-imgħax tas-self disponibbli, b’indikazzjoni
jekk tkunx fissa jew varajabbli jew it-tnejn, b’deskrizzjoni
fil-qosor tal-karatteristiċi ta’ rata fissa u varjabbli, inkluż
implikazzjonijiet relatati għall-konsumatur;
(f)

fejn ikunu disponibbli self f’munità barranija, indikazzjoni
tal-munita jew muniti barranija, inkluża spjegazzjoni talimplikazzjonijiet għall-konsumatur fejn il-kreditu jkun
denominat f’munita barranija;
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(g) eżempju rappreżentattiv tal-ammont totali ta’ kreditu, lispiża totali tal-kreditu għall-konsumatur, l-ammont totali
pagabbli mill-konsumatur u r-RPAI;

2.
L-informazzjoni personalizzata msemmija fil-paragrafu 1,
bil-miktub jew b’mezz durabbli ieħor, għandha tingħata
permezz tal-FEIS kif stipulat fl-Anness II.

(h) indikazzjoni ta’ aktar spejjeż possibbli, mhux inklużi flispiża totali tal-kreditu għall-konsumatur, li għandhom
jitħallsu b’rabta ma’ kuntratt ta’ kreditu;

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta offerta li
torbot lill-kreditur tingħata lill-konsumatur, din għandha tiġi
pprovduta bil-miktub jew b’mezz dejjiemi ieħor u tkun akkum
panjata minn FEIS fejn:

(i)

il-firxa ta’ għażliet differenti disponibbli għar-rimborż talkreditu lill-kreditur, inklużi l-għadd, il-frekwenza u lammont ta’ pagamenti ta’ ħlas lura regolari;

(j)

fejn applikabbli, stqarrija ċara u konċiża li l-osservanza
mat-termini u l-kondizzjonijiet tal-kuntratt ta’ kreditu ma
jagħtux garanzija ta’ ħlas lura tal-ammont totali ta’ kreditu
fil-kuntratt ta’ kreditu;

(k) deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet direttament marbuta mallħlas lura antiċipat;
(l)

jekk evalwazzjoni tal-proprjetà hijiex meħtieġa u, fejn
applikabbli, min huwa responsabbli milli jiżgura li l-eval
wazzjoni titwettaq, u jekk tinħoloqx kwalunkwe spiża rela
tata oħra għall-konsumatur;

(m) indikazzjoni tas-servizzi anċillari li l-konsumatur huwa
obbligat li jixtri biex jinkiseb il-kreditu jew biex jinkiseb
bit-termini u l-kundizzjonijiet irreklamati, u, fejn
applikabbli, kjarifika li s-servizzi anċillari jistgħu jinxtraw
minn fornitur li mhuwiex il-kreditur; u
(n) twissija ġenerali dwar konsegwenzji possibbli ta’ nuqqas ta’
konformità mal-impenji marbutin mal-kuntratt ta’ kreditu.
2.
L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lill-kredituri biex
jinkludu tipi oħrajn ta’ avviżi li huma rilevanti fi Stat Membru.
Huma għandhom jinnotifikaw dawk ir-rekwiżiti lill-Kummiss
joni mingħajr dewmien.
Artikolu 14

(a) l-ebda FEIS ma jkun ingħata lill-konsumatur qabel, jew
(b) il-karatteristiċi tal-offerta huma differenti mill-informazzjoni
li tinsab fil-FEIS mogħti qabel.
4.
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw l-għoti obbligatorju talFEIS qabel l-għoti ta’ offerta li torbot lill-kreditur. Fejn Stat
Membru jistipula dan għandu jitlob li l-FEIS ikun jeħtieġ li jerġa’
jingħata biss fejn jiġi sodisfatt il-punt (b) ta’ paragrafu 3.
5.
L-Istati Membri li qabel l-20 ta’ Marzu 2014 ikunu impli
mentaw fuljett ta’ informazzjoni li jissodisfa rekwiżiti ta’ infor
mazzjoni ekwivalenti għal dawk stipulati fl-Anness II jistgħu
jkomplu jużawh għall-iskopijiet ta’ dan l-Artikolu sal-21 ta’
Marzu 2019.
6.
L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw perijodu ta’ żmien
ta’ mill-inqas sebat ijiem li matulhom il-konsumatur ikollu
biżżejjed żmien biex iqabbel l-offerti, jevalwa l-implikazzjonijiet
tagħhom u jieħu deċiżjoni infurmata.
L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-perijodu ta’ żmien
imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jkun perijodu ta’ rifless
joni qabel il-konklużjoni tal-kuntratt ta’ kreditu jew perijodu
għall-eżerċizzju ta’ dritt ta’ rexissjoni wara l-konklużjoni talkuntratt ta’ kreditu jew kombinazzjoni tat-tnejn.
Fejn Stat Membru jispeċifika perijodu ta’ riflessjoni qabel ilkonklużjoni ta’ kuntratt ta’ kreditu:
(a) l-offerta għandha tkun torbot lill-kreditur għat-tul tal-peri
jodu ta’ riflessjoni; u

Informazzjoni prekuntrattwali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kreditur u, fejn
applikabbli, l-intermedjarju tal-kreditu jew rappreżentanti
maħturin, iforni lill-konsumatur l-informazzjoni personalizzata
meħtieġa sabiex ikun jista’ jqabbel il-krediti disponibbli fuq issuq, jivvaluta l-implikazzjonijet tagħhom u jieħu deċiżjoni infur
mata dwar jekk jikkonkludix kuntratt ta’ kreditu:
(a) mingħajr dewmien żejjed wara li l-konsumatur ikun ta linformazzjoni neċessarja dwar il-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni
finanzjarja u l-preferenzi tiegħu, skont l-Artikolu 20; u
(b) kmieni biżżejjed qabel ma l-konsumatur ikun vinkolat b’xi
kuntratt jew offerta ta’ kreditu.

(b) il-konsumatur jista’ jaċċetta l-offertà fi kwalunkwe ħin matul
il-perijodu ta’ riflessjoni.
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-konsumaturi ma jistgħux
jaċċettaw l-offerta għal perijodu li ma jaqbiżx l-ewwel għaxart
ijiem tal-perijodu ta’ riflessjoni.
Fejn ir-rata tal-imgħax tas-self jew spejjeż oħra applikabbli għallofferta jiġu determinati fuq il-bażi tal-bejgħ ta’ bonds sottos
tantijew strumenti oħrajn ta’ finanzjament fit-tul, l-Istati Membri
jistgħu jistipulaw li r-rata tal-imgħax tas-self jew spejjeż oħra
jistgħu jvarjaw minn dak iddikjarat fl-offerta skont il-valur talbond sottostanti jew strumenti oħrajn ta’ finanzjament fit-tul.
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Fejn il-konsumatur għandu dritt ta’ rexissjoni skont it-tieni
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-Artikolu 6 tad-Direttiva
2002/65/KE m’għandux japplika.

7.
Il-kreditur u, fejn applikabbli, l-intermedjarju tal-kreditu
jew ir-rappreżentant maħtur li jkun ta l-FEIS lill-konsumatur
għandu jiġi kkunsidrat li ssodisfa r-rekwiżiti rigward l-għoti ta’
informazzjoni lill-konsumatur qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt
b’distanza kif stipulat fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2002/65/KE
u għandu jitqies li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 5(1) ta’ dik
id-Direttiva biss fejn ikunu mill-inqas fornew il-FEIS qabel ilkonklużjoni tal-kuntratt.

8.
L-Istati Membri m’għandhomx jimmodifikaw il-mudell talFEIS minbarra kif stipulat fl-Anness II. Kwalunkwe informazz
joni addizzjonali li l-kreditur jew, fejn applikabbli, l-intermed
jarju tal-kreditu jew rappreżentant maħtur, jista’ jagħti lillkonsumatur jew li huwa obbligat li jagħti lill-konsumatur
skont il-liġi nazzjonali għandha tingħata f’dokument separat li
jista’ jiġi anness mal-FEIS.

9.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti
delegati skont l-Artikolu 40 biex temenda l-formulazzjoni stan
dard fil-Parti A tal-Anness II jew l-istruzzjonijiet fil-Parti B
tiegħu biex tindirizza l-ħtieġa għal informazzjoni jew twissijiet
dwar prodotti ġodda li ma ġewx ikkummerċjalizzati qabel l20 ta’ Marzu 2014. Atti delegati bħal dawn madankollu
m’għandhomx ibiddlu l-istruttura jew il-format tal-FEIS.

10.
Fil-każ ta’ komunikazzjonijiet telefoniċi bil-vuċi, kif
imsemmi fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2002/65/KE, id-deskrizz
joni tal-karatteristiċi prinċipali tas-servizz finanzjarju li ser
jingħata skont it-tieni inċiż ta’ punt (b) tal-Artikolu 3(3) ta’
dik id-Direttiva għandha tinkludi mill-inqas l-oġġetti msemmijin
fit-taqsimiet 3 sa 6 tal-Parti A tal-Anness II ta’ din id-Direttiva.

11.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tal-inqas fejn ma
jeżistix dritt tar-rexissjoni l-kreditur jew, fejn applikabbli, l-inter
medjarju tal-kreditu jew rappreżentant maħtur għandu jipprovdi
lill-konsumatur kopja tal-abbozz tal-kuntratt ta’ kreditu, fil-ħin li
tingħata l-offerta li torbot lill-kreditur. Fejn jeżisti dritt ta’ rexiss
joni l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kreditur jew, fejn
applikabbli, l-intermedjarju tal-kreditu jew rappreżentant maħtur
joffri li jipprovdi lill-konsumatur kopja tal-abbozz tal-kuntratt
ta’ kreditu fil-ħin li tingħata offerta li torbot lill-kreditur.
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(a) l-identità u l-indirizz ġeografiku tal-intermedjarju tal-kreditu;

(b) ir-reġistru li jkun ġie inkluż fih, in-numru ta’ reġistrazzjoni,
fejn applikabbli, u l-mezz biex jivverifika din ir-reġistrazz
joni;

(c) fejn l-intermedjarju tal-kreditu huwa vinkolat jew jaħdem
esklużivament għal kreditur wieħed jew aktar. Fejn l-inter
medjarju tal-kreditu huwa vinkolat jew jaħdem esklużiva
ment għal kreditur wieħed jew aktar, huwa għandu jagħti
l-ismijiet tal-kredituri li f’isimhom qed jaġixxi. L-intermed
jarju tal-kreditu jista’ jiddivulga li huwa indipendenti fejn
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati skont l-Artikolu 22(4);

(d) fejn l-intermedjarju tal-kreditu joffri servizzi konsultattivi;

(e) fejn applikabbli, it-tariffa pagabbli mill-konsumatur lill-inter
medjarju tal-kreditu għas-servizzi tiegħu jew fejn dan mhux
possibbli, il-metodu għal kif tiġi kkalkulata t-tariffa;

(f) il-proċeduri li jippermettu lill-konsumaturi jew lil partijiet
interessati oħrajn jirreġistraw ilmenti internament dwar
intermedjarji tal-kreditu u, fejn adatt, il-mezzi li bihom tista’
ssir talba għal proċeduri ta’ rikorsi u rimedji extraġudizzjarji;

(g) fejn applikabbli, l-eżistenza u fejn magħruf l-ammont ta’
kummissjonijiet jew inċentivi oħra, pagabbli mill-kreditur
jew partijiet terzi lill-intermedjarju tal-kreditu għas-servizzi
tagħhom b’rabta mal-kuntratt ta’ kreditu. Fejn l-ammont
mhux magħruf fiż-żmien tad-divulgazzjoni l-intermedjarju
tal-kreditu għandu jgħarraf lill-konsumatur li l-ammont
attwali jiġi ddivulgat fi stadju aktar tard fil-FEIS.

2.
L-intermedjarji tal-kreditu li mhumiex vinkolati iżda li
jirċievu kummissjoni minn kreditur wieħed jew aktar għan
dhom, fuq talba tal-konsumatur, jipprovdu l-informazzjoni
dwar il-varjazzjoni fil-livelli ta’ kummissjoni pagabbli mill-kredi
turi differenti li jipprovdu l-kuntratti ta’ kreditu li jkunu qed jiġu
offruti lill-konsumatur. Il-konsumatur għandu jiġi infurmat li
għandu d-dritt jitlob din l-informazzjoni.

Rekwiżiti ta’ informazzjoni fir-rigward ta’ intermedjarji
tal-kreditu u rappreżentant maħturin

3.
Fejn l-intermedjarju tal-kreditu jimponi tariffa fuq ilkonsumatur u jirċievi wkoll kummissjoni mill-kreditur jew
parti terza, l-intermedjarju tal-kreditu għandu jispjega lill-konsu
matur jekk l-ammont tal-kummissjoni huwiex ser jitnaqqas mittariffa jew le, parzjalment jew inkella kompletament.

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f’biżżejjed żmien
qabel it-twettiq ta’ kwalunkwe attività ta’ intermedjazzjoni talkreditu stipulat f’punt 5 tal-Artikolu 4, l-intermedjarju talkreditu jew ir-rappreżentant maħtur għandu jipprovdi lill-konsu
matur b’tal-anqas l-informazzjoni li ġejja bil-miktub jew b’mezz
dejjiemi ieħor:

4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jekk ikun hemm
tariffa pagabbli mill-konsumatur lill-intermedjarju tal-kreditu
għas-servizzi tiegħu, din tiġi komunikata lill-kreditur mill-inter
medjarju tal-kreditu, għall-fini tal-kalkolu tar-RPAI.

Artikolu 15
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5.
L-Istati Membri għandhom jitolbu lill-intermedjarji talkreditu jiżguraw li minbarra d-divulgazzjoniet rikjesti b’dan lArtikolu, ir-rappreżentant maħtur tagħhom jiżvela lill-konsu
matur f’liema kapaċità jkun qed jaġixxi u lil-liema intermedjarju
tal-kreditu jkun qed jirrappreżenta meta jagħmel kuntatt ma’ xi
konsumatur jew qabel ma jinnegozja miegħu.

Artikolu 16
Spjegazzjonijiet adegwati
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri u, fejn
applikabbli, l-intermedjarji tal-kreditu jew ir-rappreżentanti
maħturin jagħtu spjegazzjonijiet adegwati lill-konsumatur dwar
il-kuntratti ta’ kreditu proposti u kwalunkwe servizzi anċillari,
sabiex il-konsumatur ikun f’pożizzjoni li jista’ jivvaluta jekk ilkuntratti ta’ kreditu u servizzi anċillari humiex adatti għall-ħtiġi
jiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu.

Fejn applikabbli, l-ispjegazzjonijiet għandhom jinkludu b’mod
partikolari:

(a) l-informazzjoni prekuntrattwali li għandha tingħata skont:

(i) l-Artikolu 14 fil-każ ta’ kredituri;

(ii) l-Artikoli 14 u 15 fil-każ ta’ intermedjarji tal-kreditu jew
rappreżentanti maħturin;

(b) il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti proposti;

(c) l-effetti speċifiċi li l-prodotti proposti jista’ jkollhom fuq ilkonsumatur, inkluż il-konsegwenzi ta’ inadempjenza fil-ħlas
mill-kosumatur; u

(d) fejn servizzi anċillari jiġu abbinati ma’ kuntratt ta’ kreditu,
jekk kull komponent tal-grupp jistax jiġi terminat separata
ment u l-implikazzjonijiet għall-konsumatur jekk dan isir.

2.
L-Istati Membri jistgħu jadattaw il-mod li bih u sa fejn
iridu jingħataw l-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1,
kif ukoll minn għandu jipprovdi tali assistenza, għaċ-ċirkostanzi
tas-sitwazzjoni li fiha jiġi offrut il-kuntratt ta’ kreditu, il-persuna
li lilha qed jiġi offrut u t-tip ta’ kreditu offrut.

KAPITOLU 5
RATA PERĊENTWALI ANNWALI TAL-IMPOSTI

Artikolu 17
Kalkolu tar-RPAI
1.
Ir-RPAI għandha tiġi kkalkolata skont il-formola matema
tika stipulata fl-Anness I.
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2.
L-ispejjeż biex jinfetaħ u jinżamm kont speċifiku, biex
jintuża mezz ta’ pagament kemm għal tranżazzjonijiet kif
ukoll għal prelevamenti minn dak il-kont u ta’ spejjeż oħrajn
relatati ma’ transazzjonijiet ta’ pagamenti għandhom jiġu inklużi
fil-kost totali tal-kreditu lill-konsumatur kull meta jkun obbliga
torju li jinfetaħ jew jinżamm kont biex jinkiseb il-kreditu jew
biex jinkiseb bit-termini u l-kundizzjonijiet irreklamati.
3.
Il-kalkolu tar-RPAIgħandha tkun ibbażata fuq il-preżun
zjoni li l-kuntratt ta’ kreditu ser jibqa’ validu għall-perjodu
miftiehem u l-kreditur u l-konsumatur ser jissodisfaw l-obbligi
tagħhom taħt it-termini u sad-dati speċifikati fil-kuntratt ta’
kreditu.
4.
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ kreditu li jkollhom klawżoli li
jippermettu varjazzjonijiet fir-rata tal-imgħax tas-self u, fejn
applikabbli, fl-imposti inklużi fir-RPAI iżda li ma jistgħux jiġu
kkwantifikati fil-mument tal-kalkolu, ir-RPAI għandha tiġi kkal
kolata fuq il-preżunzjoni li r-rata tal-imgħax tas-self u imposti
oħrajn ser jibqgħu fissi b’rabta mal-livell stabbilit mal-konkluż
joni tal-kuntratt.
5.
Għal kuntratti ta’ kreditu li għalihom jintlaħaq qbil dwar
rata tal-imgħax ta’ self fissa b’rabta mal-perijodu inizjali ta’ millinqas ħames snin, li fi tmiemhom isiru negozjati dwar ir-rata
tal-imgħax ta’ self biex tiġi maqbula rata tal-imgħax fissa ġdida
għal perijodu materjali ieħor, il-kalkolu tar-RPAI addizzjonali
illustrattiva żvelata fil-FEIS għandu jkopri biss il-perijodu inizjali
ta’ rata fissa u għandu jkun ibbażat fuq is-suppożizzjoni li, fi
tmiem il-perijodu ta’ rata tal-imgħax tas-self fissa, il-kapital
pendenti jitħallas lura.
6.
Fejn il-kuntratt ta’ kreditu jippermetti varjazzjonijiet firrata tal-imgħax ta’ self, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-konsumatur ikun mgħarraf dwar l-impatti possibbli tal-varjazz
jonijiet fuq l-ammonti pagabbli u dwar ir-RPAI għall-inqas
permezz tal-FEIS. Dan għandu jsir billi l-konsumatur jiġi
pprovdut b’RPAI addizzjonali li jispjega r-riskji possibbli
marbuta ma’ żieda sinifikanti fir-rata tal-imgħax ta’ self. Fejn
ma jkunx hemm limitu fuq ir-rata ta’ self, din l-informazzjoni
għandha tiġi akkumpanjata minn twissija li tenfasizza l-fatt li lispiża totali tal-kreditu għall-konsumatur, muri mir-RPAI, jista’
jinbidel. Din id-dispożizzjoni m’għandhiex tapplika għal
kuntratti ta’ kreditu fejn ir-rata ta’ self hija ffissata għal perijodu
inizjali ta’ mill-inqas ħames snin, li fi tmiemhom isiru negozjati
dwar ir-rata ta’ self biex tinqabel rata fissa ġdida għal perijodu
materjali ieħor, li għalija hija prevista RPAI addizzjonali illus
trattiva fil-FEIS.
7.
Fejn applikabbli, is-suppożizzjonijiet addizzjonali stipulati
fl-Anness I għandhom jintużaw fil-kalkolu tar-RPAI.
8.
Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti
delegati skont l-Artikolu 40 sabiex temenda r-rimarki jew
taġġorna s-suppożizzjonijiet użati biex tiġi kkalkulata r-RPAI
kif stipulata fl-Anness I, partikolament jekk ir-rimarki jew issuppożizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu u fl-Anness I ma
jkunux biżżejjed biex tiġi kkalkolata r-RPAI b’mod uniformi
jew ma jkunux għadhom adatti għas-sitwazzjoni kummerċjali
fis-suq.
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KAPITOLU 6
VALUTAZZJONI TAL-AFFIDABBILTÀ KREDITIZJA

28.2.2014

7.
Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għadDirettiva 95/46/KE.

Artikolu 18
Obbligu li tiġi vvalutata l-affidabbiltà kreditizja
tal-konsumatur
1.
L-Istati Membru għandhom jiżguraw li, qabel ma jiġi
konkluż kuntratt ta’ kreditu, il-kreditur jagħmel valutazzjoni
bir-reqqa tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumatur. Dik il-valu
tazzjoni għandha tqis kif xieraq il-fatturi rilevanit għall-verifika
tal-prospett tal-konsumatur li jissodisfa l-obbligi tiegħu filkuntrat ta’ kreditu.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri u linformazzjoni li fuqhom tiġi bbażata l-valutazzjoni ikunu stab
biliti, dokumentati u aġġornati.
3.
Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja m’għandhiex tidde
pendi b’mod predominanti fuq il-fatt li l-proprjetà immobbli
residenzjali taqbeż l-ammont tal-kreditu jew il-preżunzjoni li lvalur tal-proprjetà immobbli residenzjali ser jogħla, sakemm liskop tal-kuntratt ta’ kreditu mhuwiex li proprjetà immobbli
residenjali tinbena jew tiġi rinnovata
4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn kreditur
jikkonkludi kuntratt ta’ kreditu ma’ konsumatur il-kreditur
m’għandux wara jħassar jew jibdel il-kuntratt ta’ kreditu bi
ħsara għall-konsumatur għar-raġuni li l-valutazzjoni tal-affidab
biltà kreditizja ma tkunx saret b’mod korrett. Dan il-paragrafu
m’għandux japplika fejn jintwera li l-konsumatur konxjament
żamm jew iffalsifika l-informazzjoni fis-sens tal-Artikolu 20.
5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) il-kreditur joffri l-kreditu lill-konsumatur biss meta r-riżultat
tal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja jindika li l-obbligi li
jirriżultaw mill-kuntratt ta’ kreditu x’aktarx li jiġu mħarsa
skont kif meħtieġ skont dak il-kuntratt;
(b) skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 95/46/KE, il-kreditur
jinforma minn qabel lill-konsumatur li ser tiġi kkonsultata
bażi ta’ data;
(c) fejn l-applikazzjoni għal kreditu tiġi miċħuda l-kreditur
jinforma lill-konsumatur dwar iċ-ċaħda mingħajr dewmien
u, fejn applikabbli, li d-deċiżjoni hija bbażata fuq
ipproċessar awtomatizzat ta’ data. Fejn iċ-ċaħda hija bbażata
fuq ir-riżultat tal-konsultazzjoni tal-bażi ta’ data, il-kreditur
għandu jgħarraf lill-konsumatur dwar ir-riżultat ta’ din ilkonsultazzjoni u tad-dettalji tal-bażi ta’ data kkonsultata.
6.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-affidabbiltà kredi
tizja tal-konsumatur tiġi valutata mill-ġdid abbażi ta’ informazz
joni aġġornata qabel tingħata kwalunkwe żieda sinifikanti flammont totali ta’ kreditu wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta’
kreditu sakemm tali kreditu addizzjonali ma jkunx ġie previst
u inkluż fil-valutazzjoni oriġinali tal-affidabbiltà kreditizja.

Artikolu 19
Evalwazzjoni tal-proprjetà
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu żviluppati stan
dards affidabbli għall-evalwazzjoni ta’ proprjetà immobbli resi
denzjali għall-finijiet tas-self ipotekarju fi ħdan it-territorju tagħ
hom. L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-kredituri jiżguraw li
dawk l-istandards jintużaw fejn jagħmlu evalwazzjoni ta’ prop
rjetà jew jieħdu passi raġonevoli biex jiżguraw li dawk l-istan
dards jiġu applikati fejn issir evalwazzjoni minn parti terza. Fejn
l-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli mir-regolamentazz
joni ta’ evalwaturi indipendenti li jagħmlu evalwazzjonijiet talproprjetà huma għandhom jiżguraw li dawn jikkonformaw marregoli nazzjonali li qegħdin fis-seħħ.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-evalwaturi interni
u esterni li jagħmlu evalwazzjonijiet tal-proprjetà jkunu kompe
tenti professjonalment u indipendenti biżżejjed mill-proċess tassottoskrizzjoni tal-kreditu sabiex ikunu jistgħu joffru evalwazz
joni imparzjali u oġġettiva, li għandha tiġi dokumentata f”mezz
dejjiemi u li tagħha jinżamm rekord mill-kreditur.

Artikolu 20
Żvelar u verifika tal-informazzjoni dwar il-konsumatur
1.
Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja msemmija fl-Arti
kolu 18 għandha ssir abbażi ta’ informazzjoni dwar id-dħul u lispejjeż tal-konsumatur u ċirkostanzi finanzjarji u ekonomiċi
oħra li hija meħtieġa, suffiċjenti u proporzjonata. L-informazz
joni għandha tinkiseb mill-kreditur minn sorsi rilevanti interni u
esterni, fosthom il-konsumatur, u inkluża informazzjoni mogħ
tija lill-intermedjarju tal-kreditu jew rappreżentat maħtur matul
il-proċess tal-applikazzjoni tal-kreditu. L-informazzjoni għandha
tiġi verifikata kif xieraq, fost l-oħrajn permezz ta’ referenza għal
dokumentazzjoni verifikabbli independentement meta meħtieġ.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji talkreditu jew ir-rappreżentanti maħturin jippreżentaw b’mod
preċiż l-informazzjoni neċessarja miksuba mill-konsumatur lillkreditur rilevanti sabiex il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja
tkun tista’ titwettaq.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kredituri jispeċi
fikaw b’mod ċar u dirett fil-fażi prekuntrattwali l-informazzjoni
meħtieġa u evidenza indipendentement verifikabbli li l-konsu
matur jeħtieġlu jipprovdi u ż-żmien li fih il-konsumatur jeħtieġ
li jipprovdi l-informazzjoni. Din it-talba għall-informazzjoni
għandha tkun proporzjonata u limitata għal dak li huwa neċes
sarju għat-twettiq ta’ valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tajba.
L-Istati Membri għandhom jippermettu l-kredituri jfittxu kjari
fika tal-informazzjoni rċevuta bi tweġiba għal dik it-talba fejn
meħtieġ biex tkun tista’ ssir il-valutazzjoni tal-affidabbiltà kredi
tizja.
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L-Istati Membri m’għandhomx iħallu kreditur jittermina lkuntratt ta’ kreditu għar-raġuni li l-informazzjoni mogħtija
mill-konsumatur qabel il-konklużjoni tal-kuntratt ta’ kreditu
ma kinitx kompluta.
It-tieni subparagrafu m’għandux iwaqqaf lill-Istati Membri milli
jippermetti li jiġi terminat kuntratt ta’ kreditu mill-kreditur fejn
jintwera li l-konsumatur konxjament żamm jew iffalsifika linformazzjoni.
4.
L-Istati Membri għandu jkollhom miżuri fis-seħħ biex
jiżguraw li l-konsumaturi huma konxji mill-ħtieġa li tingħata
informazzjoni korretta bi tweġiba għat-talba msemmija flewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 u li tali informazzjoni
tkun kompluta kemm meħtieġ biex issir valutazzjoni xierqa
tal-affidabbiltà kreditizja. Il-kreditut, l-intermedjarju tal-kreditu
jew rappreżentant maħtur għandu jwissi lill-konsumatur li fejn
il-kreditur ma jkunx jista’ jwettaq valutazzjoni tal-affidabbiltà
kreditizja għax il-konsumatur jagħżel li ma jagħtix l-informazz
joni jew il-verifika meħtieġa għal valutazzjoni tal-affidabbiltà
kreditizja l-kreditu ma jistax jingħata. Dik it-twissija tista’
tingħata f’format standardizzat.
5.
Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għadDirettiva 95/46/KE, b’mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha.
KAPITOLU 7
AĊĊESS GĦAL BAŻIJIET TA’ DATA

Artikolu 21
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2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li qabel ma jingħataw
servizzi ta’ konsulenza jew, fejn applikabbli, il-konklużjoni ta’
kuntratt għall-għoti ta’ servizzi ta’ konsulenza, il-kreditur, lintermedjarju tal-kreditu jew ir-rappreżentant maħtur jagħti
lill-konsumatur l-informazzjoni li ġejja bil-miktub jew b’mezz
dejjiemi ieħor:

(a) jekk ir-rakkomandazzjoni hijiex ser tkun ibbażata fuq konsi
derazzjoni tal-firxa ta’ prodotti tagħhom biss skont punt (b)
ta’ paragrafu 3 jew firxa wiesgħa ta’ prodotti mis-suq kollu
skont punt (c) ta’ paragrafu 3 sabiex il-konsumatur ikun
jista’ jifhem il-bażi li fuqha ssir ir-rakkomandazzjoni;

(b) fejn applikabbli, it-tariffa pagabbli mill-konsumatur għasservizzi ta’ konsulenza jew, fejn l-ammont ma jistax jiġi
aċċertat fil-mument tad-divulgazzjoni, il-metodu użat
għall-kalkolu tiegħu.

L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subpara
grafu tista’ tingħata lill-konsumatur f’għamla ta’ informazzjoni
prekuntrattwali addizzjonali.

3.
Meta jingħataw servizzi ta’ konsulenza lill-konsumaturi, lIstati Membri għandhom jiżguraw, minbarra r-rekwiżiti stipulati
fl-Artikoli 7 u 9, li:

Aċċess għal bażijiet ta’ data
1.
Kull Stat Membru għandu jiżgura aċċess għall-kredituri
kollha mill-Istati Membri kollha għal bażijiet ta’ data użati
f’dak l-Istat Membru biex jivvalutaw l-affidabbiltà kreditizja talkonsumaturi u għar-raġuni waħdanija tal-monitoraġġ tal-konfor
mità tal-konsumaturi mal-obbligi ta’ kreditu matul il-ħajja talkuntratt ta’ kreditu. Il-kundizzjonijiet għal aċċess bħal dan
m’għandhomx ikunu diskriminatorji.
2.
Paragrafu 1a għandu japplika kemm għal bażijiet ta’ data li
jitħaddmu minn uffiċċji privati tal-kreditu jew aġenziji ta’ refe
renza tal-kreditu u għal reġistri pubbliċi tal-kreditu.
3.
Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għadDirettiva 95/46/KE.
KAPITOLU 8

(a) il-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu jew ir-rappreżentanti
maħturin jiksbu l-informazzjoni neċessarja dwar is-sitwazz
joni personali u finanzjarja tal-konsumatur, il-preferenzi u lobjettivi tiegħu sabiex tkun tista’ ssir rakkomandazzjoni
dwar kuntratti ta’ kreditu adatti. Din il-valutazzjoni għandha
tkun ibbażata fuq informazzjoni li tkun aġġornata f’dak ilmument u għandha tqis suppożizzjonijiet raġonevoli dwar
ir-riskji għas-sitwazzjoni tal-konsumatur matul it-terminu
tal-kuntratt ta’ kreditu propost;

(b) il-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu vinkolati jew ir-rapp
reżentanti maħturin ta’ intermedjarji tal-kreditu vinkolati
jikkunsidraw numru biżżejjed kbir ta’ kuntratti ta’ kreditu
fis-sett ta’ prodotti tagħhom u jirrakkomandaw kuntratt ta’
kreditu adatt jew diversi kuntratti ta’ kreditu minn fost ilfirxa ta’ prodotti tagħhom adatti għall-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni
finanzjarja u ċ-ċirkostanzi personali tal-konsumatur,

SERVIZZI TA’ KONSULENZA

Artikolu 22
Standards għal servizzi ta’ konsulenza
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kreditur, l-inter
medjarju tal-kreditu jew ir-rappreżentant maħtur jinforma lillkonsumatur, fil-kuntest ta’ transazzjoni partikolari, jekk humiex
qed jingħataw jew jistgħux jingħataw servizzi ta’ konsulenza lillkonsumatur.

(c) l-intermedjarji tal-kreditu mhux vinkolati jew ir-rappreżen
tanti maħturin ta’ intermedjarji tal-kreditu mhux vinkolati
jikkunsidraw numru biżżejjed kbir ta’ kuntratti ta’ kreditu
disponibbli fis-suq u jirrakkomandaw kuntratt ta’ kreditu
adatt jew diversi kuntratti ta’ kreditu disponibbli fis-suq
adatti għall-ħtiġijiet, is-sitwazzjoni finanzjarja u ċ-ċirkostanzi
personali tal-konsumatur;
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(d) il-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu jew ir-rappreżentanti
maħturin jaġixxu fl-aħjar interessi tal-konsumatur billi:
(i) jinfurmaw ruħhom dwar il-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi talkonsumatur; u
(ii) jirrakkomandaw kuntratti ta’ kreditu adatti skont punti
(a), (b) u (c); u
(e) il-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu jew ir-rappreżentanti
maħturin jagħtu lill-konsumatur dokumentazzjoni fuq
karta jew b’mezz ieħor dejjiemi tar-rakkomandazzjoni
pprovduta.
4.
L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu l-użu tat-terminu
“konsulenza” u “konsulent” jew termini simili meta s-servizzi
ta’ konsulenza jingħataw lill-konsumaturi minn kredituri, inter
medjarji tal-kreditu vinkolati jew rappreżentanti maħturin talintermedjarji tal-kreditu vinkolat.
Fejn l-Istati Membri ma jipprojbixxux l-użu tat-terminu ‘konsu
lenza’ u ‘konsulent’, huma għandhom jimponu l-kundizzjonijiet
li ġejjin dwar l-użu tat-terminu “konsulenza indipendenti” jew
“konsulent indipendenti” minn kredituri, intermedjarji talkreditu jew rappreżentanti maħturin li jagħtu servizzi ta’ konsu
lenza:
(a) kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti
maħturin għandhom iqisu għadd kbir biżżejjed ta’ kuntratti
ta’ kreditu disponibbli fis-suq; u
(b) kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti
maħturin m’għandhomx jiġu rinumerati għal dawk isservizzi ta’ konsulenza minn kreditur wieħed jew aktar.
Il-punt (b) tat-tieni subparagrafu għandu japplika biss meta lgħadd ta’ kredituri meqjusa jkun inqas minn maġġoranza tassuq,
L-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti aktar strinġenti b’rabta
mal-użu tat-termini “konsulenza indipendenti” jew “konsulent
indipendenti” minn kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew rapp
reżentanti maħturin, inkluża projbizzjoni li tiġi rċevuta rimune
razzjoni minn kreditur.
5.
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu obbligu għall-kredituri u
l-intermedjarji tal-kreditu u r-rappreżentanti maħturin li javżaw
lill-konsumatur meta, fil-konsiderazzjoni tas-sitwazzjoni finan
zjarja tal-konsumatur, kuntratt ta’ kreditu jista’ jirriżulta f’riskju
partikolari għall-konsumatur.
6.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-servizzi ta’ konsu
lenza jingħataw biss minn kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew
rappreżentanti maħturin.
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L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx l-ewwel
subparagrafu għal persuni li:

(a) jiżvolġu l-attivitajiet ta’ intermedjazzjoni ta’ kreditu stipulati
f’punti 5 tal-Artikolu 4 jew li jipprovdu servizzi ta’ konsu
lenza fejn dawk l-attivitajiet jitwettqu jew servizzi jingħataw
b’mod inċidentali waqt attività professjonali u dik l-attività
tkun irregolata minn dispożizzjonijiet legali jew regolatorji
jew kodiċi tal-etika li jirregola l-professjoni li ma jeskludux
it-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet jew il-forniment ta’ dawk isservizzi;

(b) jipprovdu servizzi ta’ konsulenza fil-kuntest tal-ġestjoni ta’
dejn eżistenti li huma prattikanti tal-insolvenza fejn dik lattività hija regolata minn dispożizzjonijiet legali jew rego
latorji jew servizzi pubbliċi jew volontarji ta’ konsulenza
dwar dejn li ma joperawx fuq bażi kummerċjali; jew

(c) jipprovdu servizzi ta’ konsulenza li mhumiex kredituri,
intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentattivi maħturin fejn
persuni bħal dawn huma ammessi u sorveljati minn awto
ritajiet kompetenti f’konformità mar-rekwiżiti għal inter
medjarji tal-kreditu skont din id-Direttiva.

Persuni li jgawdu mill-eżenzjoni fit-tieni subparagrafu m’għan
dhomx igawdu mid-dritt imsemmi fl-Artikolu 32(1) li jipprovdu
servizzi għat-territorju sħiħ tal-Unjoni.

7.
Dan l-Artikolu m’għandux jippreġudika l-Artikolu 16 u lkompetenza tal-Istati Membri li jiżguraw li jingħataw servizzi
lill-konsumaturi biex jgħinuhom jifhmu l-ħtiġijiet finanzjarji
tagħhom u liema tipi ta’ prodotti x’aktarx jissodisfaw dawk ilħtiġijiet.

KAPITOLU 9
SELF F’MUNITA BARRANIJA U SELF B’RATA VARJABBLI

Artikolu 23
Self f’munita barranija
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fejn kuntratt ta’
kreditu jirrigwarda self f’munita barranija, ikun hemm fis-seħħ
qafas regolatorju xieraq fiż-żmien li fih jiġi konkluż il-kuntratt
ta’ kreditu biex għall-inqas jiġi żgurat li:

(a) il-konsumatur ikollu dritt jikkonverti l-kuntratt ta’ kreditu
għal munita alternattiva f’kundizzjonijiet speċifikati; jew

(b) jkun hemm kuntratti oħra fis-seħħ biex jillimitaw ir-riskju
tar-rata tal-kambju li l-konsumatur huwa espost għalih filkuntratt ta’ kreditu.
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2.
Il-munita alternattiva msemmija f’punt (a) ta’ paragrafu 1
għandha tkun:

(a) il-munita li fiha l-konsumatur primarjament jirċievi d-dħul
jew li fiha għandu l-assi li minnhom ser jitħallas lura lkreditu, kif indikat fil-punt meta saret l-aktar valutazzjoni
riċenti tal-affidabbiltà kreditizja relatata mal-kuntratt ta’
kreditu; jew

(b) il-munita tal-Istat Membru li fih il-konsumatur jew kien
residenti fiż-żmien meta l-kuntratt ta’ kreditu ġie konkluż
jew huwa residenti bħalissa.

L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw jekk l-għażliet imsemmijiet
fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu humiex it-tnejn
disponibbli għall-konsumatur jew waħda minnhom biss jew
jistgħu jħallu lill-kredituri jispeċifikaw jekk l-għażliet imsemmi
jiet fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu humiex it-tnejn
disponibbli għall-konsumatur jew waħda minnhom biss.
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Artikolu 24
Krediti b’rata tal-imgħax varjabbli
Fejn il-kuntratt ta’ kreditu huwa kreditu b’rata tal-imgħax
varjabbli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) kwalunkwe indiċi jew rati ta’ referenza użati biex tiġi kkal
kulata r-rata tal-imgħax tas-self ikunu ċari, aċċessibbli,
oġġettivi u verifikabbli mill-partijiet tal-kuntratt ta’ kreditu
u l-awtoritajiet kompetenti; u

(b) id-dokumentazzjoni storika tal-indiċijiet għall-kalkolu tarrati tal-imgħax ta’ self tinżamm mill-fornituri ta’ dawn lindiċijiet jew inkella mill-kredituri.

KAPITOLU 10
EŻEKUZZJONI TAJBA TA’ KUNTRATTI TA’ KREDITU U
D-DRITTIJIET MARBUTA

Artikolu 25
Ħlas lura antiċipat

3.
Fejn konsumatur għandu dritt li jikkonverti kuntratt ta’
kreditu f’munita alternattiva skont punt (a) ta’ paragrafu 1, lIstati Membri għandhom jiżguraw li r-rata tal-kambju li fiha ssir
il-konverżjoni tkun ir-rata tal-kambju tas-suq applikabbli fil-jum
tal-applikazzjoni għall-konverżjoni sakemm ma jkunx speċifikat
mod ieħor fil-kuntratt ta’ kreditu.

4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn konsumatur
għandu self f’munita barranija, il-kreditur iwissi lill-konsumatur
fuq bażi regolari fuq karta jew b’mezz ieħor dejjiemi għall-inqas
fejn il-valur tal-ammont totali pagabbli mill-konsumatur li jibqa’
pendenti jew tal-pagamenti regolari jvarja b’aktar minn 20 %
minn dak li jkun kieku ġiet applikata r-rata tal-kambju bejn
il-munita tal-kuntratt ta’ kreditu u l-munita tal-Istat Membru
applikabbli fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt ta’ kreditu.
It-twissija għandha tgħarraf lill-konsumatur dwar żieda flammont totali pagabbli mill-konsumatur, tistipula fejn
applikabbli d-dritt li ssir konverżjoni għal munita alternattiva
u l-kundizzjonijiet biex isir dan u tfisser kull mekkaniżmu
applikabbli ieħor biex jiġi limitat ir-riskju tar-rata tal-kambju li
għalih huwa espost il-konsumatur.

5.
L-Istati Membri jistgħu jirregolaw aktar is-self f’munita
barranija sakemm regolament bħal dan ma jiġix applikat b’effett
retrospettiv.

6.
L-arranġamenti applikabbli skont dan l-Artikolu għan
dhom jiġu ddivilgati lill-konsumatur fil-FEIS u fil-kuntratt ta’
kreditu. Fejn m’hemm l-ebda dispożizzjoni fil-kuntratt ta’
kreditu biex jiġi limitat ir-riskju tar-rata tal-kambju li għalih
huwa espost il-konsumatur għal ċaqliq fir-rata tal-kambju ta’
inqas minn 20 %, il-FEIS għandu jinkludi eżempju illustrattiv
tal-impatt ta’ ċaqliq ta’ 20 % fir-rata tal-kambju.

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumatur ikollu
dritt li jeħles kompletament jew parzjalment mill-obbligi tiegħu
skont kuntratt ta’ kreditu qabel ma jiskadi dak il-kuntratt. F’tali
każijiet, il-konsumatur għandu jkun intitolat għal tnaqqis flispiża totali tal-kreditu lill-konsumatur, b’tali tnaqqis ikun
jikkonsisti fl-imgħax u l-ispejjeż għat-tul ta’ żmien li jkun
baqa’ tal-kuntratt.

2.
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li t-tħaddim tad-dritt
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun soġġett għal ċerti kundizzjonijiet.
Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jinkludu limitazzjonijiet ta’
żmien għall-eżerċizzju tad-dritt, trattament differenti skont ittip tar-rata tal-imgħax tas-self jew skont il-mument li fih ilkonsumatur iħaddem id-dritt, jew restrizzjonijiet fir-rigward
taċ-ċirkostanzi li fihom jista’ jiġi jitħaddem id-dritt.

3.
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kreditur ikun intitolat
għal kumpens ġust u oġġettiv, fejn ġustifikat, għall-ispejjeż
possibbli marbuta direttament mar-ripagament antiċipat talkreditu iżda m’għandhomx jimponu penali fuq il-konsumatur.
F’dak ir-rigward, il-kumpens m’għandux jaqbeż it-telf finanzjarju
tal-kreditur. Filwaqt li jitħarsu dawk il-kundizzjonijiet l-Istati
Membri jistgħu jistipulaw li l-kumpens ma jistax jaqbeż ċertu
livell jew ikun permess biss għal ċertu perijodu ta’ żmien.

4.
Fejn konsumatur ifittex li jeħles mill-obbligi tiegħu skont
kuntratt ta’ kreditu qabel ma jiskadi l-kuntratt, il-kreditur
għandu jagħti lill-konsumatur mingħajr dewmien wara li jkun
irċieva t-talba, bil-miktub jew b’mezz dejjiemi ieħor, l-infor
mazzjoni meħtieġa biex jikkunsidra din l-alternattiva. Dik linformazzjoni għandha mill-inqas tikkwantifika l-implikazzjoni
jiet għall-konsumatur tal-ħelsien mill-obbligi tiegħu qabel liskadenza tal-kuntratt ta’ kreditu u tistipula b’mod ċar
kwalunkwe preżunzjoni użata. Kwalunkwe preżunzjoni użata
għandha tkun raġonevoli u ġustifikabbli.
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5.
Fejn il-ħlas lura antiċipat isir f’perjodu meta r-rata talimgħax tas-self tkun fissal-Istati Membri jistgħu jistipulaw li leżerċizzju tad-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 jiġi soġġett għalleżistenza ta’ interess leġittimu min-naħa tal-konsumatur.

28.2.2014

dejjiemi dwar il-proċedura li tkun ser issir u jagħti indikazzjoni
ta’ kif ser tintlaqat ir-rata tal-imgħax tas-self.

Artikolu 28
Artikolu 26
Swieq flessibbli u affidabbli
1.
L-Istati Membri għandu jkollhom mekkaniżmi xierqa fisseħħ biex jiġi żgurat li l-pretensjoni kontra l-garanzija tkun tista’
tiġi nfurzata minn jew f’isem il-kredituri. L-Istati Membri għan
dhom jiżguraw ukoll li l-kredituri jżommu dokumentazzjoni
xierqa dwar it-tipi ta’ proprjetà immobbli aċċettati bħala garan
zija kif ukoll il-politika ta’ sottoskrizzjoni ipotekarja użata.

2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex
jiżguraw li jsir monitoraġġ statistiku xieraq tas-suq tal-proprjetà
residenzjali, inkluż għal finijiet ta’ sorveljanza tas-suq, fejn xieraq
billi jiġi nkoraġġut l-iżvilupp u l-użu ta’ indiċijiet speċifiċi talprezzijiet li jistgħu jkunu pubbliċi jew privati jew it-tnejn.

Artikolu 27
Informazzjoni rigward tibdil fir-rata tal-imgħax tas-self
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kreditur jinforma
lill-konsumatur dwar kwalunkwe bidla fir-rata tal-imgħax tasself, bil-miktub jew b’mezz durabbli ieħor, qabel ma l-bidla
tieħu effett. L-informazzjoni għandha mill-inqas tinkludi lammont tal-pagamenti li għandhom isiru wara li r-rata talimgħax tas-self il-ġdida tieħu effett u, f’każijiet fejn jinbidlu innumru jew il-frekwenza tal-pagamenti, id-dettajli tagħhom.

2.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-parti
jiet jiftiehmu fil-kuntratt ta’ kreditu li l-informazzjoni msemmija
fil-paragrafu 1 għandha tingħata lill-konsumatur perjodikament
fejn il-bidla fir-rata tal-imgħax tas-self tkun korrelatata ma’ bidla
f’rata ta’ referenza, u r-rata ta’ referenza l-ġdida tkun disponibbli
pubblikament b’mezzi adatti, u l-informazzjoni dwar ir-rata ta’
referenza l-ġdida tinżamm disponibbli fl-uffiċċji tal-kreditur u
kkomunikata personalment lill-konsumatur flimkien malammont ta’ pagamenti perijodiċi ġodda.

3.
Il-kredituri jistgħu jkomplu jgħarrfu lill-konsumaturi peri
jodikament fejn il-bidla fir-rata tal-imgħax tas-self ma tkunx
korrelatata ma’ bidla f’rata ta’ referenza fejn dan kien ikun
permess skonti il-liġi nazzjonali qabel l-20 ta’ Marzu 2014.

4.
Fejn bidliet fir-rata tal-imgħax tas-self ikunu determinati
permezz ta’ rkant fis-swieq kapitali u għalhekk ikun impossibbli
li l-kreditur jinforma lill-konsumatur dwar xi bidla qabel ma lbidla tieħu effett, il-kreditur għandu, kmieni biżżejjed qabel lirkant, jinforma lill-konsumatur fuq karta jew b’mezz ieħor

Arretrati u bejgħ furzat
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri biex jinkoraġ
ġixxu lill-kredituri jkunu raġonevolment tolleranti qabel ma
jinbdew il-proċeduri ta’ bejgħ furzat.

2.
L-Istati Membri jistgħu jesiġu li, fejn il-kreditur jiġi
permess jiddefinixxi u jimponi tariffi fuq il-konsumatur
minħabba l-inadempjenza, dawk it-tariffi ma jkunux akbar
milli meħtieġ biex jikkumpensaw lill-kreditur għall-ispejjeż li
jkun ġarrab minħabba l-adempjenza.

3.
L-Istati Membri jistgħu jħallu lill-kredituri jimponu tariffi
addizzjonali fuq il-konsumatur fil-każ ta’ inadempjenza. F’dak ilkaż l-Istati Membri għandhom jagħmlu limitu fuq dawk it-tariffi.

4.
L-Istati Membri m’għandhomx iwaqqfu lill-partijiet għal
kuntratt ta’ kreditu milli jaqblu b’mod espress li l-għoti lura
jew it-trasferiment lill-kreditur tal-garanzija jew id-dħul millbejgħ tal-garanzija ikun biżżejjed biex jitħallas lura l-kreditu.

5.
Fejn il-prezz miksub għall-proprjetà immobbli jolqot lammont dovut mill-konsumatur l-Istati Membri għandu
jkollhom proċeduri u miżuri biex jippermettu li jinkiseb laħjar prezz possibbli għall-proprjetà immobbli soġġetta għallbejgħ furzat.

Fejn wara l-proċedimenti ta’ bejgħ furzat jifdal dejn pendenti, lIstati Membri għandhom jiżguraw li jkunu stabbiliti miżuri biex
jiffaċilitaw il-ħlas lura sabiex jiġu protetti l-konsumaturi.

KAPITOLU 11
REKWIŻITI GĦALL-ISTABBILIMENT U S-SUPERVIŻJONI TA’
INTERMEDJARJI TAL-KREDITU U RAPPREŻENTANTI
MAĦTURIN

Artikolu 29
Ammissjoni ta’ intermedjarji tal-kreditu
1.
Intermedjarji tal-kreditu għandhom ikunu debitament
ammessi biex iwettqu parti minn jew l-attivitajiet kollha ta’
intermedjazzjoni tal-kreditu stipulati fil-punt 5 tal-Artikolu 4
jew biex jipprovdu servizzi ta’ konsulenza minn awtorità
kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom. Fejn Stat
Membru jippermetti rappreżentanti maħturin skont l-Arti
kolu 31, m’għandux ikun meħtieġ li tali rappreżentant maħtur
m’għandux ikollu jiġi ammess bħala intermedjarju tal-kreditu
skont dan l-Artikolu.
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2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ammissjoni ta’
intermedjarji tal-kreditu tkun soġġetta għall-issodisfar millinqas tar-rekwiżiti professjonali li ġejjin flimkien mar-rekwiżiti
stipulati fl-Artikolu 9:

(a) intermedjarji tal-kreditu għandhom ikollhom assigurazzjoni
għall-indennizz professjonali li tkopri t-territorji fejn joffru
s-servizzi, jew xi garanzija oħra paragunabbli għar-respon
sabbiltà li tirriżulta min-negliġenza professjonali. Madan
kollu, għall-intermedjarji ta’ kreditu vinkolati, l-Istat Membru
tad-domiċilju jista’ jistipula li tali assigurazzjoni jew garan
zija paragunabbli tista’ tingħata minn kreditur li f’ismu lintermedjarju tal-kreditu għandu s-setgħa jaġixxi.

Jiġu ddelegati setgħat lill-Kummissjoni biex tadotta u, fejn
neċessarju, temenda standards regolatorji tekniċi biex
tistipula l-ammont monetarju minimu tal-assigurazzjoni
għall-indennizz professjonali jew tal-garanzija paragunabbli
msemmija fl-ewwel paragrafu ta’ dan il-punt. Dawn l-istan
dards regolatorji tekniċi għandhom jiġu adottati skont lArtikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

L-ABE għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards regolatorji
tekniċi biex tistipula l-ammont monetarju minimu talassigurazzjoni għall-indennizz professjonali jew tal-garanzija
paragunabbli msemmija fl-ewwel paragrafu ta’ dan il-punt
biex jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni sal-21 ta’ Settembru
2014. L-ABE għandha tirrevedi, u jekk meħtieġ, tiżviluppa
abbozz ta’ standards regolatorji tekniċi biex temenda lammont monetarju minimu tal-assigurazzjoni għall-inden
nizz professjonali jew tal-garanzija paragunabbli msemmija
fl-ewwel paragrafu ta’ dan il-punt biex jiġi ppreżentat lillKummissjoni għall-ewwel darba sal-21 ta’ Marzu 2018 u
kull sentejn minn dakinhar ‘il quddiem.

(b) persuna fiżika stabbilita bħala intermedjarju tal-kreditu, ilmembri tal-bord ta’ intermedjarju tal-kreditu stabbilit bħala
persuna ġuridika u persuni fiżiċi li jiżvolġu kompiti ekwi
valenti fi ħdan intermedjarju tal-kreditu li jkun persuna ġuri
dika iżda li m’għandux bord, għandhom ikunu ta’ reputazz
joni tajba. Bħala minimu, għandu jkollhom kondotta talpulizija nadifa jew kwalunkwe ekwivalenti nazzjonali ieħor
fir-rigward ta’ reati kriminali serji marbutin ma’ reati kontra
l-proprjetà jew reati oħra relatati ma’ attivitajiet finanzjarji u
ma jistgħux ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, sakemm
ma jkunux ġew riabilitati skont il-liġi nazzjonali.

(c) persuna fiżika stabbilita bħala intermedjarju tal-kreditu, ilmembri tal-bord ta’ intermedjarju tal-kreditu stabbilit bħala
persuna ġuridika u persuni fiżiċi li jiżvolġu kompiti ekwi
valenti fi ħdan intermedjarju tal-kreditu li jkun persuna ġuri
dika iżda li m’għandux bord, għandu jkollhom livell adatt ta’
konoxxenza u kompetenza rigward kuntratti ta’ kreditu. LIstat Membru tad-domiċilju għandu jistabbilixxi l-livell adatt
ta’ għarfien u kompetenza skont il-prinċipji stabbiliti flAnness III.
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3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji stabbiliti
sabiex il-persunal tal-intermedjarji tal-kreditu jew tal-kredituri
jilħqu r-rekwiżiti professjonali tagħhom ikunu pubbliċi.

4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji talkreditu ammessi kollha, kemm jekk stabbiliti bħala persuni fiżiċi
kif ukoll ġuridiċi, jiddaħħlu f’reġistru ta’ awtorità kompetenti flIstat Membru tad-domiċilju tagħhom. L-Istati Membri għan
dhom jiżguraw li r-reġistru tal-intermedjarji tal-kreditu jinżamm
aġġornat u jkun pubblikament disponibbli elettronikament.

Ir-reġistru tal-intermedjarji tal-kreditu għandu jkun fih mill-inqas
l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-ismijiet tal-persuni fid-direzzjoni li huma responsabbli
għall-operazzjonijiet ta’ intermedjazzjoni. L-Istati Membri
jistgħu jesiġu r-reġistrazzjoni tal-persuni fiżiċi kollha li
jaqdu funzjoni ta’ kuntatt dirett mal-klijenti f’impriża li
twettaq attività ta’ intermedjazzjoni tal-kreditu;

(b) l-Istati Membri li fihom l-intermedjarju tal-kreditu jiżvolġi nnegozju skont ir-regoli dwar il-libertà tal-istabbiliment jew
dwar il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u li dwaru l-inter
medjarju tal-kreditu jkun informa l-awtorità kompetenti talIstat Membru tad-domiċilju skont l-Artikolu 32(3);

(c) jekk l-intermedjarju tal-kreditu huwiex vinkolat jew le;

L-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħżlu l-alternattiva msemmija
fl-Artikolu 30 għandhom jiżguraw li r-reġistru jindika l-kreditur
li f’ismu l-intermedjarju tal-kreditu qed jaġixxi.

L-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħżlu l-alternattiva msemmija
fl-Artikolu 31 għandhom jiżguraw li r-reġistru jindika l-inter
medjarju tal-kreditu jew fil-każ ta’ rappreżentant maħtur ta’
intermedjarju tal-kreditu vinkolat, il-kreditur li f’ismu r-rapp
reżentant maħtur jaġixxi.

5.

L-Istati Membri tad-domiċilju għandhom jiżguraw li:

(a) kwalunkwe intermedjarju tal-kreditu li jkun persuna ġuridika
ikollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fl-istess Stat Membru taluffiċċju reġistrat tiegħu jekk ikollu uffiċċju reġistrat skont illiġi nazzjonali tiegħu;

(b) kwalunkwe intermedjarju tal-kreditu li ma jkunx persuna
ġuridika, jew kwalunkwe intermedjarju tal-kreditu li jkun
persuna ġuridika iżda li skont il-liġi nazzjonali tiegħu ma
jkollux uffiċċju reġistrat, ikollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu flIstat Membru li fih effettivament iwettaq in-negozju prinċi
pali tiegħu.
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6.
Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt uniku ta’
informazzjoni li jippermetti aċċess pubbliku malajr u faċli
għall-informazzjoni mir-reġistru nazzjonali, li għandu jkun
kompilat elettronikament u aġġornat kontinwament. Dawn ilpunti ta’ informazzjoni għandhom jipprovdu d-dettalji ta’ iden
tifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat Membru.

28.2.2014

Artikolu 31
Rappreżentanti maħturin
1.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu lil inter
medjarju tal-kreditu li jaħtar rappreżentanti maħturin.

7.
L-Istati Membri tad-domiċilju għandhom jiżguraw li lintermedjarji tal-kreditu u r-rappreżentanti maħturin ammessi
kollha jkunu konformi mar-rekwiżiti ddefiniti fil-paragrafu 2
fuq bażi kontinwata. Dan il-paragrafu huwa mingħajr preġu
dizzju għall-Artikoli 30 u 31.

Fejn ir- rappreżentant maħtur ikun maħtur minn intermedjarju
tal-kreditu vinkonalti speċifikat fil-punt (a) tal-punt 7 tal-Arti
kolu 4, il-kreditur għandu jibqa’ responsabbli b’mod sħiħ u
mingħajr kundizzjonijiet għal kull azzjoni jew ommissjoni
min-naħa tar-rappreżentant maħtur li jkun qed jaġixxi f’isem
dak l-intermedjarju tal-kreditu vinkolat f’oqsma regolati minn
din id-Direttiva. F’każijiet oħra l-intermedjarju tal-kreditur
għandu jibqa’ responsabbli bis-sħiħ u mingħajr kundizzjonijiet
għal kwalunkwe azzjoni jew ommissjoni min-naħa tar-rapp
reżentant maħtur li qed jaġixxi f’isem l-intermedjarju tal-kreditu
f’oqsma regolati minn din id-Direttiva.

8.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan lArtikolu għall-persuni li jiżvolġu l-attivitajiet ta’ intermedjazz
joni tal-kreditu tagħhom stipulati fil-punt 5 tal-Artikolu 4 fejn
dawk l-attivitajiet jitwettqu b’mod inċidentali fil-kors ta’ attività
professjonali u dik l-attività tkun irregolata minn dispożizzjoni
jiet legali jew regolatorji jew minn kodiċi tal-etika li jirregola lprofessjoni li ma jeskludux it-twettiq ta’ dawk l-attivitajiet.

2.
L-intermedjarji tal-kreditu għandhom jiżguraw li r-rapp
reżentanti maħturi tagħhom jikkonformaw mill-inqas marrekwiżiti stipulati fl-Artikolu 29(2). Madankollu, l-Istat Membru
tad-domiċilju jista’ jistipula li l-assigurazzjoni għall-indennizz
professjonali jew garanzija paragunabbli tista’ tingħata minn
intermedjarju tal-kreditu li f’ismu r-rappreżentant maħtur
għandu s-setgħa li jaġixxi.

9.
Dan l-Artikolu m’għandux japplika għall-istituzzjonijiet
tal-kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE jew għal
istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn li taħt il-liġi nazzjonali huma
soġġetti għal reġim ekwivalenti ta’ awtorizzazzjoni u sorvel
janza.

3.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 34 ta’ din id-Direttiva,
l-intermedjarji tal-kreditu għandhom jissorveljaw l-attivitajiet tarrappreżentanti maħturin tagħhom sabiex jiżguraw il-konformità
sħiħa ma’ din id-Direttiva. B’mod partikolari, l-intermedjarji talkreditu għandhom ikunu responsabbli għas-sorveljanza talkonformità mar-rekwiżiti ta’ konoxxenza u ta’ kompetenza
tar-rappreżentanti maħturin u tal-persunal tagħhom.

L-ABE għandha tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha refe
renzi jew hyperlinks għal dak il-punt ta’ informazzjoni.

Artikolu 30
Intermedjarji tal-kreditu vinkolati ma’ kreditur wieħed biss
1.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 31(1), l-Istati Membri
jistgħu jippermettu lil l-intermedjarji tal-kreditu vinkolanti speċi
fikati fil-punt (a) tal-punt 7 tal-Artikolu 4 li jkunu ammessi millawtoritajiet kompetenti permezz tal-kreditur li f’ismu l-inter
medjarju tal-kreditu vinkolat ikun jaġixxi esklużivament.

F’każijiet bħal dawn, il-kreditur għandu jibqa’ responsabbli bissħiħ u mingħajr kundizzjonijiet għal kwalunkwe azzjoni jew
ommissjoni mill-parti tal-intermedjarju tal-kreditu vinkolat li
qed jaġixxi f’isem il-kreditur f’oqsma regolati minn din id-Diret
tiva. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-kreditur jiżgura li
dawk l-intermedjarji tal-kreditu vinkolati jikkonformaw millinqas mar-rekwiżiti professjonali stabbiliti fl-Artikolu 29(2).

2.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 34, il-kredituri għan
dhom jissorveljaw l-attivitajiet tal-intermedjarji tal-kreditu vinko
lati speċifikati fil-punt (a) tal-punt 7 tal-Artikolu 4 sabiex
jiżguraw li huma jibqgħu konformi ma’ din id-Direttiva.
B’mod partikolari, il-kreditur għandu jkun responsabbli għassorveljanza tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ konoxxenza u ta’
kompetenza tal-intermedjarju tal-kreditu vinkolat u tal-persunal
tiegħu

4.
L-Istati Membri li jiddeċiedu li jippermettu lil intermedjarju
tal-kreditu li jaħtar rappreżentanti maħturin għandhom jistabbi
lixxu reġistru pubbliku li fih mill-inqas l-informazzjoni msem
mija fl-Artikolu 29(4). Ir-rappreżentanti maħtura għandhom
ikunu rreġistrati fir-reġistru pubbliku fl-Istat Membru fejn
ikunu stabbiliti. Ir-reġistru għandu jiġi aġġornat fuq bażi rego
lari. Għandu jkun disponibbli pubblikament għall-konsultazz
joni online.
Artikolu 32
Libertà tal-istabbiliment u libertà li jiġu pprovduti servizzi
minn intermedjarji tal-kreditu
1.
L-ammissjoni ta’ intermedjarju tal-kreditu mill-awtorità
kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu kif stipulat
fl-Artikolu 29(1) għandha tkun effettiva għat-territorju kollu
tal-Unjoni mingħajr ammissjoni ulterjuri mill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i ospitanti għat-twettiq tal-attivi
tajiet u l-għoti ta’ servizzi koperti mill-ammissjoni, sakemm lattivitajiet li intermedjarju tal-kreditu bi ħsiebu jiżvolġi fl-Istati
Membri ospitanti jkunu koperti bl-ammissjoni. Madankollu,
intermedjarji tal-kreditu m’għandhomx ikunu permessi jipp
rovdu s-servizzi tagħhom fir-rigward ta’ kuntratti ta’ kreditu
offruti minn istituzzjonijiet mhux tal-kreditu lill-konsumaturi
fi Stat Membru fejn tali istituzzjonijiet mhux tal-kreditu ma
jkollhomx permess joperaw.
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2.
Rappreżentanti maħturin li nħatru fi Stati Membri li
jagħżlu l-alternattiva taħt l-Artikolu 31 ma jkunux jistgħu
jiżvolġu parti mill-attivitajiet jew l-attivitajiet kollha ta’ intermed
jazzjoni tal-kreditu stipulati fil-punt 5 tal-Artikolu 4 jew jipp
rovdu servizzi ta’ konsulenza fi Stati Membri fejn tali rappreżen
tanti maħturin m’għandhomx il-permess biex joperaw.

3.
Kwalunkwe intermedjarju tal-kreditu ammess li jkollu lħsieb iwettaq negozju għall-ewwel darba fi Stat Membru wieħed
jew aktar skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi jew meta
jistabbilixxi fergħa għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti
tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu.

Fi żmien xahar wara li jiġu infurmati, dawk l-awtoritajiet
kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti
tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat bl-intenzjoni tal-intermedjarju
tal-kreditu u għandhom fl-istess żmien jinformaw lill-intermed
jarju tal-kreditu kkonċernat b’dik in-notifika. Huma għandhom
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri
ospitanti kkonċernati dwar il-kredituri li l-intermedjarju talkreditu jkun vinkolat magħhom u jekk il-kredituri jassumux
responsabbiltà sħiħa u mingħajr kundizzjonijiet għall-attivitajiet
tal-intermedjarju tal-kreditu. L-Istat Membru ospitanti għandu
juża l-informazzjoni li jkun irċieva mill-Istat Membru tad-domi
ċilju biex idaħħal l-informazzjoni neċessarja fir-reġistru tiegħu.
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(c) ma għadux jissodisfa l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom
tkun ingħatat l-ammissjoni;

(d) jaqa’ taħt xi wieħed mill-każijiet fejn il-liġi nazzjonali,
rigward materji barra mill-ambitu ta’ din id-Direttiva, jipp
revedi l-irtirar.

(e) ikun kiser serjament u sistematikament id-dispożizzjonijiet
adottati skont din id-Direttiva li jirregolaw il-kundizzjonijiet
operattivi tal-intermedjarji tal-kreditu.

2.
Fejn l-ammissjoni ta’ intermedjarju tal-kreditu tiġi rtirata
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, dan
tal-aħħar għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri b’dan l-irtirar kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar
tard minn 14-il jum, bi kwalunkwe mezz adatt.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji talkreditu li kellhom l-ammissjoni tagħhom irtirata jitħassru mirreġistru mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 34
L-intermedjarju tal-kreditu jkun jista’ jibda n-negozju xahar wara
d-data li fiha jkun ġie infurmat mill-awtoritajiet kompetenti talIstat Membru tad-domiċilju bin-notifika msemmija fit-tieni
subparagrafu.

4.
Qabel ma l-fergħa ta’ intermedjarju tal-kreditu tibda l-atti
vitajiet tagħha jew fi żmien xahrejn minn meta jirċievu n-noti
fika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, l-awtorita
jiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom iħejju
għas-superviżjoni tal-intermedjarju tal-kreditu skont l-Arti
kolu 34 u, jekk neċessarju, jindikaw lill-intermedjarju tal-kreditu
l-kundizzjonijiet taħt liema, fl-oqsma li mhumiex armonizzati
fil-liġi tal-Unjoni, dawk l-attivitajiet li għandhom jitwettqu flIstat Membru ospitanti.

Artikolu 33
Irtirar ta’ ammissjoni ta’ intermedjarji tal-kreditu
1.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’
tirtira l-ammissjoni mogħtija lil intermedjarju tal-kreditu skont
l-Artikolu 29 meta dan l-intermedjarju tal-kreditu:

(a) jirrinunzja espressament għall-ammissjoni jew ma jkunx
wettaq la l-attivitajiet tal-intermedjazzjoni tal-kreditu stipu
lati fil-punt 5 tal-Artikolu 4 u lanqas ipprovda s-servizzi ta’
konsulenza matul is-sitt xhur preċedenti, sakemm l-Istat
Membru ma jkunx ippreveda l-iskadenza tal-ammissjoni
f’tali każijiet;

(b) ikun kiseb l-ammissjoni permezz ta’ dikjarazzjonijiet foloz
jew qarrieqa jew mezzi oħrajn irregolari

Superviżjoni ta’ intermedjarji tal-kreditu u rappreżentanti
maħturin
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji talkreditu jkunu soġġetti għas-superviżjoni tal-attivitajiet kurrenti
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru taddomiċilju.

L-Istati Membri ta’ domiċilju għandhom jipprevedu li l-inter
medjarji tal-kreditu vinkolati jkunu soġġetti għas-superviżjoni
direttament jew bħala parti mis-superviżjoni tal-kreditur li
jkunu jaġixxu f’ismu jekk il-kreditur ikun istituzzjoni tal-kreditu
awtorizzata f’konformità mad-Direttiva 2013/36/UE jew
istituzzjoni finanzjarja oħra li taħt il-liġi nazzjonali hija soġġetta
għal reġim ekwivalenti ta’ awtorizzazzjoni u ta’ superviżjoni.
Madankollu, jekk l-intermedjarju tal-kreditu vinkolat jipprovdi
servizzi fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tad-domi
ċilju, l-intermedjarju tal-kreditu vinkolat għandu jkun soġġett
għas-superviżjoni diretta.

L-Istati Membri ta’ domiċilju li jippermettu lil intermedjarji talkreditu li jaħtru rappreżentanti f’konformità mal-Artikolu 31
għandhom jiżguraw li tali rappreżentanti maħtura jkunu
soġġetti għal superviżjoni diretta jew bħala parti mis-superviż
joni tal-intermedjarju tal-kreditu li jaġixxi f’ismu.

2.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom l-inter
medjarju tal-kreditu jkollu fergħa għandhom ikollhom r-respon
sabbiltà li jiżguraw li s-servizzi pprovduti mill-intermedjarju talkreditu fit-territorju tiegħu jkunu konformi mal-obbligi stipulati
fl-Artikolu 7(1) u l-Artikoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
22 u 39 u fil-miżuri adottati bis-saħħa tagħhom.
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Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti
jaċċertaw ruħhom li intermedjarju tal-kreditu li għandu fergħa
fit-territorju tiegħu huwa fi ksur tal-miżuri adottati f’dak l-Istat
Membru skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikoli 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 22 u 39 ta’ din id-Direttiva, dawk l-awtoritajiet
għandhom jesiġu li l-intermedjarju tal-kreditu kkonċernat iġib fi
tmiem is-sitwazzjoni irregolari tiegħu.
Jekk l-intermedjarju tal-kreditu kkonċernat jonqos milli jieħu lpassi neċessarji, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru
ospitanti għandhom jieħdu l-azzjoni adatta kollha sabiex
jiżguraw li l-intermedjarju tal-kreditu kkonċernat iġib fi tmiem
is-sitwazzjoni irregolari tiegħu. In-natura ta’ dik l-azzjoni
għandha tiġi kkomunikata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat
Membru tad-domiċilju.
Jekk, minkejja l-azzjoni meħuda mill-Istat Membru ospitanti, lintermedjarju tal-kreditu jippersisti fil-ksur tal-miżuri msemmijin
fl-ewwel subparagrafu fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti, l-Istat
Membru ospitanti jista’, wara li jgħarraf lill-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, jieħu l-azzjoni approprjata
sabiex jipprevjieni jew jippenalizza aktar irregolaritajiet u, sa fejn
ikun neċessarju, iżomm lill-intermedjarju tal-kreditu milli jibda
aktar tranżazzjonijiet bħal dawn fit-territorju tiegħu. IlKummissjoni għandha tiġi infurmata bi kwalunkwe tali azzjoni
mingħajr dewmien żejjed.
Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ma
jaqbilx ma’ tali azzjoni meħuda mill-Istat Membru ospitanti,
hija tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-ABE u titlob l-assistenza tagħha
skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. F’dak
il-każ, l-ABE tista’ tieħu azzjoni skont is-setgħat ikkonferiti lilha
b’dak l-Artikolu.
3.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn tinsab ilfergħa għandu jkollhom id-dritt li jeżaminaw l-arranġamenti talfergħa u li jitolbu li jsiru dawk il-bidliet li jkunu strettament
meħtieġa biex jiġu soddisfati r-responsabbiltajiet tagħha skont ilparagrafu 2 u sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru
tad-domiċilju jkunu jistgħu jinfurzaw l-obbligi skont l-Arti
kolu 7(2), (3) u (4) u l-miżuri adottati b’riżultat ta’ dawn
rigward is-servizzi pprovduti mill-fergħa.
4.
Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti
ikollha raġunijiet ċari u konkreti sabiex tikkonkludi li intermed
jarju tal-kreditu li jaġixxi fit-territorju tiegħu taħt il-libertà li jiġu
pprovduti s-servizzi tkun bi ksur tal-obbligi li joħorġu millmiżuri adottati skont din id-Direttiva jew li intermedjarju talkreditu li għandu fergħa fit-territorju tiegħu jkun fi ksur talobbliġi li joħorġu mill-miżuri adottati skont din id-Direttiva
għajr dawk speċifikati fil-paragrafu 2, hija għandha tirreferi
dawn ir-riżultati lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru taddomiċilju li għandha tieħu l-azzjoni xierqa.
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preġudizzju għall-interessi tal-Istat Membru ospitanti jew għallfunzjonament bl-ordni tas-swieq, l-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru ospitanti:

(a) għandha, wara li tkun infurmat lill-awtorità kompetenti talIstat Membru, tad-domiċilju, tieħu l-azzjoni kollha xierqa
meħtieġa sabiex il-konsumaturi jkunu protetti u tiżgura lfunzjonament tajjeb tas-swieq, inkluż billi żżomm lill-inter
medjarju tal-kreditu inadempjenti milli jibda kwalunkwe
transizzjoni oħra fit-territorji tagħha. Il-Kummissjoni u lABE għandha tiġi infurmata b’tali azzjoni mingħajr
dewmien żejjed;

(b) tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-ABE u titlob l-assistenza tagħha
skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.
F’dak il-każ, l-ABE tista’ tieħu azzjoni skont is-setgħat ikkon
feriti lilha b’dak l-Artikolu.

5.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, meta intermed
jarju tal-kreditu ammessa fi Stat Membru ieħor ikun stabbilixxa
fergħa fit-territorju tiegħu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat
Membru tad-domiċilju, fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet
tagħhom u wara li jkunu għarrfu lill-awtoritjiet kompetenti
tal-Istat Membru ospitanti, jistgħu jagħmlu spezzjonijiet fuq ilpost f’dik il-fergħa.

6.
L-allokazzjoni tal-kompiti bejn l-Istati Membri speċifikata
f’dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għallkompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tal-oqsma mhux
koperti minn din id-Direttiva f’konformità mal-obbligi tagħhom
skont il-liġi tal-Unjoni.

KAPITOLU 12
AMMISSJONI U SUPERVIŻJONI TAL-ISTITUZZJONIJIET MHUX
TAL-KREDITU

Artikolu 35
Ammissjoni u superviżjoni tal-istituzzjonijiet mhux talkreditu
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li istituzzjonijiet mhux talkreditu ikunu soġġetti għal proċess ta’ ammissjoni adegwat, li
jinkludi l-entrata tal-istituzzjonijiet mhux tal-kreditu f’reġistru u
l-arranġamenti għas-superviżjoni minn awtorità kompetenti.

KAPITOLU 13
KOOPERAZZJONI BEJN AWTORITAJIET KOMPETENTI TA’
STATI MEMBRI DIFFERENTI

Artikolu 36
Obbligu ta’ kooperazzjoni

Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju
tonqos milli tieħu kwalunkwe azzjoni fi żmien xahar minn
meta tikseb dawk ir-riżultati jew fejn, minkejja l-azzjoni meħuda
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, intermed
jarju tal-kreditu jibqa’ jaġixxi b’mod li huwa manifestament ta’

1.
L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri differenti għan
dhom jikkooperaw ma’ xulxin kull meta neċessarju għall-fini li
jwettqu d-dmirijiet tagħhom skont din id-Direttiva, billi jagħmlu
użu mis-setgħat tagħhom kemm jekk stipulati f’din id-Direttiva
kemm jekk fil-liġi nazzjonali.
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L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu assistenza lill-awto
ritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra. B’mod partikolari,
għandhom jiskambjaw informazzjoni u jikkooperaw fi
kwalunkwe investigazzjoni jew attivitajiet ta’ superviżjoni.

Sabiex jiffaċilitaw u jaċċelleraw il-kooperazzjoni, u b’mod iktar
partikolari l-iskambju ta’ informazzjoni, l-Istati Membri għan
dhom jinnominaw awtorità kompetenti unika bħala punt ta’
kuntatt għall-finijiet ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri għan
dhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra
l-ismijiet tal-awtoritajiet li jiġu nnominati sabiex jirċievu talbiet
għal skambju ta’ informazzjoni u kooperazzjoni skont dan ilparagrafu.

2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri amministrattivi
u organizzattivi neċessarji sabiex jiffaċilitaw l-assistenza prevista
fil-paragrafu 1.

3.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jkunu ġew
nominati bħala punti ta’ kuntatt għall-finijiet ta’ din id-Direttiva
skont il-paragrafu 1 għandhom ifornu minnufih lil xulxin linformazzjoni meħtieġa biex jitwettqu d-dmirijiet tal-awtoritajiet
kompetenti, nominati skont l-Artikolu 5, stipulati fil-miżuri
adottati skont din id-Direttiva.
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(b) diġà jkunu nbdew proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward talistess azzjonijiet u l-istess persuni quddiem l-awtoritajiet talIstat Membru indirizzat;
(c) diġà tkun ingħatat sentenza finali fl-Istat Membru indirizzat
fir-rigward tal-istess persuni u l-istess azzjonijiet.
Fil-każ ta’ tali rifjut, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika
b’dan lill-awtorità kompetenti li tkun għamlet it-talba, billi tipp
rovdi informazzjoni ddettaljata kemm jista’ jkun.
Artikolu 37
Riżoluzzjoni ta’ kunflitti bejn l-awtoritajiet kompetenti ta’
Stati Membri differenti
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirreferu s-sitwazzjoni lill-ABE
meta talba għal kooperazzjoni, partikolarment għal skambju ta’
informazzjoni, tkun ġiet irrifjutata jew ma tkunx ittieħdet
azzjoni dwarha fi żmien raġonevoli, u jistgħu jitolbu l-għajnuna
tal-ABE
skont
l-Artikolu
19
tar-Regolament
(UE)
Nru 1093/2010. F’dawn il-każijiet, l-ABE tista’ tieħu azzjoni
skont is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-Artikolu u
kwalunkwe deċiżjoni vinkolanti li tittieħed mill-ABE f’konfor
mità ma’ dak l-Artikolu għandha tkun vinkolanti għall-awtori
tajiet kompetenti kkonċernati irrispettivament minn jekk dawk
l-awtoritajiet kompetenti humiex membri tal-ABE jew le.

KAPITOLU 14

L-awtoritajiet kompetenti li jiskambjaw informazzjoni ma’ awto
ritajiet kompetenti oħra skont din id-Direttiva jistgħu jindikaw
fil-mument tal-komunikazzjoni li din l-informazzjoni m’għan
dhiex tiġi ddivulgata mingħajr il-qbil espliċitu tagħhom, f’liema
każ din l-informazzjoni tista’ tiġi skambjata biss għall-finijiet li
għalihom dawn l-awtoritajiet ikunu taw il-qbil tagħhom.

L-awtorità kompetenti li tkun ġiet nominata bħala l-punt ta’
kuntatt tista’ tittrażmetti l-informazzjoni riċevuta lill-awtoritajiet
kompetenti l-oħrajn madankollu, m’għandhiex tittrażmetti linformazzjoni lil korpi oħrajn jew lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi
mingħajr il-qbil espliċitu tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu
żvelawha u biss għall-finijiet li għalihom l-awtoritajiet ikunu
taw il-qbil tagħhom, ħlief f’ċirkustanzi debitament ġustifikati,
f’liema każ hija għandha tinforma minnufih lill-punt ta’ kuntatt
li jkun ta l-informazzjoni.

4.
Awtorità kompetenti tista’ tirrifjuta li taġixxi fuq talba
għall-kooperazzjoni fit-twettiq ta’ investigazzjoni jew attività
superviżorja jew fl-iskambju ta’ informazzjoni kif previst filparagrafu 3 biss fejn:

(a) din l-investigazzjoni, verifika fuq il-post, attività superviżorja
jew skambju ta’ informazzjoni jistgħu jaffettwaw b’mod
negattiv is-sovranità, is-sigurtà jew l-ordni pubbliku talIstat Membru indirizzat;

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 38
Sanzjonijiet
1.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar
sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazz
jonali adottati abbażi ta’ din id-Direttiva u għandhom jieħdu
l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimen
tati. Dawk is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjo
nati u dissważivi.
2.
L-Istati Membri għandhom jistipulaw li l-awtorità kompe
tenti tista’ tiddivulga mal-pubbliku kwalunkwe sanzjoni ammi
nistrattiva li tkun ser tiġi imposta għal ksur tal-miżuri adottati
fit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm tali divulgazzjoni
ma tippreġudikax serjament is-swieq finanzjarji jew tikkawża
dannu sproporzjonat lill-partijiet involuti.
Artikolu 39
Mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguaraw li jiġu stabbiliti
proċeduri ta’ rikorsi u rimedji adatti u effikaċi għar-riżoluzzjoni
extraġudizzjarja ta’ tilwim tal-konsumaturi mal-kredituri, inter
medjarji tal-kreditu u rappreżentanti maħtura fir-rigward ta’
kuntratti ta’ kreditu, bl-użu ta’ korpi eżistenti fejn adatt. L-Istati
Membri għandhom jiżguraw li tali proċeduri jkunu applikabbli
għal kredituri u intermedjarji tal-kreditu u jkopru l-attivitajiet ta’
rappreżentanti maħtura.
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2.
L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-korpi responsabbli
għar-riżoluzzjoni barra l-qorti ta’ tilwim tal-konsumaturi jikko
peraw b’mod li jkunu jistgħu jirriżolvu tilwimiet transkonfinali
rigward kuntratti ta’ kreditu.

Artikolu 40
Eżerċizzju tad-delega
1.
Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa biex tadotta atti dele
gati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikoli
14(9) u 17(8) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’
żmien indeterminat mill-20 ta’ Marzu 2014.

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 14(9) u 17(8)
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha
ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din
għandha tidħol fis-seħħ l-għada li tiġi ppubblikata d-deċiżjoni
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data speċifikata
aktar tard fih. M’għandhiex taffetwa l-validità tal-atti delegati
diġà fis-seħħ.
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Artikolu 42
Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sal21 ta’ Marzu 2016, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet
amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Diret
tiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni
t-test ta’ dawk il-miżuri.
2.
L-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri msemmija
fil-paragrafu 1 mill-21 ta’ Marzu 2016.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu
jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati
minn tali referenza fil-mument tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħ
hom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir
din ir-referenza.
3.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-dritt nazzjonali li huma
jaddottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.
Artikolu 43
Dispożizzjonijiet transitorji

4.
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

5.
Att delegat adottat skont l-Artikoli 14(9) u 17(8) għandu
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet espressa oġġezzjoni jew
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perijodu ta’ tliet xhur
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni
li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi
estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew
tal-Kunsill.

Artikolu 41
Natura imperattiva ta’ din id-Direttiva
L-Istati Membri ta’ oriġini għandhom jiżguraw li:

(a) il-konsumaturi ma jkunux jistgħu jirrinunzjaw għad-drittijiet
mogħtija lilhom mil-liġi nazzjonali li tittrasponi din idDirettiva.

(b) il-miżuri li jadottaw fit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva ma
jkunux jistgħu jiġu evitati b’tali mod li jista’ jwassal biex ilkonsumaturi jitilfu l-protezzjoni mogħtija minn din id-Diret
tiva b’riżultat tal-mod li bih jiġu fformulati l-kuntratti, parti
kolarment billi jiġu integrati kuntratti ta’ kreditu li jaqgħu flambitu ta’ din id-Direttiva f’kuntratti ta’ kreditu li n-natura
jew l-iskop tagħhom jagħmluha possibbli li tiġi evitata lapplikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

1.
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal kuntratti ta’
kreditu eżistenti qabel il-21 ta’ Marzu 2016.
2.
Intermedjarji tal-kreditu li diġà jwettqu attivitajiet ta’ inter
medjazzjoni ta’ kreditu stipulati fil-punt 5 tal-Artikolu 4 qabel
il-21 ta’ Marzu 2016 u li għadhom ma ġewx ammessi f’kon
formità mal-kundizzjonijiet previsti fil-liġi nazzjonali tal-Istat
Membru tad-domiċilju li fit-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva
jistgħu jkomplu jwettqu dawk l-attivitajiet f’konformità mal-liġi
nazzjonali sal-21 ta’ Marzu 2017. Meta intermedjarju tal-kreditu
jibbaża ruħu fuq din id-deroga hu jista’ jwettaq l-attivitajiet flIstat Membru tad-domiċilju tiegħu biss sakemm dan ma
jissodisfax ukoll ir-rekwiżiti legali neċessarji tal-Istati Membri
ospitanti.
3.
Kredituri, intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti
maħtura li jwettqu attivitajiet irregolati minn din id-Direttiva
qabel l-20 ta’ Marzu 2014 għandhom ikunu konformi malliġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 9 sal-21 ta’ Marzu 2017.
Artikolu 44
Klawsola ta’ reviżjoni
Il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni ta’ din id-Direttiva
sal-21 ta’ Marzu 2019. L-eżami għandu jqis l-effikaċja u adeg
watezza tad-dispożizzjonijiet dwar il-konsumaturi u s-suq
intern.
L-eżami għandu jinkludi dan li ġej:
(a) valutazzjoni tal-użu u l-fehim tal-konsumaturi ta’ u s-sodis
fazzjon rigward l-FEIS;
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Artikolu 46

(b) analiżi ta’ divulgazzjonijiet oħra prekuntrattwali;

Emenda tad-Direttiva 2008/48/KE
(c) analiżi tal-negozju transkonfinali minn intermedjarji talkreditu u kredituri;
(d) analiżi tal-evoluzzjoni tas-suq għall-istituzzjonijiet mhux talkreditu li jipprovdu kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ prop
rjetà immobbli residenzjali;
(e) valutazzjoni dwar il-ħtieġa għal aktar miżuri, fosthom
passaport għall-istituzzjonijiet mhux tal-kreditu li jipprovdu
kuntratti ta’ kreditu marbutin ma’ proprjetà immobbli resi
denzjali;

Fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/48/KE, jiddaħħal il-paragrafu li
ġej:

“2a.
Minkejja l-punt (c) tal-paragrafu 2, din id-Direttiva
għandha tapplika għall kuntratti ta’ kreditu mhux garantiti
li l-għan tagħhom huwa r-rinovazzjoni ta’ proprjetà
immobbli residenzjali li tinvolvi ammont totali ta’ kreditu ‘l
fuq minn EUR 75 000.”

Artikolu 47
(f) eżami tal-ħtieġa li jiġu introdotti drittijiet u obbligi addizz
jonali fir-rigward tal-istadju postkuntrattwali tal-kuntratti ta’
kreditu;
(g) valutazzjoni dwar jekk l-ambitu ta’ din id-Direttiva jibqax
adatt, b’kont meħud tal-impatt tiegħu fuq forom oħra sostit
wibbli ta’ kreditu;
(h) valutazzjoni ta’ jekk humiex meħtieġa miżuri addizzjonali
biex tkun żgurata t-traċċabbiltà tal-kuntratti ta’ kreditu
garantiti permezz ta’ proprjetà immobbli residenzjali;

Emenda tad-Direttiva 2013/36/UE
Fid-Direttiva 2013/36/UE, jiddaħħal l-Artikolu li jmiss:

“Artikolu 54a
Artikoli 53 u 54 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju
għall-poteri ta’ investigazzjoni mogħtija lill-Parlament
Ewropew skont l-Artikolu 226 TFUE.”

Artikolu 48
(i) valutazzjoni tad-disponibbiltà tad-data dwar tendenzi filprezzijiet ta’ proprjetà immobbli residenzjali u dwar il-limitu
sa fejn id-data hija komparabbli;
(j) valutazzjoni dwar jekk jibqax adatt il-fatt li tiġi applikata dDirettiva 2008/48/KE għal krediti mhux iggarantiti li l-iskop
tagħhom hu r-rinovazzjoni ta’ proprjetà immobbli residen
zjali li tinvolvi ammont totali ta’ kreditu ‘l fuq mill-ammont
massimu speċifikat fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2) ta’ dik idDirettiva;
(k) valutazzjoni dwar jekk l-arranġamenti għall-pubblikazzjoni
ta’ sanzjonijiet skont l-Artikolu 38(2) jipprovdux biżżejjed
trasparenza;
(l) valutazzjoni tal-proporzjonalità ta’ twissijiet imsemmija flArtikolu 11(6) u fl-Artikolu 13(2) u l-potenzjal għal aktar
armonizzazzjoni ta’ twissijiet ta’ riskju.
Artikolu 45

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010
Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 huwa emendat kif ġej:

(1) It-tieni sub-paragrafu tal-Artikolu 13(1) huwa sostitwit
b’dan li ġej:

“Fejn il-Kummissjoni tadotta standard tekniku regolatorju li
jkun l-istess bħall-abbozz ta’ standard tekniku regolatorju
ppreżentat mill-Awtorità, il-perijodu li matulu l-Parlament
Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għandu jkun ta’
xahar mid-data tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament
Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perjodu għandu jiġi estiż
għal perjodu inizjali ta’ xahar u jista’ jiġġedded għal perjodu
addizzjonali ta’ xahar.”

(2) It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(2) huwa sostitwit b’dan
li ġej:

Iktar inizjattivi dwar għoti u teħid b’self responsabbli
Sal-21 ta’ Marzu 2019, il-Kummissjoni għandha tissottometti
rapport komprensiv li jivvaluta l-isfidi usa’ ta’ dejn żejjed privat
marbut direttament mal-attività ta’ kreditu. Dan jeżamina wkoll
il-ħtieġa għas-superviżjoni ta’ reġistri tal-kreditu u l-possibbiltà
għall-iżvilupp ta’ swieq aktar flessibbli u affidabbli. Dak irrapport għandu jkun akkumpanjat, meta xieraq, bi proposti
leġislattivi.

“Mingħajr preġudizzju għas-setgħat stipulati fl-Artikolu 35,
l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipp
rovdi lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha li l-Awtorità
tikkunsidra bħala neċessarja għall-investigazzjoni tagħha
inkluż dwar kif l-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) huma
applikati skont il-liġi tal-Unjoni.”
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Artikolu 49
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 50
Indirizzati
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-4 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

E. VENIZELOS
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ANNESS I
KALKOLU TAR-RATA PERĊENTWALI ANNWALI TA’ IMPOSTA (RPAI)
I. L-ekwazzjoni bażika li tesprimi l-ekwivalenza tal-prelevamenti minn naħa u l-ħlas lura u l-imposti min-naħa l-oħra.
L-ekwazzjoni bażika, li tistabbilixxi r-rata perċentwali annwali tal-imposti (RPAI), taħdem, fuq bażi annwali, il-valur
preżenti totali tal-prelevamenti ta’ kreditu minn naħa u l-valur preżenti totali tal-ħlas lura u l-ħlas tal-imposti min-naħa
l-oħra, jiġifieri:
m
X
k¼1

Ck ð1 þ XÞÄtk ¼

m′
X
l¼1

Dl ð1 þ XÞÄSl

fejn:
— X huwa l-RPAI
— m huwa n-numru tal-aħħar prelevament
— k huwa n-numru ta’ prelevament ta’ kreditu, għalhekk 1 ≤ k ≤ m
— Ck huwa l-ammont ta’ prelevament k,
— tk huwa l-intervall, indikat fi snin u frazzjonijiet ta’ sena, bejn id-data tal-ewwel prelevament u d-data ta’ kull
prelevament sussegwenti, għalhekk t1 = 0
— m’ huwa n-numru tal-aħħar ħlas lura jew ħlas ta’ imposti
— l huwa n-numru ta’ ħlas lura jew ħlas ta’ imposti
— Dl huwa l-ammont ta’ ħlas lura jew ħlas ta’ imposti
— sl huwa l-intervall, indikat fi snin u frazzjonijiet ta’ sena, bejn id-data tal-ewwel prelevament u d-data ta’ kull ħlas
lura jew ħlas ta’ imposti.
Rimarki:
(a) L-ammonti mħallsin miż-żewġ partijiet fi żminijiet differenti mhux neċessarjament ikunu ndaqs u mhux neċes
sarjament jitħallsu f’intervalli ndaqs.
(b) Id-data tal-bidu għandha tkun dik tal-ewwel prelevament.
(c) Intervalli bejn id-dati wżati fil-kalkoli għandhom ikunu indikati fi snin jew fi frazzjonijiet ta’ sena. Sena hija
preżunta li fiha 365 jum (jew 366 jum fi snin biżestili), 52 ġimgħa jew 12-il xahar indaqs. Xahar indaqs huwa
preżunt li fih 30,41666 jum (jiġifieri 365/12) irrispettivament minn jekk hix sena biżestili jew le.
Fejn l-intervalli bejn id-dati wżati fil-kalkoli ma jistgħux jiġu indikati f’numru sħiħ ta’ ġimgħat, xhur jew snin, lintervalli għandhom ikunu espressi bħala numru sħiħ ta’ wieħed minn dawk il-perijodi flimkien ma’ numru ta’
ġranet. Meta jintużaw il-ġranet:
(i) kull jum għandu jingħadd, inkluż tmiem il-ġimgħa u l-btajjel;
(ii) perjodi ndaqs u imbagħad ġranet għandhom jingħaddu b’lura għad-data tal-prelevament inizjali;
(iii) it-tul tal-perijodu ta’ ġranet għandu jinkiseb billi l-ewwel data tiġi eskluża u l-aħħar data tiġi inkluża u għandha
tiġi indikata fi snin billi dan il-perijodu jiġi diviż bin-numru ta’ ġranet (365 jew 366 jum) tas-sena sħiħa u
jingħadd b’lura mill-aħħar jum għall-istess jum tas-sena preċedenti.
(d) Ir-riżultat tal-kalkolu għandu jiġi indikat bi preċiżjoni ta’ mill-inqas punt deċimali wieħed. Jekk iċ-ċifra fil-post
deċimali li jsegwi tkun akbar minn jew ugwali għal 5, iċ-ċifra fil-post deċimali preċedenti għandha tiżdied b’wieħed.
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(e) L-ekwazzjoni tista’ tinkiteb mill-ġdid bl-użu ta’ somma waħda u l-kunċett ta’ flussi (Ak), li jkun pożittiv jew
negattiv, fi kliem ieħor imħallas jew riċevut matul il-perjodi 1 sa n, indikati fi snin, jiġifieri:
S¼

n
X
k¼1

Ak ð1 þ XÞÄtk ;

S huwa l-bilanċ preżenti tal-flussi. Jekk l-għan hu li tinzamm l-ekwivalenza tal-flussi, il-valur ikun żero.
II. Preżunzjonijiet addizzjonali għall-kalkolu tar-RPAI
(a) Jekk kuntratt ta’ kreditu jagħti lill-konsumatur libertà fil-prelevamenti, l-ammont totali tal-kreditu għandu jitqies li
jkun prelevat immedjatament u kollu kemm hu.
(b) Jekk kuntratt ta’ kreditu jipprevedi modi differenti għall-prelevamenti b’imposti jew rati tal-imgħax tas-self diffe
renti, l-ammont totali tal-kreditu għandu jitqies bħala li jkun ġie prelevat bl-ogħla imposta u rata tal-imgħax tasself applikata għall-mekkaniżmu ta’ prelevament l-aktar komuni għal dan it-tip ta’ kuntratt ta’ kreditu.
(c) Jekk kuntratt ta’ kreditu jagħti lill-konsumatur libertà fil-prelevamenti b’mod ġenerali iżda jimponi, fost il-modi
differenti ta’ prelevament, limitu fir-rigward tal-ammont ta’ kreditu u l-perijodu ta’ żmien, l-ammont ta’ kreditu
għandu jitqies bħala li ġie prelevat fl-aktar data bikrija prevista fil-kuntratt ta’ kreditu u skont dawk il-limiti ta’
prelevament.
(d) Jekk jiġu offruti rati tal-imgħax tas-self u imposti differenti għal perijodu jew ammont limitat, l-għola rata talimgħax tas-self u imposti għandhom jitqiesu li huma r-rata tal-imgħax tas-self u l-imposti għat-tul ta’ żmien kollu
tal-kuntratt ta’ kreditu.
(e) Għal kuntratti ta’ kreditu li għalihom tkun miftiehma rata tal-imgħax tas-self fissa fir-rigward tal-perijodu inizjali, li
fit-tmiem tagħhom tiġi ddeterminata rata tal-imgħax tas-self ġdida u sussegwentement perjodikament aġġustata
skont indikatur jew rata ta’ referenza interna miftehmin, il-kalkolu tar-RPAI għandha tkun ibbażata fuq il-preżun
zjoni li, fi tmiem il-perijodu ta’ rata tal-imgħax tas-self fissa, ir-rata tal-imgħax tas-self tkun l-istess bħal dik filmument tal-kalkolu tar-RPAI, abbażi tal-valur tal-indikatur jew ir-rata ta’ referenza interna miftehmin f’dak iżżmien, iżda ma tkunx inqas mir-rata tal-imgħax tas-self fissa.
(f)

Jekk il-limitu massimu applikabbli għall-kreditu jkun għadu ma ġiex miftiehem, dak il-limitu massimu jitqies li hu
EUR 170 000. Fil-każ ta’ kuntratti ta’ kreditu -, għajr responsabbiltajiet kontinġenti jew garanziji - li l-iskop
tagħhom ma jkunx li jinxtara jew jinżamm dritt fi proprjetà immobbli jew art, overdrafts, karti ta’ debitu differit
u karti ta’ kreditu, dan il-limitu massimu jitqies li hu EUR 1 500.

(g) Fil-każ ta’ kuntratti ta’ kreditu, għajr kuntratti ta’ overdrafts, self intermedjarju, kuntratti ta’ kreditu b’ekwità
kondiviża, responsabbiltajiet kontinġenti jew garanziji u kuntratti ta’ kreditu għal żmien indefinit kif imsemmijin
fil-preżunzjonijiet stabbiliti fil-punti (i), (j), (k), (l) u (m):
(i) jekk id-data jew l-ammont tal-ħlas lura tal-kapital, li għandu jsir mill-konsumatur ma jistgħux jiġu aċċertati,
għandu jitqies li l-ħlas lura isir fid-data l-aktar kmieni prevista fil-kuntratt ta’ kreditu u huwa għall-inqas
ammont li l-kuntratt ta’ kreditu jipprevedi;
(ii) jekk l-intervall bejn id-data ta’ prelevament inizjali u d-data tal-ewwel ħlas li għandu jsir mill-konsumatur ma
jistax jiġi aċċertat, għandu jitqies li jkun l-intervall l-iktar qasir.
(h) Fejn id-data jew l-ammont ta’ ħlas li għandu jsir mill-konsumatur ma jistgħux jiġu aċċertati abbażi tal-kuntratt ta’
kreditu jew il-preżunzjonijiet stabbiliti fil-punti (g), (i), (j), (k), (l) u (m), għandu jitqies li l-ħlas isir skont id-dati u lkundizzjonijiet rikjesti mill-kreditur u, meta dawn ma jkunux magħrufa:
(i) imposti tal-imgħax jitħallsu flimkien mal-ħlas lura tal-kapital;
(ii) imposti mhux tal-imgħax indikati bħala somma waħda jitħallsu fid-data tal-konklużjoni tal-kuntratt ta’
kreditu;
(iii) imposti mhux tal-imgħax indikati f’diversi pagamenti jitħallsu f’intervalli regolari, li jibdew mad-data tal-ewwel
ħlas lura tal-kapital, u jekk l-ammont ta’ tali pagamenti mhuwiex magħruf għandhom jitqiesu bħala ammonti
ndaqs;
(iv) il-ħlas finali jħassar il-bilanċ tal-kapital, l-imgħax u imposti oħrajn, jekk ikun hemm.
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(i)

Fil-każ ta’ faċilità ta’ overdraft, l-ammont totali tal-kreditu għandu jitqies prelevat kompletament u għat-tul ta’
żmien kollu tal-kuntratt ta’ kreditu. Jekk it-tul ta’ żmien tal-kuntratt ta’ kreditu mhux magħruf, ir-RPAI għandha
tiġi kkalkolata fuq il-preżunzjoni li ż-żmien tal-kreditu huwa ta’ tliet xhur.

(j)

Fil-każ ta’ self transitorju l-ammont totali tal-kreditu għandu jitqies li jiġi prelevat kompletament u għat-tul ta’
żmien kollu tal-kuntratt ta’ kreditu. Jekk it-tul ta’ żmien tal-kuntratt ta’ kreditu mhux magħruf, ir-RPAI għandha
tiġi kkalkolata fuq il-preżunzjoni li ż-żmien tal-kreditu huwa ta’ tnax-il xahar.

(k) Fil-każ ta’ kuntratt ta’ kreditu għal żmien indefinit, għajr faċilità ta’ overdraft u self transitorju, għandu jitqies li:
(i) għal kuntratti ta’ kreditu, li l-iskop tagħhom huwa li jinxtraw jew jinżammu drittijiet fi proprjetà immobbli, ilkreditu jingħata għal perijodu ta’ għoxrin sena li jibda fid-data tal-prelevament inizjali, u li l-ħlas finali millkonsumatur jaqtal-bilanċ tal-kapital, l-imgħax u imposti oħrajn, jekk ikun hemm; fil-każ ta’ kuntratti ta’
kreditu li l-iskop tagħhom mhuwiex li jinxtraw jew jinżammu drittijiet fi proprjetà immobbli jew fejn ilkreditu jiġi prelevat permezz ta’ karti ta’ debitu differit jew karti ta’ kreditu, dan il-perijodu għandu jkun ta’
sena;
(ii) il-kapital jiħallas lura mill-konsumatur fi pagamenti ndaqs kull xahar, li jibdew xahar wara d-data tal-prele
vament inizjali. Madankollu, f’każi fejn il-kapital għandu biss jitħallas lura bis-sħiħ, f’pagament wieħed, f’kull
perijodu ta’ ħlas, prelevamenti suċċessivi u ħlas lura tal-kapital kollu mill-konsumatur għandhom jitqiesu li
jsiru matul il-perijodu ta’ sena. L-imgħax u imposti oħrajn għandhom jiġu applikati skont dawn il-preleva
menti u l-ħlasijiet lura tal-kapital u kif previst fil-kuntratt ta’ kreditu.
Għall-finijiet ta’ dan il-punt, kuntratt ta’ kreditu għal żmien indefinit huwa kuntratt ta’ kreditu mingħajr żmien fiss
u jinkludi krediti li għandhom jitħallsu lura kompletament fi żmien perijodu jew wara perijodu, iżda, la darba
jitħallsu lura, jsiru disponibbli mill-ġdid għal prelevament.
(l)

Fil-każ ta’ responsabbiltajiet kontinġenti jew garanziji, l-ammont totali tal-kreditu jitqies li jiġi prelevat kollu
f’ammont wieħed fl-aktar kmieni minn:
(a) id-data tal-aħħar prelevament permessa taħt il-kuntratt tal-kreditu li huwa s-sors potenzjali tar-responsabbiltà
jew il-garanzija kontinġenti; jew
(b) fil-każ ta’ kuntratt ta’ kreditu miftuħ, fit-tmiem tal-perijodu inizjali qabel it-tiġdid tal-kuntratt.

(m) Fil-każ ta’ kuntratti ta’ kreditu b’ekwità kondiviża:
(i) il-pagamenti mill-konsumaturi għandhom jitqiesu li jsiru fl-aħħar data jew dati permessi taħt il-kuntratt ta’
kreditu;
(ii) żidiet perċentwali fil-valur ta’ proprjetà immobbli li tiggarantixxi l-kuntratt ta’ kreditu b’ekwità kondiviża, u rrata ta’ kwalunkwe indiċi tal-inflazzjoni msemmi fil-kuntratt, għandhom jitqiesu li huma perċentwali ugwali
għall-ogħla mill-objettiv attwali għar-rata tal-inflazzjoni tal-bank ċentrali jew il-livell ta’ inflazzjoni fl-Istat
Membru fejn tinsab il-proprjetà immobbli, fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt ta’ kreditu, jew 0 % jekk
dawk il-perċentwali jkunu negattivi.

L 60/73

MT

L 60/74

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ANNESS II
FULJETT EWROPEW TA’ INFORMAZZJONI STANDARDIZZATA (FEIS)
PARTI A
It-test f’dan il-mudell għandu jkun riprodott kif inhu fil-FEIS. Indikazzjonijiet bejn il-parenteżi kwadri għandhom jiġu
ssostitwiti bl-informazzjoni korrispondenti. Fil-Part B hemm l-istruzzjonijiet għall-kreditur jew, fejn applikabbli, l-inter
medjarju tal-kreditu, dwar kif għandha timtela l-FEIS.
Kull fejn hemm indikat il-kliem ‘fejn applikabbli’, il-kreditur għandu jagħti l-informazzjoni rikjesta jekk din tkun rilevanti
għall-kuntratt ta’ kreditu. Fejn l-informazzjoni ma tkunx rilevanti, il-kreditur għandu jħassar l-informazzjoni kkonċernata
jew it-taqsima kollha (pereżempju, f’każijiet fejn it-taqsima ma tkunx applikabbli). Fejn it-taqsima kollha titħassar, innumerazzjoni tat-taqsimiet tal-FEIS għandha tiġu aġġustata kif xieraq.
L-informazzjoni ta’ hawn taħt għandha tingħata f’dokument wieħed. It-tipa użata għandha tkun faċilment leġibbli.
Għandha tintuża tipa grassa, bl-isfumatura jew tipa ta’ daqs akbar għall-elementi tal-informazzjoni li għandhom ikunu
enfasizzati. It-twissijiet ta’ riskju applikabbli kollha għandhom jiġu enfasizzati.
Mudell tal-FEIS
(Test introduttorju)
Dan id-dokument sar għal [isem tal-konsumatur] fi [data attwali].
Dan id-dokument sar abbażi tal-informazzjoni mogħtija minnek sa issa u abbażi il-kundizzjonijiet attwali tas-swieq
finanzjarji.
L-informazzjoni hawn taħt tibqa’ valida sa [data ta’ validità], (meta applikabbli) apparti mir-rata tal-imgħax u spejjeż
oħra. Wara dik id-data, tista’ tinbidel f’konformità mal-kundizzjonijiet tas-suq.
(Fejn applikabbli) Dan id-dokument ma jikkostitwix obbligu għal [isem tal-kreditur] biex jagħtik self.
1. Mutwanti
[Isem]
[Numru tat-telefon]
[Indirizz ġeografiku]
(Fakultattiv) [Indirizz elettroniku]
(Fakultattiv) [Numru tal-fax]
(Fakultattiv) [Indirizz web]
(Fakultattiv) [Punt/persuna ta’ kuntatt]
(Meta applikabbli informazzjoni dwar jekk humiex qed jiġu pprovduti servizzi ta’ konsulenza:) [(Nirrakkomandaw,
wara li vvalutajna l-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi tiegħek, li inti tieħu dan il-kreditu/Aħna mhux qed nirrakkomandaw kreditu
partikolari għalik. Madankollu, abbażi tat-tweġibiet tiegħek għal xi mistoqsijiet, qed nagħtuk informazzjoni dwar dan ilkreditu sabiex tkun tista’ tagħmel l-għażla tiegħek stess)]
2. (Fejn applikabbli) Intermedjarju tal-kreditu
[Isem]
[Numru tat-telefon]
[Indirizz ġeografiku]
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(Fakultattiv) [Indirizz elettroniku]
(Fakultattiv) [Numru tal-fax]
(Fakultattiv) [Indirizz web]
(Fakultattiv) [Punt/persuna ta’ kuntatt]
(Fejn applikabbli [informazzjoni dwar jekk humiex qed jiġu pprovduti servizzi ta’ konsulenza (Nirrakkomandaw, wara
li vvalutajna l-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi tiegħek, li inti tieħu dan il-kreditu/Aħna mhux qed nirrakkomandaw kreditu
partikolari għalik. Madankollu, abbażi tat-tweġibiet tiegħek għal xi mistoqsijiet, qed nagħtuk informazzjoni dwar dan ilkreditu sabiex tkun tista’ tagħmel l-għażla tiegħek stess)]
[Rimunerazzjoni]
3. Karatteristiċi prinċipali tas-self
Ammont u l-munita tas-self li ser jingħata: [valur][munita]
(Fejn applikabbli) Dan is-self mhuwiex fi [munita nazzjonali tal-mutwatarju]
(Fejn applikabbli) Il-valur tas-self tiegħek fi [munita nazzjonali tal-mutwatarju] tista’ tinbidel.
(Fejn applikabbli) Pereżempju, jekk il-valur ta’ [munita nazzjonali tal-mutwatarju] waqa’ b’20 % fil-konfront ta’ [munita
tal-kreditu], il-valur tas-self tiegħek jiżdied għal [daħħal l-ammont fil-munita nazzjonali tal-mutwatarju]. Madankollu,
jista’ jkun iktar minn dan jekk il-valur ta’ [munita nazzjonali tal-mutwatarju] jaqa’ b’iktar minn 20 %.
(Fejn applikabbli) Il-valur massimu tas-self ser ikun [daħħal l-ammont fil-munita nazzjonali tal-mutwatarju].] (Fejn
applikabbli) Tirċievi twissija jekk l-ammont ta’ kreditu jilħaq [daħħal ammont fil-munita nazzjonali tal-mutwatarju.
(Fejn applikabbli) Għandek l-opportunità li [daħħal id-dritt li tinnegozja mill-ġdid self f’munita barranija jew id-dritt li
tbiddel is-self fi [munita rilevanti] u kundizzjonijiet].
It-tul ta’ żmien tas-self: [tul ta’ żmien]
[Tip ta’ self]
[Tip ta’ rata tal-imgħax applikabbli]
Ammont totali li għandu jiġi rimborżat:
Dan ifisser li inti ser tħallas lura [ammont] għal kull [unità tal-munita] mislufa
(Fejn applikabbli) [Dan/Parti minnu] huwa self abbażi tal-imgħax biss. Inti xorta jkun baqagħlek tħallas [daħħal lammont tas-self abbażi tal-imgħax biss] fl-aħħar tat-terminu tal-kreditu.
(Fejn applikabbli) Valur preżunt tal-proprjetà biex iħejji dan il-fuljett ta’ informazzjoni: [daħħal l-ammont]
(Fejn applikabbli) Ammont massimu ta’ self disponibbli b’rabta mal-valur tal-proprjetà [daħħal proporzjon] jew Valur
minimu tal-proprjetà rikjest biex jiġi missellef l-ammont illustrat [daħħal ammont]
(Fejn applikabbli) [Garanzija]
4. Rata tal-imgħax u spejjeż oħra
Ir-rata perċentwali annwali tal-imposti (RPAI) hija l-kost totali tas-self indikat bħala perċentwali annwali. L-RPAI qed
tingħata biex tgħinek tqabbel offerti differenti.
Ir-RPAI applikabbli għas-self tiegħek hija [RPAI].
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Hija magħmula minn:
Rata tal-imgħax [valur f’perċentwali jew, fejn applikabbli, indikazzjoni ta’ rata ta’ referenza u l-valur perċentwali tal-firxa
tal-keditur]
[Komponenti oħrajn tar-RPAI]
Spejjeż li jridu jitħallsu għal darba biss
(Fejn applikabbli) Jeħtieġ li tħallas tariffa biex tirreġistra l-ipoteka. [Daħħal ammont tat-tariffa meta jkun magħruf jew
bażi għal kalkolu.]
Spejjeż li jitħallsu regolarment
(Fejn applikabbli) Din ir-RPAI hija kkalkulata bl-użu ta’ suppożizzjonijiet rigward ir-rata tal-imgħax.
(Fejn applikabbli) Minħabba li [parti mis-] self tiegħek huwa self b’rata tal-imgħax varjabbli, ir-RPAI tista’ tkun differenti
minn din ir-RPAI jekk tinbidel ir-rata tal-imgħax tas-self tiegħek. Pereżempju, jekk ir-rata tal-imgħax żdiedet għal
[sitwazzjoni kif deskritta fil-Parti B], ir-RPAI tista’ tiżdied għal [daħħal RPAI illustrattiva li tikkorrispondi mas-sitwazz
joni],
(Fejn applikabbli) Jekk jogħġbok innota li din ir-RPAI hija kkalkulata fuq il-bażi li r-rata tal-imgħax tibqa’ fil-livell
iffissat għall-perijodu inizjali matul id-durata tal-kuntratt.
(Fejn applikabbli) L-ispejjeż li ġejjin mhumiex magħrufin lill-mutwanti u għaldaqstant mhumiex inklużi fir-RPAI.
[Spejjeż]
(Fejn applikabbli) Jeħtieġ li tħallas tariffa biex tirreġistra l-ipoteka.
Jekk jogħġbok kun ċert li tkun konxju mit-taxxi u l-ispejjeż l-oħrajn kollha assoċjati mas-self tiegħek.
5. Frekwenza u numru ta’ pagamenti
Frekwenza tal-ħlas lura: [frekwenza]
Numru ta’ pagamenti: [numru]
6. Ammont ta’ kull pagament akkont
[Ammont][munita]
Id-dħul tiegħek jista’ jinbidel. Jekk jogħġbok ikkunsidra jekk tkunx tista’ taffordja l-ħlas lura akkont [frekwenza] fil-każ
li d-dħul tiegħek jonqos.
(Fejn applikabbli) Minħabba li [dan/parti minn dan] huwa self abbażi tal-imgħax biss jeħtieġlek tagħmel arranġamenti
separati biex terġa’ tħallas lura [daħħal ammont tas-self abbażi ta’ imgħax biss] li jkollok tagħti fl-aħħar tal-perijodu tasself. Ftakar biex iżżid kwalunkwe pagament ieħor li jkollok tagħmel għall-ammont ta’ pagament akkont li jidher hawn.
(Fejn applikabbli) Ir-rata tal-imgħax fuq [parti minnu] dan is-self tista’ tinbidel. Dan ifisser li l-ammont tal-pagamenti
akkont tiegħek jistgħu jiżdiedu jew jonqsu. Pereżempju, jekk ir-rata tal-imgħax żdiedet għal [sitwazzjoni kif deskritta filParti B], il-pagamenti tiegħek jistgħu jiżdiedu għal [daħħal l-ammont tal-pagament akkont li jikkorrispondi massitwazzjoni].
(Fejn applikabbli) Il-valur tal-ammont li għandek tħallas f’[munita nazzjonali tal-mutwatarju] kull [frekwenza talpagament akkont] tista’ tinbidel. (Fejn applikabbli) Il-pagamenti tiegħek jistgħu jiżdiedu għal [daħħal ammont massimu
fil-munita nazzjonali tal-mutwatarju] kull [daħħal perijodu] (Fejn applikabbli). Pereżempju, jekk il-valur ta’ [munita
nazzjonali tal-mutwatarju] waqa’ b’20 % marbut ma’ [munita tal-kreditu] ikollok tħallas [daħħal ammont f’munita
nazzjonali tal-mutwatarju] żejda kull [daħħal perijodu]. Il-pagamenti tiegħek jistgħu jiżdiedu b’aktar minn hekk.
(Fejn applikabbli) Ir-rata tal-kambju użata għall-konversjoni tal-ħlas lura tiegħek fi [munita tal-kreditu] għal [munita
nazzjonali tal-mutwatarju] ser tkun ir-rata ppubblikata minn [isem tal-istituzzjoni li tippubblika r-rata tal-kambju] fi
[data] jew ser tiġi kkalkulata fi [data] bl-użu ta’ [daħħal isem tal-punt ta’ riferiment jew il-metodu ta’ kalkolu].
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(Fejn applikabbli) [Dettalji dwar prodotti tat-tfaddil marbuta, self b’imgħax differit]
7. (Fejn applikabbli) Tabella bl-eżempji tal-ħlas lura
Din it-tabella turi l-ammont li għandu jitħallas kull [frekwenza].
Il-pagamenti akkont (kolonna [nru rilevanti]) huma s-somma tal-imgħax li għandu jitħallas (kolonna [nru rilevanti]),
fejn applikabbli, il-kapital imħallas (kolonna [nru rilevanti]) u fejn applikabbli spejjeż oħra (kolonna [nru rilevanti]).
(Fejn applikabbli) L-ispejjeż fil-kolonna ta’ spejjeż oħrajn jirreferu għal [lista ta’ spejjeż]. Kapital dovut (kolonna [nru
rilevanti]) huwa l-ammont tas-self li għad jrid jiġi rimborżat wara kull pagament akkont.
[Tabella]
8. Obbligi addizzjonali
Il-mutwatarju għandu jikkonforma mal-obbligi li ġejjin sabiex ikun jista’ jibbenefika mill-kundizzjonijiet tas-self
deskritti f’dan id-dokument.
[Obbligi]
(Fejn applikabbli) Jekk jogħġbok innota li l-kundizzjonijiet tas-self deskritti f’dan id-dokument (inkluża r-rata talimgħax) jistgħu jinbidlu jekk dawn l-obbligi ma jiġux rispettati.
(Fejn applikabbli) Jekk jogħġbok innota l-konsegwenzi possibbli tat-terminazzjoni fi stadju aktar tard ta’ kwalunkwe
servizz anċillari relatat mas-self:
[Konsegwenzi]
9. Ħlas lura antiċipat
Għandek il-possibbiltà li tħallas lura dan is-self, kollu jew parzjalment, b’mod antiċipat
(Fejn applikabbli) [Kundizzjonijiet]
(Fejn applikabbli) Imposta f’każ ta’ terminazzjoni: [daħħal ammont jew, fejn mhux possibbli, il-metodu tal-kalkolu]
(Fejn applikabbli) Jekk tiddeċiedi li tħallas lura dan is-self b’mod antiċipat, jekk jogħġbok ikkuntattjana biex taċċerta llivell eżatt tal-imposta f’każ ta’ terminazzjoni f’dak il-mument.
10. Karatteristiċi flessibbli
(Fejn applikabbli) [Informazzjoni dwar portabbiltà/surroga] Inti għandek il-possibbiltà li tittrasferixxi dan is-self lil
[mutwanti] [jew] [proprjetà] oħra. [Daħħal il-kundizzjonijiet]
(Fejn applikabbli) Inti m’għandekx il-possibbiltà li tittrasferixxi dan is-self lil [muwanti] [jew] [proprjetà] oħra.
(Fejn applikabbli) Karatteristiċi addizzjonali: [daħal spjegazzjoni tal-karatteristiċi addizzjonali elenkati fil-Parti B, u, jekk
tixtieq, kwalunkwe karatteristika oħra offruta mill-mutwanti bħala parti mill-kuntratt tal-kreditu li mhijiex imsemmija
fit-taqsimiet preċedenti].
11. Drittijiet oħrajn tal-mutwatarju
(Fejn applikabbli) Għandek [tul ta’ perijodu ta’ riflessjoni] wara [punt fejn jibda l-perijodu ta’ riflessjoni] biex tirrifletti
qabel ma tikkommetti ruħek biex tissellef. (Fejn applikabbli) Ladarba tkun irċevejt il-kuntratt ta’ kreditu mingħand ilmutwanti, tista’ ma taċċettahx qabel it-tmiem ta’ [tul tal-perijodu ta’ riflessjoni].
(Fejn applikabbli) Għal perijodu ta’ [tul tal-perijodu tar-rexissjoni] wara [meta jibda l-perijodu tar-rexissjoni], tista’
teżerċita d-dritt tiegħek li tħassar il-kuntratt. [Kundizzjonijiet][Daħħal il-proċedura]
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(Fejn applikabbli) Tista’ titlef id-dritt tiegħek li tikkanċella l-kuntratt jekk, matul dak il-perijodu, tixtri jew tbigħ
proprjetà marbuta ma’ dan il-kuntratt ta’ kreditu.
(Fejn applikabbli) Jekk tiddeċiedi li teżerċita id-dritt tiegħek ta’ rexissjoni [mill-kuntratt tal-kreditu], jekk jogħġbok
ivverifika jekk ser tibqax vinkolat bl-obbligi l-oħrajn tiegħek relatati mas-self [inkluż is-servizzi anċillari relatati masself, [imsemmijin fit-Taqsima 8].
12. Ilmenti
Jekk għandek ilment jekk jogħġbok ikkuntattja [daħħal punt ta’ kuntatt intern u sors ta’ informazzjoni dwar ilproċedura].
(Fejn applikabbli) Żmien massimu li fih għandu jiġi ttrattat l-ilment [perijodu ta’ żmien]
(Fejn applikabbli) [Jekk ma nsibux soluzzjoni interna li tissodisfak għal dan l-ilment,] inti tista’ tikkuntattja wkoll:
[daħħal isem ta’ korp estern għal ilmenti u rimedji extraġudizzjarji] (Fejn applikabbli) jew tista’ tikkuntattja FIN-NET
għad-dettalji tal-korp ekwivalenti f’pajjiżek.
13. Nuqqas ta’ konformità mal-impenji marbutin mas-self: konsegwenzi għall-mutwatarju
[Tipi ta’ nuqqas ta’ konformità]
[Konsegwenzi finanzjarji u/jew legali]
Jekk tiltaqa’ ma’ xi diffikultà biex tagħmel il-pagamenti tiegħek [frekwenza], jekk jogħġbok ikkuntattjana minnufih biex
nesploraw soluzzjonijiet possibbli.
(Fejn applikabbli) Bħala soluzzjoni estrema, id-dar tiegħek tista’ tiġi maqbuda jekk ma tlaħħaqx mal-pagamenti.
(Fejn applikabbli) 14. Informazzjoni addizzjonali
(Fejn applikabbli) [Indikazzjoni tal-liġi applikabbli għall-kuntratt ta’ kreditu].
(Fejn il-mutwanti għandu l-intenzjoni li juża lingwa differenti mil-lingwa tal-FEIS) Informazzjoni u termini kuntrattwali
ser jingħataw bi [lingwa]. Bil-kunsens tiegħek, beħsiebna nikkomunikaw bi [lingwa/i] matul id-durata kollha talkuntratt ta’ kreditu.
[Daħħal dikjarazzjoni dwar id-dritt li għandu jiġi pprovdut ma’ jew offrut, kif applikabbli, abbozz ta’ kuntratt ta’
kreditu]
15. Superviżur
Il-mutwanti huwa ssorveljat minn [Isem/ismijiet u indirizz(i) web tal-awtorità/awtoritajiet superviżorja/i]
(Fejn applikabbli) L-intermedjarju tal-kreditu huwa ssorveljat minn [Isem u indirizz web tal-awtorità superviżorja].

PARTI B
Istruzzjonijiet għall-mili tal-FEIS
Meta jimtela l-FEIS, għandhom jiġi segwiti mill-inqas dawn l-istruzzjonijiet. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jelaboraw
jew jispeċifikaw aktar l-istruzzjonijiet għall-mili tal-FEIS.
Taqsima ‘Test introduttorju’
(1) Id-data tal-validità għandha tiġi enfasizzata sew. Għall-finijiet ta’ din it-taqsima, id-‘data tal-validità’ tfisser il-perijodu ta’
żmien li matulu l-informazzjoni, eż, ir-rata tal-imgħax tas-self, li tinsab fl-FEIS ma tinbidilx u li tapplika kemm-il
darba l-kreditur jiddeċiedi li jagħti l-kreditu matul dan il-perijodu ta’ żmien. Fejn id-determinazzjoni tar-rata tal-imgħax
tas-self applikabbli u spejjeż oħrajn tiddependi mir-riżultati tal-bejgħ tal-bonds sottostanti, ir-rata ta’ self u spejjeż
oħrajn eventwali jistgħu jkunu differenti minn dawk indikati. F’dawk iċ-ċirkustanzi biss, għandu jkun stipulat li d-data
ta’ validità ma tapplikax għar-rata ta’ self u spejjeż oħrajn billi jiżdiedu l-kliem: “apparti mir-rata tal-imgħax u spejjeż
oħrajn”.
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Taqsima ‘1. Mutwanti’
(1) L-isem, in-numru tat-telefon, u l-indirizz ġeografiku tal-kreditur għandhom jirreferu għall-informazzjoni dwar ilkuntatt li l-konsumatur jista’ juża għal korrispondenza futura.
(2) L-infomazzjoni dwar l-indirizz elettroniku, in-numru tal-fax u l-persuna/punt tal-kuntatt hija fakultattiva.
(3) F’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/65/KE, fejn it-transizzjoni tiġi offruta b’distanza, il-kreditur għandu
jindika, fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ġeografiku tar-repreżentant tiegħu fl-Istat Membru ta’ residenza tal-konsu
matur. L-indikazzjoni tan-numru tat-telefon, l-indirizz elettroniku u l-indirizz web tar-repreżentant tal-fornitur talkreditu hija fakultattiva.
(4) Fejn Taqsima 2 mhix applikabbli, il-kreditur għandu jinforma lill-konsumatur jekk humiex qed jiġu pprovduti sservizzi ta’ konsulenza u fuq liema bażi bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A.
(Fejn applikabbli) Taqsima ‘2. Intermedjarju tal-kreditu’
Meta l-informazzjoni dwar il-prodott qed tiġi pprovduta lill-konsumatur minn intermedjarju tal-kreditu, dak l-intermed
jarju għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
(1) L-isem, in-numru tat-telefon, u l-indirizz ġeografiku tal-intermedjarju tal-kreditu għandhom jirreferu għall-informazz
joni dwar il-kuntatt li l-konsumatur jista’ juża għal korrispondenza futura.
(2) L-informazzjoni dwar l-indirizz elettroniku, in-numru tal-fax, l-indirizz web u l-persuna/punt tal-kuntatt hija fakul
tattiva.
(3) L-intermedjarju tal-kreditu għandu jinforma lill-konsumatur jekk humiex qed jiġu pprovduti servizzi ta’ konsulenza u
fuq liema bażi bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A.
(4) Spjegazzjoni dwar kif qed jiġi rimunerat l-intermedjarju tal-kreditu. Meta jkun qed jirċievi kummissjoni minn kreditur,
l-ammont u, fejn ikun differenti mill-isem fit-Taqsima 1, għandu jiġi pprovdut l-isem tal-kreditur.
Taqsima ‘3. Karatteristiċi ewlenin tas-self’
(1) Din it-taqsima għandha tispjega b’mod ċar il-karatteristiċi ewlenin tal-kreditu, inkluż il-valur u l-munita u r-riskji
potenzjali assoċjati mar-rata tal-imgħax tas-self, inklużi dawk imsemmija fil-punt (8), u l-istruttura ta’ amortizzament.
(2) Meta l-munita tal-kreditu hija differenti mill-munita nazzjonali tal-konsumatur, il-kreditur għandu jindika li l-konsu
matur ser jirċievi twissija regolari tal-inqas kull meta r-rata tal-kambju tvarja b’aktar minn 20 %, fejn applikabbli ddritt tal-konverżjoni tal-munita tal-kuntratt ta’ kreditu jew il-possibbiltà li jiġu nnegozjati mill-ġdid il-kundizzjonijiet
u kwalunkwe arranġament ieħor disponibbli għall-konsumatur biex jiġi limitat l-esponiment tagħhom għar-riskju
tar-rata tal-kambju. Fejn hemm dispożizzjoni fil-kuntratt ta’ kreditu li jiġi limitat ir-riskju tar-rata tal-kambju, ilkreditur għandu jindika l-ammont massimu li l-konsumatur jista’ jkollu biex iħallas lura. Fejn ma hemmx dispożizz
joni fil-kuntratt ta’ kreditu li jiġi limitat ir-riskju tar-rata tal-kambju li għalih huwa espost il-konsumatur għal ċaqliq
fir-rata tal-kambju ta’ inqas minn 20 %, il-kreditur għandu jindika eżempju tal-effett ta’ waqgħa ta’ 20 % fil-valur talmunita nazzjonali tal-konsumatur fil-konfront tal-munita tal-kreditu fuq il-valur tal-kreditu.
(3) It-tul ta’ żmien tal-kreditu għandu jkun indikat fi snin jew xhur, liema minnhom ikun l-aktar rilevanti. Fejn it-tul ta’
żmien tal-kreditu jista’ jvarja matul il-ħajja tal-kuntratt, il-kreditur għandu jispjega meta u taħt liema kundizzjonijiet
dan jista’ jseħħ. Meta l-kreditu jkun għal żmien indefinit, pereżempju għal karta ta’ kreditur koperta b’garanzija, ilkreditur għandu jiddikjara dak il-fatt b’mod ċar.
(4) It-tip tal-kreditu għandu jiġi indikat b’mod ċar (eż. kreditu ipotekarju, self residenzjali, karta ta’ kreditu koperta
b’garanzija). Id-deskrizzjoni tat-tip ta’ kreditu għandha tindika b’mod ċar kif il-kapital u l-imgħax għandhom jiġu
rimborżati matul il-ħajja tal-kreditu (jiġifieri l-istruttura ta’ amortizzament), u tispeċifika b’mod ċar jekk il-kuntratt ta’
kreditu huwiex fuq il-bażi ta’ ħlas lura tal-kapital jew tal-imgħax biss, jew taħlita tat-tnejn.
(5) Meta l-kreditu kollu jew parti minnu huwa kreditu abbażi tal-imgħax biss, għandha tiddaħħal fi tmiem din it-taqsima
b’mod prominenti dikjarazzjoni li tindika b’mod ċar dak il-fatt bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A.
(6) Din it-taqsima għandha tispjega jekk ir-rata tal-imgħax tas-self hijiex fissa jew varjabbli u, fejn applikabbli, il-perijodi
li matulhom ser tibqa’ fissa; il-frekwenza tar-reviżjonijiet sussegwenti u l-eżistenza ta’ limiti għall-varjabbiltà tar-rata
tal-imgħax tas-self, bħal limiti massimi jew limiti minimi.
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Il-formula użata għar-reviżjoni tar-rata tal-imgħax tas-self u l-kompenenti differenti tagħha (eż. ir-rata ta’ referenza,
il-firxa tar-rata tal-imgħax) għandha tiġi spjegata. Il-kreditur għandu jindika, eż. permezz ta’ indirizz web, jekk tistax
tinsab aktar informazzjoni dwar l-indiċijiet jew ir-rati użati fil-formula, eż. il-Euribor jew ir-rata ta’ referenza tal-bank
ċentrali.
(7) Jekk japplikaw rati tal-imgħax tas-self differenti f’ċirkostanzi differenti, għandha tingħata l-informazzjoni dwar ir-rati
kollha applikabbli.
(8) L-‘ammont totali li għandu jiġi rimborżat’ jikkorrispondi għall-ammont totali pagabbli mill-konsumatur. Għandu
jintwera bħala s-somma tal-ammont tal-kreditu u l-ispiża totali tal-kreditu lill-konsumatur. Fejn ir-rata tal-imgħax
tas-self ma tkunx iffissata għat-tul ta’ żmien tal-kuntratt, għandu jkun enfasizzat li dan l-ammont huwa illustattiv li
jista’ jvarja partikolarment fir-rigward tal-varjazzjoni tar-rata tal-imgħax tas-self.
(9) Fejn il-kreditu ser ikun iggarantit b’ipoteka fuq il-proprjetà immobbli jew garanzija oħra paragunabbli jew bi dritt
relatat ma’ proprjetà immobbli, il-kreditur għandu jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur dwar dan. Fejn applikabbli lkreditur għandu jindika l-valur preżunt tal-proprjetà immobbli jew ta’ garanzija oħra użata biex jitħejja dan il-fuljett
ta’ informazzjoni.
(10) Il-kreditur għandu jindika, fejn applikabbli, jew:
(a) ‘ammont massimu ta’ self disponibbli b’rabta mal-valur tal-proprjetà’, li jindika r-relazzjoni bejn is-self u l-valur.
Din ir-relazzjoni għandha tkun akkumpanjata b’eżempju f’termini assoluti tal-ammont massimu li jista’ jittieħed
b’self għal valur speċifiku ta’ proprjetà; jew
(b) il-‘valur minimu tal-proprjetà rikjest mill-kreditur biex isellef l-ammont muri’.
(11) Meta l-krediti huma krediti b’iktar minn parti waħda (eż. b’mod konkorrenti parti b’rata fissa, parti b’rata varjabbli),
dan għandu jiġi rifless fl-indikazzjoni tat-tip ta’ kreditu u l-informazzjoni mitluba għandha tingħata għal kull parti
mill-kreditu.
Taqsima ‘4. Rata tal-imgħax’ u spejjeż oħra
(1) Ir-referenza għal ‘rata tal-imgħax’ tikkorrispondi għar-rata jew rati tal-imgħax tas-self.
(2) Ir-rata tal-imgħax tas-self għandha tiġi espressa bħala valur perċentwali. Fejn ir-rata tal-imgħax tas-self tkun varjabbli u
bbażata fuq rata ta’ referenza, il-kreditur jista’ jindika r-rata tal-imgħax tas-self billi jiddikjara rata ta’ referenza u valur
perċentwali tal-firxa tal-kreditur. Madankollu, il-kreditur għandu jindika l-valur tar-rata ta’ referenza li tkun valida filjum tal-ħruġ tal-FEIS.
Fejn ir-rata tal-imgħax tas-self hija varjabbli l-informazzjoni għandha tinkludi: (a) is-suppożizzjonijiet użati biex tiġi
kkalkulata r-RPAI; (b) fejn rilevanti, il-limiti massimi u l-limiti minimi applikabbli u (c) twissija li l-varjabbiltà tista’
taffettwa l-livell effettiv tar-RPAI. Sabiex tinġibed l-attenzjoni tal-konsumatur id-daqs tat-tipa użata għat-twissija
għandu jkun ikbar u għandu jidher b’mod prominenti fit-test tal-FEIS. It-twissija għandha tkun akkumpanjata
minn eżempju illustrattiv dwar ir-RPAI. Fejn hemm limitu massimu fuq ir-rata tal-imgħax tas-self, l-eżempju għandu
jassumi li r-rata tal-imgħax tas-self togħla mill-aktar fis possibbli għall-ogħla livell previst fil-kuntratt ta’ kreditu. Fejn
m’hemm l-ebda limitu massimu l-eżempju għandu juri r-RPAI bl-ogħla rata tal-imgħax tas-self f’tal-inqas fl-aħħar 20
sena, jew fejn id-data sottostanti għall-kalkolu tar-rata tal-imgħax tas-self hija disponibbli għal perijodu ta’ inqas minn
20 sena, l-itwal perijodu li għalih tkun disponibbli tali data, ibbażata fuq l-ogħla valur ta’ kwalunkwe rata ta’ referenza
esterna użata fil-kalkolu tar-rata tal-imgħax tas-self fejn applikabbli jew l-ogħla valur ta’ rata ta’ punt ta’ riferiment
speċifikat minn awtorità kompetenti jew l-ABE fejn il-kreditur ma jużax rata ta’ referenza esterna. Tali rekwiżit
m’għandux japplika għall-kuntratti ta’ kreditu fejn ir-rata tal-imgħax tas-self hija ffissata għal perijodu inizjali materjali
ta’ diversi snin u mbagħad tista’ tiġi ffissata għal perijodu ulterjuri wara negozjati bejn il-kreditur u l-konsumatur. Għal
kuntratti ta’ kreditu fejn ir-rata tal-imgħax tas-self hija ffissata għal perijodu inizjali materjali ta’ diversi snin u
mbagħad tista’ tiġi ffissata għal perijodu ulterjuri wara negozjati bejn il-kreditur u l-konsumatur, l-informazzjoni
għandha tinkludi twissija li r-RPAI hija kkalkulata fuq il-bażi tar-rata tal-imgħax tas-self għall-perijodu inizjali. Ittwissija għandha tkun akkumpanjata minn RPAI illustrattiva addizzjonali, ikkalkulata f’konformità mal-Artikolu 17(4).
Fejn il-krediti huma krediti b’iktar minn parti waħda (eż. b’mod konkorrenti parti b’rata fissa, parti b’rata varjabbli), linformazzjoni għandha tingħata għal kull parti tal-kreditu.
(3) Fit-taqsima dwar ‘komponenti oħrajn tar-RPAI’ għandhom jiġu elenkati l-ispejjeż l-oħrajn kollha li qiegħdin fir-RPAI,
inklużi spejjeż ta’ darba bħal tariffi amministrattivi, u spejjeż regolari bħal tariffi ammininistrattivi annwali. Il-kreditur
għandu jelenka kull waħda mill-ispejjeż skont il-kategorija (spejjeż li jitħallsu darba biss, spejjeż li jitħallsu regolarment
u inklużi fil-pagamenti akkont, spejjeż li jitħallsu regolarment iżda mhux inklużi fil-pagamenti akkont), b’indikazzjoni
tal-ammont tagħhom, lil min ser jitħallsu u meta. Mhux meħtieġ li dan jinkludi l-ispejjeż imġarrba f’każ ta’ ksur talobbligi tal-kuntratt. Fejn l-ammont ma jkunx magħruf, il-kreditur għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont jekk
possibbli, u jekk mhux possibbli, ta’ kif l-ammont ser jiġi kkalkulat u għandu jispeċifika li l-ammont mogħti huwa
biss indikattiv. Fejn ċerti spejjeż ma jkunux inklużi fir-RPAI minħabba l-fatt li ma jkunux magħrufin lill-kreditur, dan
għandu jiġi enfasizzat.
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Fejn il-konsumatur ikun informa lill-kreditur dwar komponent wieħed jew aktar tal-kreditu preferut tiegħu, bħat-tul ta’
żmien tal-kuntratt ta’ kreditu u l-ammont totali tal-kreditu, il-kreditur għandu, fejn possibbli, juża dawn il-kompo
nenti; jekk kuntratt ta’ kreditu jipprevedi modi differenti ta’ prelevament b’imposti jew rati tal-imgħax tas-self differenti
u l-kreditur juża l-preżunzjonijiet stabbiliti fil-Parti II tal-Anness I, huwa għandu jindika li l-mekkaniżmi ta’ preleva
ment oħrajn għal dan it-tip ta’ kuntratt ta’ kreditu jistgħu jirriżultaw f’RPAI ogħla. Fejn il-kundizzjonijiet għallprelevamenti jkunu użati għall-kalkolu tar-RPAI, il-kreditur għandu jenfasizza l-imposti relatati ma’ mekkaniżmi ta’
prelevament oħrajn li mhux neċessarjament ikunu dawk użati fil-kalkolu tar-RPAI.

(4) Fejn tariffa hija pagabbli għal reġistrazzjoni tal-ipoteka jew sigurtà komparabbli, dan għandu jiġi ddivulgat f’din ittaqsima mal-ammont, fejn ikun magħruf, jew fejn dan mhux possibbli l-bażi biex jiġi determinat l-ammont. Fejn ittariffi huma magħrufa u inklużi fir-RPAI, l-eżistenza u l-ammont tat-tariffa għandhom jiġu elenkati taħt “Spejjeż li
għandhom jitħallsu darba biss”. Fejn it-tariffi ma jkunux magħrufin mill-kreditur u għalhekk ma jkunux inklużi firRPAI l-eżistenza tat-tariffa għandha tissemma b’mod ċar fil-lista tal-ispejjeż li mhumiex magħrufin mill-kreditur. Fiżżewġ każijiet il-formulazzjoni standardizzata f’Parti A għandha tintuża taħt l-intestatura adatta.

Taqsima ‘5. Frekwenza u numru ta’ pagamenti’
(1) Fejn il-pagamenti ser isiru fuq bażi regolari, il-frekwenza tal-pagamenti għandha tkun indikata (eż. kull xahar). Fejn ilfrekwenza tal-pagamenti ser tkun irregolari, dan għandu jkun spjegat lill-konsumatur b’mod ċar.

(2) In-numru ta’ pagamenti indikati għandhom ikopru t-tul ta’ żmien kollha tal-kreditu.

Taqsima ‘6. Ammont ta’ kull pagament akkont’
(1) Il-munita tal-kreditu u l-munita tal-pagamenti akkont għandhom ikunu indikati b’mod ċar.

(2) Fejn l-ammont tal-pagamenti akkont jista’ jinbidel matul il-ħajja tal-kreditu, il-kreditur għandu jispeċifika l-perijodu li
matulu dak l-ammont tal-pagament akkont inizjali ser jibqa’ kif inhu u meta u b’liema frekwenza ser jinbidel wara.

(3) Meta l-kreditu kollu jew parti minnu huwa kreditu abbażi tal-imgħax biss, għandha tiddaħħal fi tmiem din it-taqsima
b’mod prominenti dikjarazzjoni li tindika b’mod ċar dak il-fatt bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A.

Jekk hemm rekwiżit għall-konsumatur li jieħu prodott tat-tfaddil vinkolat bħala kundizzjoni għall-għoti ta’ kreditu
abbażi tal-imgħax biss garantit b’ipoteka jew garanzija oħra kumparabbli, l-ammont u l-frekwenza ta’ kwalunkwe
pagament għal dan il-prodott għandhom jiġu pprovduti.

(4) Fejn ir-rata tal-imgħax tas-self tkun varjabbli, l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll dikjarazzjoni li tindika dak ilfatt, bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A u eżempju tal-ammont massimu ta’ pagament akkont. Fejn hemm limitu
massimu, l-eżempju għandu juri l-ammont tal-pagamenti akkont jekk ir-rata tal-imgħax tas-self tiżdied għal-livell tallimitu massimu. Fejn m’hemm l-ebda limitu massimu, l-agħar sitwazzjoni possibbli għandha turi l-livell tal-pagamenti
akkont bl-ogħla rata tal-imgħax tas-self fl-aħħar 20 sena jew fejn id-data sottostanti għall-kalkolu tar-rata tal-imgħax
tas-self hija disponibbli għal perijodu ta’ inqas minn 20 sena, l-itwal perijodu li għalih tkun disponibbli tali data,
ibbażata fuq l-ogħla valur ta’ kwalunkwe rata ta’ referenza esterna użata fil-kalkolu tar-rata tal-imgħax tas-self fejn
applikabbli jew l-ogħla valur ta’ rata ta’ punt ta’ riferiment speċifikat minn awtorità kompetenti jew l-ABE fejn ilkreditur ma jużax rata ta’ referenza esterna. Ir-rekwiżit li wieħed jipprovdi eżempju illustrattiv m’għandux japplika
għall-kuntratti ta’ kreditu fejn ir-rata tal-imgħax tas-self hija ffissata għal perijodu inizjali materjali ta’ diversi snin u
mbagħad tista’ tiġi ffissata għal perijodu ulterjuri wara negozjati bejn il-kreditur u l-konsumatur. Fejn il-krediti huma
krediti b’iktar minn parti waħda (eż. b’mod konkorrenti parti b’rata fissa, parti b’rata varjabbli), l-informazzjoni
għandha tingħata għal kull parti tal-kreditu, u bħala total.

(5) (Fejn applikabbli) Fejn il-munita tal-kreditu tkun differenti mill-munita nazzjonali tal-konsumatur jew fejn il-kreditu
jkun indiċizzat ma’ munita li tkun differenti mill-munita nazzjonali tal-konsumatur, il-kreditur għandu jinkludi
eżempju numeriku li juru b’mod ċar kif bidliet fir-rata tal-kambju rilevanti tista’ taffettwa l-ammont ta’ pagamenti
akkont bl-użu tal-formulazzjoni fil-Parti A. Dak l-eżempju għandu jkun ibbażat fuq tnaqqis ta’ 20 % fil-valur talmunita nazzjonali tal-konsumatur flimkien ma’ dikjarazzjoni prominenti li l-pagamenti akkont jistgħu jiżdiedu b’aktar
minn dak l-ammont preżunt f’dak l-eżempju. Fejn ikun hemm limitu massimu li jillimita dik iż-żieda għal inqas minn
20 %, għandu jingħata, minflok, il-valur massimu tal-pagamenti fil-munita tal-konsumatur, u d-dikjarazzjoni dwar ilpossibbiltà ta’ aktar żidiet għandha titħalla barra.

(6) Fejn il-kreditu kollu kemm hu jew parzjalment kreditu b’rata varjabbli u l-punt 3 japplika, l-eżempju fil-punt 5
għandu jingħata fuq il-bażi tal-ammont tal-pagament akkont imsemmi fil-punt 1.
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(7) Fejn il-munita użata għall-pagament tal-pagamenti akkont tkun differenti mill-munita tal-kreditu jew fejn l-ammont ta’
kull pagament akkont imsarraf f’munita nazzjonali tal-konsumatur jiddependi fuq l-ammont li jikkorrispondi f’munita
differenti, din it-taqsima għandha tindika d-data li fiha tiġi kkalkulata r-rata tal-kambju applikabbli u jew ir-rata talkambju jew il-bażi li tiġi kkalkulata fuqha u l-frekwenza tal-aġġustament tagħhom. Fejn applikabbli tali indikazzjoni
għandha tinkludi l-isem tal-istituzzjoni li tippubblika r-rata tal-kambju.
(8) Fejn il-kreditu huwa kreditu b’imgħax differit li bih l-imgħax dovut ma jitħallasx totalment lura bil-pagamenti akkont
u jiżdied mal-ammont totali tal-kreditu pendenti, għandu jkun hemm spjegazzjoni dwar: kif u meta l-imgħax differit
ser jiżdied mal-kreditu bħala ammont fi flus; u x’inhuma l-implikazzjonijiet għall-konsumatur fir-rigward tad-dejn li
jkun fadlilhom.
Taqsima ‘7. Tabella tal-ħlas lura indikattiva’
(1) Din it-taqsima għandha tiġi inkluża fejn il-kreditu huwa kreditu b’imgħax differit li bih l-imgħax dovut ma jitħallasx
totalment bil-pagamenti akkont u jiżdied mal-ammont totali tal-kreditu pendenti jew fejn ir-rata tal-imgħax tas-self
hija ffissata għad-durata tal-kuntratt ta’ kreditu. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li t-tabella ta’ amortizzament
indikattiva tkun obbligatorja f’każijiet oħra.
Fejn il-konsumatur għandu d-dritt li jirċievi tabella ta’ amortizzament riveduta, dan għandu jkun indikat mal-kundizz
jonijiet li skonthom il-konsumatur għandu dak id-dritt.
(2) L-Istati Membri jistgħu jesiġu li fejn ir-rata tal-imgħax tas-self tista’ tvarja matul il-ħajja tal-kreditu, il-kreditur għandu
jindika, il-perijodu li matulu dik ir-rata tal-imgħax tas-self inizjali ser tibqa’ kif inhi.
(3) It-tabella li għandha tkun inkluża f’din it-taqsima għandu jkun fiha l-kolonni li ġejjin: ‘skeda ta’ ħlas lura’ (eż. xahar 1,
xahar 2, xahar 3), ‘ammont tal-pagament akkont’, ‘imgħax li għandu jitħallas f’kull pagament akkont’, ‘spejjeż oħrajn
inklużi fil-pagament akkont’ (fejn rilevanti), ‘kapital imħallas f’kull pagament akkont’ u ‘kapital dovut wara kull
pagament akkont’.
(4) Għall-ewwel sena tal-ħlas lura l-informazzjoni għandha tingħata għal kull pagament akkont u għandu jkun indikat
subtotal għal kull kolonna fl-aħħar ta’ dik l-ewwel sena. Għas-snin ta’ wara, l-informazzjoni tista’ tingħata fuq bażi
annwali. Fl-aħħar tat-tabella għandha tiżdied ringiela tat-total globali li għandha tagħti l-ammonti totali għal kull
kolonna. L-ispiża totali tal-kreditu mħallsa mill-konsumatur (jiġifieri s-somma globali tal-kolonna tal-‘ammont talpagament akkont’) għandu jkun enfasizzat b’mod ċar u ppreżentat bħala tali.
(5) Fejn ir-rata tal-imgħax tas-self tkun soġġetta għal reviżjoni u l-ammont tal-pagament akkont wara kull reviżjoni ma
jkunx magħruf, il-kreditur jista’ jindika fit-tabella ta’ amortizzament l-istess ammont ta’ pagament akkont għat-tul ta’
żmien kollha tal-kreditu. F’dan il-każ, il-kreditur għandu jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur għal dan il-fatt billi
jagħmel differenzjazzjoni viżiva bejn l-ammonti li huma magħrufin u dawk li huma ipotetiċi (eż. billi juża tipa
differenti, borduri jew sfumaturi). Barra minn dan, test leġibbli b’mod ċar għandu jispjega għal liema perjodi lammonti rappreżentati fit-tabella jistgħu jvarjaw u għalfejn.
Taqsima ‘8. Obbligi addizzjonali’
(1) F’din it-taqsima l-kreditur għandu jirreferi għall-obbligi bħal l-obbligu li l-proprjetà immobbli tkun assigurata, li
assigurazzjoni tal-ħajja tinxtara, li jkun hemm salarju li jitħallas f’kont mal-kreditur jew li jinxtara kwalunkwe prodott
jew servizz ieħor. Għal kull obbligu, il-kreditu għandu jispeċifika lejn min u sa meta jrid ikun issodisfat l-obbligu.
(2) Il-kreditur għandu jispeċifika t-tul ta’ żmien tal-obbligu, eż. sa tmiem il-kuntratt ta’ kreditu. Il-kreditur għandu
jispeċifika għal kull obbligu kwalunkwe spiża li għandha titħallas mill-konsumatur, li mhijiex inkluża fir-RPAI.
(3) Il-kreditur għandu jiddikjara jekk hux obbligatorju li l-konsumatur jieħu xi servizz anċillari biex jikseb il-kreditu bittermini ddikjarati, u jekk ikun il-każ, jekk il-konsumatur hux obbligat li jixtrihom mill-fornitur preferut tal-kreditur
jew jekk ikunux jistgħu jinxtraw minn fornitur tal-għażla tal-konsumatur. Fejn din il-possibbiltà tkun bil-kundizzjoni li
s-servizzi anċillari jissodisfaw ċerti karatteristiċi minimi, dawn il-karatteristiċi għandhom jiġu diskritti f’din it-taqsima.
Fejn il-kuntratt ta’ kreditu ikun abbinat (bundled) ma’ prodotti oħra l-kreditur għandu jiddikjara l-karatteristiċi ewlenin
ta’ dawk il-prodotti l-oħra u jiddikjara b’mod ċar jekk il-konsumatur għandux dritt jittermina l-ftehim tal-kreditu jew
il-prodotti abbinati separatament, il-kundizzjonijiet biex jagħmel dan, u, f’każ li jieħu din l-azzjoni, l-implikazzjonijiet
tagħha, u, fejn applikabbli, il-konsegwenzi possibbli għat-terminazzjoni tas-servizzi anċillari meħtieġa fir-rigward talkuntratt ta’ kreditu.
Taqsima ‘9. Ħlas lura antiċipat’
(1) Il-kreditur għandu jindika taħt liema kundizzjonijiet, jekk ikun hemm, il-konsumatur jista’ jħallas lura l-kreditu kmieni,
kollu kemm hu jew parzjalment.
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(2) Fit-taqsima dwar imposti f’każ ta’ terminazzjoni l-kreditur għandu jiġbed l-attenzjoni tal-kreditur għal kwalunkwe
imposta f’każ ta’ terminazzjoni jew spejjeż oħra pagabbli fuq ħlas lura antiċipat sabiex il-kreditur jiġi kkumpensat u
fejn possibbli jiġi indikat l-ammont tagħhom. Fil-każijiet fejn l-ammont tal-kumpens ikun jiddependi fuq fatturi
differenti, bħall-ammont imħallas lura jew ir-rata tal-imgħax prevalenti li tapplika fil-mument tal-ħlas lura antiċipat,
il-kreditur għandu jindika kif il-kumpens ser jiġi kkalkolat u jiġi pprovdut l-ammont massimu potenzjali tal-imposta,
jew fejn mhux possibbli, eżempju illustrattiv juri lill-konsumatur l-livell tal-imposta tal-kumpens skont xenarji
possibbli differenti.
Taqsima ‘10. Karatteristiċi flessibbli’
(1) Fejn applikabbli, il-kreditur għandu jispjega l-possibbiltà ta’ trasferiment u l-kundizzjonijiet għat-trasferiment talkreditu lil kreditur jew proprjetà immobbli oħra.
(2) (Fejn adatt) Karatteristiċi addizzjonali: Fejn il-prodott ikun fih xi karatteristika minn dawk elenkati fil-punt 5, din ittaqsima għandha telenka dawn il-karatteristiċi u tipprovdi spjegazzjoni qasira ta’: iċ-ċirkostanzi li fihom il-konsumatur
jista’ juża dik il-karatteristika; kwalunkwe kundizzjoni marbuta mal-karatteristika; jekk il-fatt li l-karatteristika tkun
parti mill-kreditu garantit permezz ta’ ipoteka jew garanzija kumparabbli jfissirx li l-konsumatur jitlef kwalunkwe
protezzjoni statutorja jew ta’ xi tip ieħor normalment assoċjata mal-karatteristika; u l-intrapriża li tipprovdi l-karat
teristika (jekk mhix il-kreditur).
(3) Jekk il-karatteristika jkun fiha kwalunkwe kreditu addizzjonali, allura din it-taqsima għandha tispjega lill-konsumatur:
l-ammont totali tal-kreditu (inkluż il-kreditu garantit permezz tal-ipoteka jew garanzija komparabbli); jekk il-kreditu
addizzjonali huwiex iggarantit jew le; ir-rati tal-imgħax tas-self rilevanti; u jekk il-karatteristika hix regolata jew le. Tali
ammont ta’ kreditu addizzjonali għandu jew jiġi inkluż fil-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja oriġinali jew, jekk le,
din it-taqsima għandha tagħmilha ċara li d-disponibbiltà tal-ammont addizzjonali huwa dipendenti fuq valutazzjoni
ulterjuri tal-kapaċità tal-konsumatur li jħallas lura.
(4) Jekk il-karatteristika tinvolvi strument tat-tfaddil, ir-rata tal-imgħax rilevanti għandha tiġi spjegata.
(5) Il-karatteristiċi addizzjonali possibbli huma: ‘Pagamenti żejda/Pagamenti nieqsa’ [meta l-pagament akkont ikun aktar
jew inqas milli jkun rikjest bħala regola bl-istruttura tal-amortizzament]; ‘Pagamenti differiti’ [perijodi fejn il-konsu
matur mhux meħtieġ jagħmel pagamenti]; ‘Self mill-ġdid’ [possibbiltà għall-konsumatur li jerġa’ jissellef fondi diġà
prelevati u mħallsa lura]; ‘Self addizzjonali disponibbli mingħajr approvazzjoni ulterjuri’; ‘Self addizzjonali ggarantit
jew mhux iggarantit’ [f’konformità mal-punt 3 hawn fuq]; ‘Karta tal-kreditu’; ‘Kont kurrenti marbut’; u ‘Kont tat-tfaddil
marbut’.
(6) Il-kreditur jista’ jinkludi kwalunkwe karatteristika oħra offruta mill-kreditur bħala parti mill-kuntratt tal-kreditu li
mhux imsemmi fit-taqsimiet preċedenti.
Taqsima ‘11. Drittijiet oħrajn tal-mutwatarju’
(1) Il-kreditur għandu jiċċara d-dritt(ijiet) ta’ eż. rexissjoni jew riflessjoni u fejn applikabbli drittijiet oħra bħal, portabbiltà
(inkluż surroga) li jeżistu, jispeċifika l-kundizzjonijiet li għalihom dan/dawn id-dritt(ijiet) huma soġġetti, il-proċedura li
l-konsumatur jeħtieġ li jsegwi għall-eżerċizzju ta’ dan/dawn id-dritt(ijiet), fost l-oħrajn, l-indirizz fejn għandha tintba
għat in-notifika ta’ rexissjoni, u t-tariffi korrispondenti (fejn applikabbli).
(2) Fejn japplika perijodu ta’ riflessjoni jew dritt ta’ rexissjoni għall-konsumatur dan għandu jissemma b’mod ċar.
(3) Konformement mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/65/KE, fejn it-tranżazzjoni tiġi offruta b’distanza, il-konsumatur
għandu jiġi infurmat bl-eżistenza jew in-nuqqas tad-dritt ta’ rexissjoni.
Taqsima ‘12. Ilmenti’
(1) Din it-Taqsima għandha tindika l-punt ta’ kuntatt intern [isem tad-dipartiment rilevanti] u mezz biex tikkuntattjahom
biex tilmenta [Indirizz ġeografiku] jew [Numru tat-telefon] jew [Persuna ta’ kuntatt]: [dettalji ta’ kuntatt] u link għallproċedura tal-ilmenti fil-paġna rilevanti tas-sit web jew sors ta’ informazzjoni simili.
(2) Għandha tindika l-isem tal-korp estern rilevanti għal ilmenti u rimedji extraġudizzjarji u fejn l-użu tal-proċedura
interna tal-ilment hija prekundizzjoni għall-aċċess għal dak il-korp, tindika dak il-fatt billi tuża l-formulazzjoni
fil-Parti A.
(3) Fil-każ ta’ kuntratti ta’ kreditu b’konsumatur li huwa residenti fi Stat Membru ieħor, il-kreditur għandu jirreferi għalleżistenza ta’ FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

L 60/83

L 60/84

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Taqsima ‘13. Nuqqas ta’ konformità mal-impenji marbutin mal-kreditu: konsegwenzi għall-mutwatarju’
(1) Fejn in-nuqqas ta’ osservanza ta’ xi obbligu tal-konsumatur marbut mal-kreditu jista’ jkollu konsegwenzi finanzjarji
jew legali għall-konsumatur, f’din it-taqsima l-kreditur għandu jiddeskrivi l-każijiet prinċipali differenti (eż. pagamenti
tard/inadempjenza, nuqqas li jiġu rispettati l-obbligi stipulati fit-Taqsima 8 ‘Obbligi addizzjonali’) u għandu jindika fejn
tista’ tinkiseb aktar informazzjoni.
(2) Għal kull wieħed minn dawn il-każijiet, il-kreditur għandu jispeċifika, f’termini komprensibbli faċilment, il-penalitajiet
jew il-konsegwenzi li jistgħu joħolqu. Għandha tiġi enfasizzata r-referenza għall-konsegwenzi serji.
(3) Fejn il-proprjetà immobbli użata biex tiggarantixxi tal-kreditu tista’ tingħata lura jew tiġi trasferita lill-kreditur, jekk ilkonsumatur ma jikkonformax mal-obbligi, din it-taqsima għandha tinkludi dikjarazzjoni li tindika dak il-fatt, bl-użu
tal-formulazzjoni fil-Parti A.
Taqsima ‘14. Informazzjoni addizzjonali’
(1) Fil-każ ta’ kummerċjalizzazzjoni b’distanza, din it-taqsima ser tinkludi kwalunkwe klawżola li tistipula l-liġi
applikabbli għall-kuntratt ta’ kreditu jew il-qorti kompetenti.
(2) Fejn il-kreditur ikollu l-intenzjoni jikkomunika mal-konsumatur matul it-terminu tal-kuntratt b’lingwa differenti millingwa tal-FEIS, dan il-fatt għandu jkun inkluż u l-lingwa ta’ komunikazzjoni msemmija. Dan hu mingħajr preġudizzju
għall-punt (g) tal-punt 3 tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/65/KE.
(3) Il-kreditur jew l-intermedjarju tal-kreditu għandu jiddikjara d-dritt tal-konsumatur li jiġi pprovdut jew offrut, kif
applikabbli, kopja tal-abbozz ta’ kuntratt ta’ kreditu tal-inqas ladarba li tkun saret offerta li torbot lill-kreditur.
Taqsima ‘15. Superviżur’
(1) L-awtorità jew awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza tal-istadju prekuntrattwali tas-self għandhom jiġu indikati.
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ANNESS III
REKWIŻITI MINIMI TA’ KONOXXENZA U KOMPETENZA
1. Ir-rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza u kompetenza għall-kredituri, l-intermedjarji tal-kreditu u persunal tar-rappreżen
tanti maħturin imsemmija fl-Artikolu 9 u għall-persuni involuti fil-ġestjoni tal-intermedjarji tal-kreditu jew ir-rapp
reżentanti maħturin imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 29(2) u l-Artikolu 31(2) jeħtieġ li mill-inqas jinkludu:
(a) konoxxenza adatta tal-prodotti tal-kreditu fl-ambitu tal-Artikolu 3 u s-servizzi anċillari offruti tipikament magħ
hom;
(b) konoxxenza xierqa tal-liġijiet relatati mal-kuntratti tal-kreditu għall-konsumaturi, b’mod partikolari l-protezzjoni
tal-konsumatur;
(c) konoxxenza u għarfien adatti tal-proċess tax-xiri ta’ proprjetà immobbli;
(d) konoxxenza adatta tal-valutazzjoni ta’ garanziji;
(e) konoxxenza adatta tal-organizzazzjoni u l-funzjonament ta’ reġistri tal-artijiet;
(f) konoxxenza adatta tas-suq fl-Istat Membru rilevanti;
(g) konoxxenza adatta tal-istandards tal-etika kummerċjali;
(h) konoxxenza adatta tal-proċess ta’ valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja jew fejn applikabbli, kompetenza fil-valu
tazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-konsumaturi;
(i) livell adatt ta’ kompetenza finanzjarja u ekonomika.
2. Meta jistabbilixxu rekwiżiti minimi ta’ konoxxenza u kompetenza, l-Istati Membri jistgħu jiddifferenzjaw bejn livelli u
tipi ta’ rekwiżiti applikabbli għall-persunal tal-kredituri, il-persunal tal-intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti
maħturin u l-ġestjoni tal-intermedjarji tal-kreditu jew rappreżentanti maħturin.
3. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw li l-livell xieraq ta’ konoxxenza u kompetenza fuq il-bażi ta’:
(a) kwalifiki professjonali, eż. diplomi, lawrji, taħriġ, testijiet ta’ kompetenza; jew
(b) esperjenza professjonali, li tista’ tiġi ddefinita bħala numru minimu ta’ snin ta’ xogħol f’oqsma relatati maloriġinazzjoni, id-distribuzzjoni u l-intermedjazzjoni ta’ prodotti ta’ kreditu.
Wara l-21 ta’ Marzu 2019, id-determinazzjoni tal-livell xieraq ta’ konoxxenza u kompetenza m’għandhomx ikunu
bbażati biss fuq il-metodi elenkati fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu.
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