DIKJARAZZJONI TAL-EBA
RIGWARD BREXIT INDIRIZZATA LILL-KONSUMATURI

7 ta’ Diċembru 2020

Dikjarazzjoni
Informazzjoni għall-klijenti ta’ istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju
Unit dwar it-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ Brexit
Ir-Renju Unit (UK) ħareġ mill-Unjoni Ewropea (UE) fil-31 ta’ Jannar 2020. Skont il-Ftehim dwar ilĦruġ milħuq bejn l-UE u r-Renju Unit, id-dritt tal-UE japplika fir-Renju Unit matul perjodu ta’
tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan ifisser li d-dritt tal-Unjoni se jieqaf japplika fir-Renju Unit
mill-1 ta’ Jannar 2021, u minn dik id-data ’l quddiem, l-istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit li ma
jkollhomx awtorizzazzjoni valida mill-awtoritajiet superviżorji fl-UE se jitilfu d-dritt li jipprovdu
servizzi finanzjarji fl-UE.
Din id-dikjarazzjoni tiċċara dikjarazzjonijiet preċedenti tal-EBA rigward il-ħruġ tar-Renju Unit millUE (Brexit) għall-benefiċċju tal-konsumaturi madwar l-UE.

Tħejjija tal-istituzzjonijiet finanzjarji
Sabiex ikomplu jipprovdu servizzi finanzjarji fl-UE, l-istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit se
jkollhom bżonn jiżguraw li joffru dawn is-servizzi permezz ta’ entitajiet li huma debitament
awtorizzati fl-UE. Abbażi tal-valutazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji fl-UE, il-biċċa l-kbira talistituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit li qed jippjanaw b’mod attiv li jkomplu joffru s-servizzi
tagħhom fl-UE kisbu awtorizzazzjonijiet adegwati għall-attivitajiet tagħhom ibbażati fl-UE u jinsabu
fil-proċess li jżidu sew l-operazzjonijiet tal-UE tagħhom. Dan jinkludi li jiġi żgurat li dawk l-entitajiet
ikollhom persunal adegwat, kapaċitajiet ta’ ġestjoni u ġestjoni tar-riskju, u li jċaqilqu klijenti tal-UE
u l-kuntratti tagħhom fl-entitajiet tal-UE tagħhom, fejn ikun rilevanti. F’sitwazzjonijiet fejn il-proċess
ta’ awtorizzazzjoni ma jkunx iffinalizzat qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, l-awtoritajiet
superviżorji fl-UE talbu lill-istituzzjonijiet jimplimentaw pjanijiet ta’ kontinġenza li jistabbilixxu
azzjonijiet alternattivi sakemm jirċievu awtorizzazzjonijiet.
Fejn l-istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit ikunu għażlu li jitterminaw l-attivitajiet tagħhom flUE, huma meħtieġa li jikkonkludu l-qtugħ minn mal-klijenti affettwati sa tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni mingħajr ma jikkawżaw detriment lill-konsumaturi.

Bidliet fil-ħlasijiet transfruntiera bejn l-UE u r-Renju Unit
Wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas ibbażati fl-UE se jkollhom
bżonn jipprovdu aktar informazzjoni rigward il-pagatur għal ħlasijiet transfruntiera u debiti diretti
mill-UE għar-Renju Unit, meta mqabbla ma’ trasferimenti intra-UE, li huwa l-mod kif sa issa twettqu
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l-ħlasijiet lir-Renju Unit. Minbarra n-numru tal-kont tal-ħlas tal-pagatur jew l-identifikatur uniku tattranżazzjoni, l-informazzjoni se tinkludi wkoll dettalji dwar l-isem tal-pagatur u jew l-indirizz talpagatur, in-numru uffiċjali tad-dokument personali, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-klijent jew iddata/post tat-twelid. Bħala riżultat, il-konsumaturi li jittrasferixxu fondi bejn l-UE u r-Renju Unit
jistgħu jintalbu mill-fornituri tas-servizzi tal-ħlas tagħhom biex jipprovdu dawn id-dettalji
addizzjonali.

Aċċess għal kontijiet bankarji fir-Renju Unit u protezzjoni tad-depożitanti
Skont id-dritt tal-Unjoni, wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-konsumaturi fl-UE jistgħu
jżommu l-kontijiet bankarji eżistenti tagħhom miżmumin f’istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit,
soġġett għar-rekwiżiti legali rilevanti tar-Renju Unit. Madankollu, il-konsumaturi jeħtieġ li
jikkunsidraw dan li ġej:
•

Jekk il-kont bankarju tal-konsumatur jinżamm f’istituzzjoni finanzjarja tar-Renju Unit
awtorizzata fir-Renju Unit, ir-regoli tal-protezzjoni tad-depożiti applikabbli fir-Renju Unit
japplikaw, u dawn jistgħu jkunu differenti minn dawk applikabbli għall-kontijiet bankarji
miżmumin fl-UE.

•

Jekk il-kont bankarju jinżamm f’fergħa bbażata fl-UE ta’ istituzzjoni finanzjarja tar-Renju Unit,
ma jibqax kopert mill-iskema ta’ garanzija tad-depożiti tar-Renju Unit (kif spjegat millawtoritajiet tar-Renju Unit), il-konsumaturi huma avżati biex jivverifikaw mal-istituzzjoni
finanzjarja (fergħa) jew l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tagħhom fl-Istat Membru tagħhom
jekk depożiti bħal dawn humiex se jkunu protetti mill-iskema ta’ protezzjoni tad-depożiti fl-Istat
Membru rilevanti.

Jekk il-kont bankarju tal-konsumatur jinżamm f’fergħa bbażata fir-Renju Unit ta’ istituzzjoni
awtorizzata mill-UE, dan ikun kopert mill-iskema ta’ depożiti tar-Renju Unit skont l-informazzjoni
disponibbli bħalissa. Madankollu, dan jista’ jinbidel wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni u tali
depożiti jistgħu jkunu jew ma jkunux protetti mir-Renju Unit jew minn skema nazzjonali ta’
protezzjoni tad-depożiti fl-UE.
Jekk il-konsumaturi jkollhom kontijiet bħal dawn u jkunu għadhom ma jafux bl-arranġamenti
applikabbli għall-protezzjoni tad-depożiti, huwa rrakkomandat li jikkuntattjaw lill-istituzzjonijiet
finanzjarji tagħhom li magħhom għandhom depożiti jew lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali
sabiex jiksbu aktar informazzjoni.

Il-konsumaturi għandhom jiksbu aktar informazzjoni mill-istituzzjonijiet finanzjarji
tagħhom
L-EBA appellat lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha affettwati minn Brexit, u b’mod partikolari listituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit li joffru servizzi finanzjarji lill-konsumaturi fl-UE, biex
jinfurmaw lill-konsumaturi b’mod adegwat u f’waqtu dwar id-disponibbiltà u l-kontinwità tasservizzi li jipprovdu bħalissa, inkluż jekk l-istituzzjonijiet jippjanawx li jieqfu milli joffru servizzi lill-
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konsumaturi fl-UE. F’dan il-każ tal-aħħar, l-istituzzjonijiet huma mistennija li jispjegaw lillkonsumaturi l-impatt tat-twaqqif tas-servizzi u l-mod kif jeżerċitaw id-drittijiet tal-konsumatur.
Jekk il-konsumaturi jkollhom tħassib dwar id-disponibbiltà ta’ servizzi finanzjarji offruti lilhom
mill-istituzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, huma
jistgħu jikkuntattjaw lill-istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom direttament u jiksbu informazzjoni
rigward il-kontinwità tas-servizzi finanzjarji.

Sorsi oħrajn ta’ informazzjoni tal-UE b’rabta ma’ Brexit
Il-konsumaturi huma mħeġġa wkoll jikkonsultaw is-siti web tal-EBA, il-Kummissjoni tal-UE (eż. Avviż
tal-Kummissjoni Ewropea lill-partijiet ikkonċernati) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali għal
komunikazzjonijiet u gwida dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE u l-impatt tiegħu fuq il-provvista ta’
servizzi finanzjarji fl-Istati Membri speċifiċi.
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