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Emenda 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva 2013/36/UE8 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (UE) Nru 575/20139 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ġew 
adottati bħala tweġiba għall-kriżijiet 
finanzjarji li faqqgħu fl-2007-2008. Dawn 
il-miżuri leġiżlattivi kkontribwew b'mod 
sostanzjali għat-tisħiħ tas-sistema 
finanzjarja fl-Unjoni u għamlu l-
istituzzjonijiet aktar reżiljenti għal 
xokkijiet futuri possibbli. Minkejja li huma 
estremament komprensivi, dawn il-miżuri 
ma indirizzawx id-dgħjufijiet kollha 
identifikati li jaffettwaw l-istituzzjonijiet. 
Barra minn dan, xi wħud mill-miżuri 
proposti inizjalment kienu suġġett għal 
klawżoli ta' reviżjoni jew ma ġewx 
speċifikati b'mod suffiċjenti sabiex tkun 
tista' ssir interpreazzjoni bla skossi 
tagħhom.

(2)

(1) Id-Direttiva 2013/36/UE8 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (UE) Nru 575/20139 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ġew 
adottati bħala tweġiba għall-kriżijiet 
finanzjarji li faqqgħu fl-2007-2008. Dawn 
il-miżuri leġiżlattivi kkontribwew b'mod 
sostanzjali għat-tisħiħ tas-sistema 
finanzjarja fl-Unjoni u għamlu l-
istituzzjonijiet aktar reżiljenti għal 
xokkijiet futuri possibbli. Minkejja li huma 
estremament komprensivi, dawn il-miżuri 
ma indirizzawx id-dgħjufijiet kollha 
identifikati li jaffettwaw l-istituzzjonijiet.
L-attivitajiet ta' teħid ta' depożitu kellhom 
jiġu separati mill-attivitajiet ta' negozju 
bankarju riskjuż, jew l-attivitajiet li 
jinvolvu n-negozjar f'isimhom stess jew 
attivitajiet oħra ta' negozjar b'riskju għoli 
kellhom jiġu ttrasferiti lil entità separata, 
fejn dawn ammontaw għal sehem 
sinifikanti min-negozju ta' bank. Jekk l-
attivitajiet riskjużi kellhom ikunu bbażati 
fi ħdan l-entità tagħhom stess, dawn ma 
jibqgħux jiġu sostnuti b'depożiti. Barra 
minn dan, xi wħud mill-miżuri proposti 
inizjalment kienu suġġett għal klawżoli ta' 
reviżjoni jew ma ġewx speċifikati b'mod 
suffiċjenti sabiex tkun tista' ssir 
interpreazzjoni bla skossi tagħhom.

__________________ __________________

8 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 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, li temenda d-
Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-
Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 

8 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 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, li temenda d-
Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-
Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 
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176, 27.6.2013, p. 338). 176, 27.6.2013, p. 338).

9 Ir-Regolament (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 tal-
investiment u li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 1).

9 Ir-Regolament (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 tal-
investiment u li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, 
p. 1).

Or. fi

Emenda 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Waħda mil-tagħlimiet ewlenin 
mill-kriżi finanzjarja fl-Ewropa kienet l-
inadegwatezza tal-qafas istituzzjonali u ta' 
politika tagħha għall-prevenzjoni u l-
indirizzar tal-iżbilanċi fi ħdan l-UE. Fid-
dawl tal-iżviluppi istituzzjonali l-aktar 
riċenti fl-Unjoni Ewropea, reviżjoni 
komprensiva tal-qafas ta' politika 
makroprudenzjali hija ggarantita. Huwa 
importanti li jiġi ssimplifikat il-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet, tiġi ssimplifikata l-
attivazzjoni ta' għodod ta' politika 
makroprudenzjali u li jitwessa' s-sett ta' 
għodod makroprudenzjali sabiex jiġi 
żgurat li l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jindirizzaw riskji sistemiċi fil-ħin u b'mod 
effettiv. Jenħtieġ li, fost l-oħrajn, il-bidliet 
leġiżlattivi jinkludu r-reviżjoni tas-setgħat 
rispettivi tal-awtoritajiet makroprudenzjali 
nazzjonali u fil-livell tal-UE sabiex jiġu 
delinjati aħjar ir-responsabbiltajiet fl-
oqsma tal-valutazzjoni tar-riskju u t-
tfassil tal-politika, inklużi l-proċeduri ta' 
koordinazzjoni u ta' notifika bejn l-
awtoritajiet. Il-BERS jenħtieġ li jaqdi 
rwol ewlieni fil-koordinazzjoni ta' miżuri 
makroprudenzjali, kif ukoll fit-
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trażmissjoni ta' informazzjoni dwar 
miżuri makroprudenzjali ppjanati fl-Istati 
Membri, l-aktar permezz tal-
pubblikazzjoni ta' miżuri 
makroprudenzjali adottati fuq is-sit web 
tiegħu u permezz tal-qsim ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet wara n-
notifiki ta' miżuri makroprudenzjali 
ppjanati.

Or. en

Emenda 50
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-regolamentazzjoni u s-
superviżjoni ta' istituzzjoni ta' kreditu kif 
ukoll ir-rekwiżiti ta' fondi proprji u l-
obbligi tar-rapportar korrispondenti 
jenħtieġ li jibqgħu jiddependu fuq ir-
riskju sottostanti ta' istituzzjoni ta' 
kreditu. Dan jipprekludi t-teħid 
inkunsiderazzjoni ta' kriterji irrilevanti 
bħall-kunsiderazzjonijiet ambjentali jew 
soċjali fid-determinazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
fondi proprji kif ukoll l-obbligi ta' 
rapportar korrispondenti f'dawn l-oqsma.

Or. de

Emenda 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)



PE616.798v01-00 6/180 AM\1144242MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-prinċipju ta' ħlas ugwali għall-
ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali 
jew xogħol ta' valur ugwali huwa stabbilit 
fl-Artikolu 157 tat-TFUE. Dan jeħtieġ li 
jiġi applikat b'mod konsistenti mill-
istituzzjonijiet ta' kreditu u mid-ditti ta' 
investiment. Għalhekk, dawn jenħtieġ li 
juru politika ta' rimunerazzjoni newtrali 
fir-rigward tas-sessi.

Or. en

Emenda 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Is-supplimentazzjonijiet tal-fondi 
proprji imposti mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġu stabbiliti b'rabta mas-
sitwazzjoni speċifika ta' istituzzjoni u 
għandhom jiġu ġġustifikati kif xieraq. 
Dawn ir-rekwiżiti ma għandhomx 
jintużaw sabiex jindirizzaw ir-riskji 
makroprudenzjali u għandhom jiġu 
pożizzjonati, fl-ordni ta' akkumulzzjoni
tar-rekwiżiti ta' fondi proprji, f'livell ogħla 
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji minimi u 
f'livell anqas mir-rekwiżit ta' bafer 
kombinat.

(9) Is-supplimentazzjonijiet tal-fondi 
proprji imposti mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġu stabbiliti b'rabta mas-
sitwazzjoni speċifika ta' istituzzjoni u 
għandhom jiġu ġġustifikati kif xieraq. 
Dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li jiġu 
pożizzjonati, fl-ordni ta' akkumulazzjoni
tar-rekwiżiti ta' fondi proprji, f'livell ogħla 
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji minimi u 
f'livell anqas mir-rekwiżit ta' bafer 
kombinat.

Or. en

Emenda 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Istituzzjonijiet kapitalizzati tajjeb 
jappoġġjaw it-tkabbir ekonomiku u mhux 
ixekkluh. Tnaqqis tar-riskju sinifikanti 
jista' jinkiseb biss meta l-istituzzjonijiet 
ma jkunux jistgħu jimponu theddid 
sistemiku fuq l-ekonomiji tal-Unjoni jew 
tal-Istati Membri u meta jkun possibbli 
falliment ordinat mingħajr 
soċjalizzazzjoni tat-telf. Għalhekk, huwa 
xieraq li jiżdiedu l-bafers kapitali għall-
istituzzjonijiet li huma kklassifikati bħala 
O-SIIs u G-SIIs sabiex it-telf possibbli li 
jista' jseħħ ikun jista' jiġi assorbit mis-
sidien ta' tali istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 54
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Flimkien mal-bafers kapitali, ir-
riskji marbuta mal-importanza sistemika 
ta' istituzzjoni jenħtieġ li jitqiesu wkoll 
meta jiġi kkalkulat il-proporzjon ta' 
ingranaġġ skont id-deċiżjoni tal-Kumitat 
ta' Basel dwar bafer għal banek globali 
sistemikament importanti. Għal din ir-
raġuni, jenħtieġ li jiġi introdott 
aġġustament tal-proporzjon ta' ingranaġġ 
għall-istituzzjonijiet globali 
sistematikament importanti (G-SIIs) li 
jenħtieġ li jiġi stabbilit għal 50 % tar-
rekwżiti tal-assorbiment tat-telf ogħla 
mwieżna għar-riskju ta' G-SII.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat ta' Basel ippreżenta l-gwida finali tiegħu dwar il-proporzjon ta' ingranaġġ għall-
G-SIIs. Din tissuġġerixxi rekwiżit ta' ingranaġġ addizzjonali għall-G-SIIs, iżda mhux għall-O-
SIIs. Ma hemm l-ebda raġuni għall-UE biex testendi r-rekwiżiti ta' Basel ulterjorment minn 
dak li ġie miftiehem f'Basel, peress li, b'mod ġenerali, l-UE kienet difensur qawwi ta' rekwiżiti 
bbażati fuq ir-riskju pjuttost milli ta' rekwiżiti ta' ingranaġġ goffi.

Emenda 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-istituzzjonijiet joperaw taħt 
ġabra ta' rekwiżiti u standards regolatorji 
li l-għan tagħhom huwa li jiżguraw il-
protezzjoni tal-klijenti fil-livell tal-
konsumatur u tal-konsumaturi, il-
kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku, il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-
ġustizzja fiskali u l-evitar tal-ħasil tal-flus. 
In-nuqqas ta' konformità ma' dawn ir-
rekwiżiti u standards mill-istituzzjonijiet 
għandu konsegwenzi soċjetali negattivi 
sinifikanti iżda jista' jaffettwa wkoll ir-
rekwiżiti tal-kapital ta' dawk l-
istituzzjonijiet u, potenzjalment, l-
istabbiltà finanzjarja globali. Għalhekk, 
hemm bżonn li l-imġiba tiġi identifikata 
bħala parametru distint ta' riskju 
operazzjonali u li jiġi żgurat li l-
istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti 
jidentifikaw, jevalwaw u jimmonitorjaw 
dan ir-riskju b'mod xieraq fil-kuntest tal-
kapital intern tal-istituzzjonijiet. Hemm 
bżonn ukoll li jiġi stabbilit li l-
informazzjoni li tirrelata mal-
investigazzjonijiet tal-imġiba ħażina tal-
istituzzjonijiet tiġi kkomunikata fil-pront 
mill-awtoritajiet li jimmonitorjaw il-
kondotta tal-operazzjonijiet, il-ġlieda 
kontra l-ħasil tal-flus, il-konsumatur, il-
kompetizzjoni u oqfsa oħra lill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-
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superviżjoni prudenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-imġiba ħażina tiġi identifikata bħala parametru distint ta' riskju 
operazzjonali u, għalhekk, li jiżdied Artikolu 85A ġdid dwar ir-riskju ta' kondotta.

Emenda 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Bosta istituzzjonijiet ma wrewx 
biss li huma serjament sottokapitalizzati 
fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, iżda għaxar 
snin wara, għad hemm tħassib sinifikanti 
dwar l-affidabbiltà u l-varjabbiltà 
eċċessiva ta' approċċi interni użati mill-
istituzzjonijiet biex jiddeterminaw 
rekwiżiti kapitali għal varejtà ta' 
skoperturi tas-suq u tar-riskju ta' kreditu 
u dan tqajjem, fost l-oħrajn, mill-BCBS, l-
MSU kif ukoll mill-EBA fl-eżerċizzji ta' 
benchmarking tagħha mwettqa skont l-
Artikolu 78 ta' din id-Direttiva. Għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kif ukoll 
għall-kredibbiltà tal-istituzzjonijiet 
f'għajnejn is-superviżuri, l-investituri, il-
klijenti u l-kontropartijiet u l-pubbliku 
usa' huwa ta' importanza kruċjali li 
jittieħdu passi malajr kemm jista' jkun 
sabiex jiġi indirizzat dan it-tħassib. Pass 
bħal dan huwa l-għoti ta' setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu 
azzjoni korrettiva f'din id-Direttiva, bħall-
applikazzjoni ta' multiplikaturi għall-
outputs tal-mudell, limiti minimi tal-
mudell standardizzati, moratorja fuq 
bidliet fil-mudelli u d-divulgazzjoni tad-
differenza bejn approċċi standardizzati u 
interni għall-istess skoperturi. Pass bħal 
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dan huwa l-għoti ta' setgħat espliċiti lill-
awtoritajiet kompetenti biex jieħdu azzjoni 
korrettiva f'din id-Direttiva, bħall-
applikazzjoni ta' multiplikaturi lill-outputs 
tal-mudell, limiti minimi tal-mudell 
standardizzati, moratorja fuq bidliet fil-
mudelli u l-iżvelar tad-differenza bejn 
approċċi standardizzati u interni għall-
istess skoperturi. Madankollu, fit-terminu 
medju, jenħtieġ li jiġi riformat il-qafas tal-
adegwatezza tal-kapital kollu sabiex jiġi 
żgurat li hemm garanziji ta' kontinġenza 
superviżorji kredibbli għall-inputs kif 
ukoll għall-outputs għall-mudelli interni 
tal-istituzzjonijiet għar-riskji kollha 
soġġetti għal approċċi interni, u, fejn 
meħtieġ, tiġi rtirata kompletament il-
possibbiltà għal approċċi interni fejn ikun 
hemm ftit raġuni jew l-ebda raġuni sabiex 
wieħed jemmen li approċċ intern jista' 
jkun aħjar minn approċċ standardizzat. 
F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis, malajr kemm jista' 
jkun, proposti leġiżlattivi biex tistabbilixxi 
tali salvagwardji, filwaqt li tħalli l-
possibbiltà fil-proposti tagħha biex 
tintegra, fejn meħtieġ u adegwat u 
ladarba dawn isiru disponibbli, żviluppi fi 
standards internazzjonali f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu ggwidati fl-identifikazzjoni ta' 
sitwazzjonijiet fejn għandhom jiġu imposti 
supplimentazzjonijiet kapitali speċifiċi 
għall-istituzzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tingħata l-poter li tadotta 
standards tekniċi regolatorji fir-rispett ta' 

imħassar
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kif ir-riskji, jew xi elementi tar-riskji 
mhux koperti jew mhux biżżejjed koperti 
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 575/2013 
għandhom jitkejlu permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 290 TFUE u 
skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(Solvibbiltà II), li tarmonizza r-regoli li 
japplikaw għall-impriżi tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni, introduċiet 
modifiki bl-għan li jagħtu stabbiltà 
finanzjarja u ekwità, sabiex jintlaħaq l-
objettiv fundamentali tal-istabbilizzazzjoni 
tas-swieq. Madankollu, jenħtieġ li titqies 
il-preżenza, fl-Istati Membri, ta' impriżi 
tal-assigurazzjoni b'ishma elenkati f'suq 
regolat, taħt il-kontroll tal-Awtoritajiet 
superviżorji kompetenti tal-Istati Membri, 
li jwettqu attivitajiet ta' assigurazzjoni 
skont mudell kummerċjali ta' riskju baxx 
li jimplika sfruttament moderat tal-
ingranaġġ finanzjarju (mhux ogħla minn 
5 darbiet), attitudni ta' teħid ta' riskju 
baxxa fl-investimenti u perċentwal għoli 
ta' profitti rrappreżentat min-negozju 
ewlieni tal-assigurazzjoni; għaldaqstant, 
dan iwassal biex tali impriżi jkollhom 
profil ta' riskju aktar limitat meta 
mqabbla ma' istituzzjonijiet simili 
b'varjetà wiesgħa ta' mudelli 
kummerċjali, li jkollhom ukoll kontenut 
finanzjarju. Ġie nnutat li, fl-Unjoni 
Ewropea, l-assigurazzjonijiet jirriżultaw li 
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jkunu esposti anqas għal riskju sistemiku, 
anke minħabba politika ta' investiment 
aktar konservattiva, u li l-effetti tal-kriżi 
finanzjarja u tas-swieq ta' wara l-2008, li 
xprunaw id-dikjarazzjoni tal-introjtu tal-
istituzzjonijiet finanzjarji 'l isfel, ma 
affettwawx b'mod sostanzjali l-impriżi tal-
assigurazzjoni, li b'mod ġenerali baqgħu 
pożittivi, b'marġni tal-profitti 
relattivament stabbli. Tali stabbiltà ġiet 
riflessa mill-prestazzjonijiet tas-suq tal-
istokks tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
f'dawn l-aħħar snin tal-ishma elenkati fis-
swieq regolati tal-Unjoni Ewropea li, meta 
mqabbla mal-istituzzjonijiet finanzjarji, 
minkejja l-kuntest ta' xejra ġenerali ta' 
reċessjoni tas-swieq wara l-2008, naqqsu 
b'mod sinifikanti x-xejriet ta' tnaqqis fil-
valur tal-ishma. Għaldaqstant, 
parteċipazzjonijiet mingħajr kontroll f'tali 
impriżi tal-assigurazzjoni li joperaw skont 
mudell kummerċjali ta' riskju finanzjarju 
baxx, jistgħu jiġu assimilati ma' 
parteċipazzjonijiet ta' ekwità/industrijali 
oħra, u konsegwentement mad-dixxiplina 
speċifika rigward it-tnaqqis ta' elementi 
mill-kapital tal-Grad 1 ta' ekwità komuni, 
li jingħata mill-Awtoritajiet superviżorji 
tal-Istati Membri b'referenza għal impriżi 
industrijali oħra.

Or. en

Emenda 59
Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Fis-7 ta' Diċembru 2017, il-
Kumitat ta' Basel dwar il-korp ta' 
sorveljanza tas-superviżjoni bankarja, il-
Grupp tal-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali u 
l-Kapijiet ta' Superviżjoni, approva sett ta' 
miżuri sabiex jissaħħaħ il-qafas ta' 
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Basel III. Dan is-sett ta' miżuri jirrevedi 
approċċi għall-kalkolu tal-ammonti ta' 
skoperturi mwieżna għar-riskju għal 
riskju ta' kreditu, riskju operazzjonali u r-
rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju ta' 
aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu u 
jintroduċi limitu minimu ta' output 
aggregat. Dan is-sett ta' miżuri jirrevedi 
wkoll il-kejl tal-proporzjon ta' ingranaġġ 
u jintroduċi bafer ta' proporzjon ta' 
ingranaġġ ġdid għal istituzzjonijiet globali 
sistemikament importanti. Id-
dispożizzjonijiet tal-qafas ta' Basel II 
finalizzat jenħtieġ li jiġu inkorporati fir-
Regolament (UE) Nru 575/2013 fi żmien 
opportun sabiex tittejjeb is-sensittività 
għar-riskju ta' rekwiżiti kapitali għall-
banek li jużaw approċċi standardizzati u 
sabiex titnaqqas il-varjabbiltà tal-
ammonti ta' skoperturi mwieżna għar-
riskju, b'mod partikolari għall-banek li 
jużaw approċċi interni jew avvanzati. Il-
konformità ma' dawn ir-regoli ġodda 
jenħtieġ li ttejjeb ukoll il-kundizzjonijiet 
ekwi fil-livell internazzjonali għall-
istituzzjonijiet tal-UE li joperaw barra 
mill-Unjoni. Sabiex jiġi żgurat li l-
implimentazzjoni fl-UE ta' dan is-sett ta' 
miżuri ma jkollhiex konsegwenzi negattivi 
fuq is-settur bankarju jew fuq il-
finanzjament tal-ekonomija, u sabiex jiġi 
żgurat li din tqis b'mod xieraq l-
ispeċifiċitajiet tas-settur bankarju tal-UE, 
jenħtieġ li titwettaq, malajr kemm jista' 
jkun, valutazzjoni tal-impatt komprensiva 
mill-EBA biex tinforma lill-Kummissjoni, 
qabel ma ssir kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li bosta parametri għadhom qed jevolvu, huwa importanti għall-EBA li 
tibda tikkunsidra s-suġġerimenti li saru mill-Kumitat ta' Basel malajr kemm jista' jkun. Il-fatt 
li dawn is-suġġerimenti se jkunu jistgħu jinbidlu fid-dritt tal-Unjoni se jkun kruċjali peress li 
dawn se jtejbu l-istabbiltà, jgħinu lill-banek tal-UE jkunu mgħammra aħjar biex jaffaċċjaw il-
kompetizzjoni globali u jippermettulhom jiffinanzjaw l-ekonomija b'mod xieraq.
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Emenda 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

(-1) L-Artikolu 2, paragrafu 5, il-parti 
introduttorja hija emendata kif ġej:

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal 
dan li ġej:

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika biss
għal dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista eżawrjenti stabbli ta' istituzzjonijiet eżentati hija aktar xierqa.

Emenda 61
Alfred Sant

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5 – punt 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) jiżdied il-punt (24a) li ġej

"(24a) F'Malta, il-"Bank Malti għall-
Iżvilupp";"

Or. en

Emenda 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b − parti introduttorja
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafi 5a u 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiddaħħlu l-paragrafi 5a u 5b li 
ġejjin:

(b) jiddaħħal il-paragrafu 5a li ġej:

5a. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi 
b'mod regolari jekk il-lista fil-paragrafu 5 
tistax tiġi estiża għal istituzzjonijiet oħra 
permezz ta' att delegat adottat skont l-
Artikolu 148.

Or. en

Emenda 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal istituzzjoni fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli għaliha li l-
istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

imħassar

(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-
avvanzar ta' objettivi speċifikati ta' 
politika pubblika finanzjarja, soċjali jew 
ekonomika skont il-liġijiet u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dik l-
istituzzjoni, fuq bażi mhux kompetittiva, 
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mhux għall-profitt. Għal dawn il-finijiet, 
l-objettivi tal-politika pubblika jistgħu 
jinkludu l-forniment ta' finanzjament 
għal skopijiet promozzjonali jew ta' 
żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal 
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun 
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(g) il-valur totali tal-assi tal-
istituzzjoni huwa ta' anqas minn EUR 30 
biljun;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk istituzzjoni soġġetta għal att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148 tkunx 
għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal istituzzjoni fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli għaliha li l-
istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

imħassar

(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-
avvanzar ta' objettivi speċifikati ta' 
politika pubblika finanzjarja, soċjali jew 
ekonomika skont il-liġijiet u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dik l-
istituzzjoni, fuq bażi mhux kompetittiva, 
mhux għall-profitt. Għal dawn il-finijiet, 
l-objettivi tal-politika pubblika jistgħu 
jinkludu l-forniment ta' finanzjament 
għal skopijiet promozzjonali jew ta' 
żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
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rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal 
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun 
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(g) il-valur totali tal-assi tal-
istituzzjoni huwa ta' anqas minn EUR 30 
biljun;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk istituzzjoni soġġetta għal att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148 tkunx 
għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 65
Renato Soru, Luigi Morgano
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal istituzzjoni fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli għaliha li l-
istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

imħassar

(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-
avvanzar ta' objettivi speċifikati ta' 
politika pubblika finanzjarja, soċjali jew 
ekonomika skont il-liġijiet u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dik l-
istituzzjoni, fuq bażi mhux kompetittiva, 
mhux għall-profitt. Għal dawn il-finijiet, 
l-objettivi tal-politika pubblika jistgħu 
jinkludu l-forniment ta' finanzjament 
għal skopijiet promozzjonali jew ta' 
żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal 
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun 
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
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anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(g) il-valur totali tal-assi tal-
istituzzjoni huwa ta' anqas minn EUR 30 
biljun;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk istituzzjoni soġġetta għal att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148 tkunx 
għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex imħassar
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tapplika għal istituzzjoni fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli għaliha li l-
istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-
avvanzar ta' objettivi speċifikati ta' 
politika pubblika finanzjarja, soċjali jew 
ekonomika skont il-liġijiet u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dik l-
istituzzjoni, fuq bażi mhux kompetittiva, 
mhux għall-profitt. Għal dawn il-finijiet, 
l-objettivi tal-politika pubblika jistgħu 
jinkludu l-forniment ta' finanzjament 
għal skopijiet promozzjonali jew ta' 
żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal 
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun 
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
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għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(g) il-valur totali tal-assi tal-
istituzzjoni huwa ta' anqas minn EUR 30 
biljun;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk istituzzjoni soġġetta għal att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148 tkunx 
għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal istituzzjoni fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi 
tal-informazzjoni disponibbli għaliha li l-
istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

imħassar
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(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-
avvanzar ta' objettivi speċifikati ta' 
politika pubblika finanzjarja, soċjali jew 
ekonomika skont il-liġijiet u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dik l-
istituzzjoni, fuq bażi mhux kompetittiva, 
mhux għall-profitt. Għal dawn il-finijiet, 
l-objettivi tal-politika pubblika jistgħu 
jinkludu l-forniment ta' finanzjament 
għal skopijiet promozzjonali jew ta' 
żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal 
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun 
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(g) il-valur totali tal-assi tal-
istituzzjoni huwa ta' anqas minn EUR 30 
biljun;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
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kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk istituzzjoni soġġetta għal att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148 tkunx 
għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista eżawrjenti stabbli ta' istituzzjonijiet eżentati hija aktar xierqa.

Emenda 68
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal istituzzjoni fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli għaliha li l-istituzzjoni 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin, 
bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-istat:

Mingħajr preġudizzju għall-istituzzjonijiet 
elenkati fl-Artikolu 2(5), din id-Direttiva 
ma għandhiex tapplika għal istituzzjoni 
fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi f'att 
delegat adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-
bażi tal-informazzjoni disponibbli għaliha 
li l-istituzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin, bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat:

Or. en
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Emenda 69
Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal istituzzjoni fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli għaliha li l-istituzzjoni 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin, 
bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-istat:

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal istituzzjoni jew unità ta' istituzzjoni 
ta' kreditu fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli għaliha li l-istituzzjoni jew 
unità tal-istituzzjoni tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin, bla ħsara 
għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-istat:

Or. en

Emenda 70
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Article 1 – paragraph 1 – point 1 – point b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal istituzzjoni fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli għaliha li l-istituzzjoni 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin, 
bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-istat:

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal istituzzjoni jew unità ta' istituzzjoni 
ta' kreditu fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli għaliha li l-istituzzjoni jew 
unità ta' istituzzjoni ta' kreditu tissodisfa 
l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. de
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Emenda 71
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun ġiet stabbilita skont id-dritt 
pubbliku mill-gvern ċentrali, mill-gvern 
reġjonali jew mill-awtorità lokali ta' Stat 
Membru;

(a) tkun ġiet stabbilita mill-gvern 
ċentrali, mill-gvern reġjonali jew mill-
awtorità lokali ta' Stat Membru;

Or. en

Emenda 72
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
attività tagħha hija limitata għall-avvanzar
ta' objettivi speċifikati ta' politika pubblika 
finanzjarja, soċjali jew ekonomika skont 
il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li jirregolaw 
dik l-istituzzjoni, fuq bażi mhux 
kompetittiva, mhux għall-profitt. Għal 
dawn il-finijiet, l-objettivi tal-politika 
pubblika jistgħu jinkludu l-forniment ta'
finanzjament għal skopijiet promozzjonali 
jew ta' żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

(b) il-liġijiet u d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istituzzjoni jikkonfermaw li l-
objettivi tagħha jinkludu attivitajiet ta'
interess pubbliku, bħall-forniment ta' 
finanzjament għal skopijiet promozzjonali 
jew ta' żvilupp għal attivitajiet ekonomiċi 
speċifiċi, jew għal żoni ġeografiċi tal-Istat 
Membru rilevanti;

Or. en
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Emenda 73
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) hija soġġetta għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti ta' fondi proprji minimi, u għal
qafas superviżorju adegwat li għandu 
effett simili bħall-qafas stabbilit skont id-
dritt tal-Unjoni;

(c) hija soġġetta għal qafas 
superviżorju li jiżgura l-istabbiltà 
finanzjarja tagħha;

Or. en

Emenda 74
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun
applikabbl, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 90 % mir-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
mir-rekwiżiti ta' finanzjament jew mill-
iskoperturi tal-istituzzjoni;

(d) il-gvern ċentrali, il-gvern reġjonali 
jew awtorita lokali, skont kif ikun
applikabbli, ikollu obbligu li jipproteġi l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni jew inkella li 
jiggarantixxi b'mod dirett jew indirett tal-
anqas 75 % mill-obbligazzjonijiet tal-
istituzzjoni;

Or. en

Emenda 75
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

e) hija mhijiex riċevitur dirett tad-
depożiti tat-tfaddil minn individwi privati;

__________________ __________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija 
tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija 
tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. de

Emenda 76
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) hija prekluża milli taċċetta depożiti
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

e) hija prekluża milli taċċetta depożiti
tat-tfaddil minn individwi privati;

__________________ __________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija 
tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija 
tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan il-kriterju huwa li jipproteġi lid-depożitanti fil-livell tal-konsumatur. 
Għalhekk, hija xierqa definizzjoni aktar ristretta minn dik tad-depożiti koperti mid-Direttiva 
dwar Skemi ta' Garanzija għal Depożiti, li hija wiesgħa ħafna.
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Emenda 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(e) hija mhijiex riċevitur dirett tad-
depożiti tat-tfaddil tal-konsumaturi;

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Emenda bbażata fuq l-input mogħti minn Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB)

Emenda 78
Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti 
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(e) hija mhijiex riċevitur dirett tat-
tfaddil minn persuni privati;

__________________ __________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 79
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti
kif definit fil-punt (5) tal-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 2014/49/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12;

(e) hija prekluża milli taċċetta depożiti
fil-livell tal-konsumatur, ħlief dawk 
iggarantiti mill-gvern ċentrali jew mill-
gvern reġjonali jew mill-awtorità lokali;

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 
2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti 
(ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149)

Or. en

Emenda 80
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-attivitajiet tagħha huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħha;

(f) jekk istituzzjoni tkun ġiet stabbilita 
minn gvern reġjonali jew awtorità lokali, 
il-maġġoranza tal-attivitajiet tagħha huma 
limitati għall-Istat Membru fejn jinsab l-
uffiċċju prinċipali tagħha;
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Or. en

Emenda 81
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni 
huwa ta' anqas minn EUR 30 biljun;

(g) fir-rigward ta' istituzzjonijiet li r-
rekwiżiti ta' fondi proprji, il-ħtieġa ta' 
finanzjament jew l-iskoperturi huma 
ggarantiti b'anqas minn 75 % direttament 
jew indirettament mill-gvern ċentrali jew 
mill-awtorità reġjonali jew lokali ta' Stat 
Membru skont il-punt (d), il-valur totali 
tal-assi tal-istituzzjoni huwa ta' anqas minn 
EUR 30 biljun;

Or. en

Emenda 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni 
huwa ta' anqas minn EUR 30 biljun;

(g) il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni 
huwa ta' anqas minn EUR 30 biljun jew il-
gvern ċentrali jew l-awtorità reġjonali jew 
lokali ta' Stat Membru, skont il-punt (d), 
jiggarantixxu r-rekwiżiti ta' fondi proprji, 
il-ħtieġa ta' finanzjament u l-iskoperturi 
ta' istituzzjoni f'livell ta' 100 % 
direttament jew indirettament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

(Emenda bbażata fuq l-input mogħti minn Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB, bid-differenza li r-rekwiżiti ta' garanzija jsiru kumulattivi għal raġunijiet ta' prudenza).

Emenda 83
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni 
huwa ta' anqas minn EUR 30 biljun;

g) il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni
mhux iggarantiti mill-gvern ċentrali jew 
mill-awtorità reġjonali jew lokali huwa ta' 
anqas minn EUR 30 biljun;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-kwistjoni jekk istituzzjoni għandhiex tiġi eżentata mill-kamp ta' applikazzjoni, 
il-valur totali tal-assi mhux iggarantiti biss huwa rilevanti.

Emenda 84
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 20%;

(h) il-proporzjon tal-assi totali tal-
istituzzjoni fuq il-PDG tal-Istat Membru 
kkonċernat huwa ta' anqas minn 30 %;

Or. en
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Emenda 85
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-istituzzjoni mhijiex ta' rilevanza 
sinifikanti fir-rigward tal-ekonomija 
domestika tal-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal kategoriji ta' istituzzjonijiet 
fi Stat Membru, fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-
Artikolu 148, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
disponibbli għaliha, li l-istituzzjonijiet li 
jaqgħu taħt dik il-kategorija jikkwalifikaw 
bħala unjonijiet tal-kreditu skont il-liġi 
nazzjonali ta' Stat Membru u jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

imħassar

(a) huma istituzzjonijiet finanzjarji ta' 
natura kooperattiva;

(b) is-sħubija tagħhom hija ristretta 
għal sett ta' membri li jaqsmu ċerti 
karatteristiċi jew interessi personali 
komuni predefiniti;

(c) huma permessi li jipprovdu 
servizzi ta' kreditu u finanzjarji lill-
membri tagħhom biss;
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(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom u tali depożiti jikkwalifikaw 
bħala depożiti koperti skont il-punt 5 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE;

(e) huma permessi jwettqu l-attivitajiet 
elenkati fil-punti 1 sa 6 u 15 tal-Anness I 
għal din id-Direttiva biss;

(f) huma soġġetti għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti kapitali minimi, u qafas 
superviżorju li għandu effett simili bħall-
qafas stabbilit skont id-dritt tal-Unjoni;

(g) il-valur aggregat tal-assi ta' din il-
kategorija ta' istituzzjonijiet ma jaqbiżx it-
3% tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat 
u l-valur totali tal-assi tal-istituzzjonijiet 
individwali ma jaqbiżx il-EUR 100 
miljun;

(h) l-attivitajiet tagħhom huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk xi kategorija ta' 
istituzzjonijiet soġġetta għal att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148 tkunx għadha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
ewwel subparagrafu.".

Or. en

Emenda 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal kategoriji ta' istituzzjonijiet 
fi Stat Membru, fejn il-Kummissjoni 
tistabbilixxi f'att delegat adottat skont l-

imħassar
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Artikolu 148, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
disponibbli għaliha, li l-istituzzjonijiet li 
jaqgħu taħt dik il-kategorija jikkwalifikaw 
bħala unjonijiet tal-kreditu skont il-liġi 
nazzjonali ta' Stat Membru u jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) huma istituzzjonijiet finanzjarji ta' 
natura kooperattiva;

(b) is-sħubija tagħhom hija ristretta 
għal sett ta' membri li jaqsmu ċerti 
karatteristiċi jew interessi personali 
komuni predefiniti;

(c) huma permessi li jipprovdu 
servizzi ta' kreditu u finanzjarji lill-
membri tagħhom biss;

(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom u tali depożiti jikkwalifikaw 
bħala depożiti koperti skont il-punt 5 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE;

(e) huma permessi jwettqu l-attivitajiet 
elenkati fil-punti 1 sa 6 u 15 tal-Anness I 
għal din id-Direttiva biss;

(f) huma soġġetti għal rekwiżiti 
prudenzjali adegwati u effettivi, inklużi 
rekwiżiti kapitali minimi, u qafas 
superviżorju li għandu effett simili bħall-
qafas stabbilit skont id-dritt tal-Unjoni;

(g) il-valur aggregat tal-assi ta' din il-
kategorija ta' istituzzjonijiet ma jaqbiżx it-
3% tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat 
u l-valur totali tal-assi tal-istituzzjonijiet 
individwali ma jaqbiżx il-EUR 100 
miljun;

(h) l-attivitajiet tagħhom huma limitati 
għall-Istat Membru fejn jinsab l-uffiċċju 
prinċipali tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tara b'mod 
regolari jekk xi kategorija ta' 
istituzzjonijiet soġġetta għal att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148 tkunx għadha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
ewwel subparagrafu.".

Or. en
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Emenda 88
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal kategoriji ta' istituzzjonijiet fi Stat 
Membru, fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi 
f'att delegat adottat skont l-Artikolu 148, 
fuq il-bażi ta' informazzjoni disponibbli 
għaliha, li l-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt 
dik il-kategorija jikkwalifikaw bħala 
unjonijiet tal-kreditu skont il-liġi 
nazzjonali ta' Stat Membru u jissodisfaw il-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Mingħajr preġudizzju għall-istituzzjonijiet 
elenkati fl-Artikolu 2(5), din id-Direttiva 
ma għandhiex tapplika għal kategoriji ta' 
istituzzjonijiet fi Stat Membru, fejn il-
Kummissjoni tistabbilixxi f'att delegat 
adottat skont l-Artikolu 148, fuq il-bażi ta' 
informazzjoni disponibbli għaliha, li l-
istituzzjonijiet li jaqgħu taħt dik il-
kategorija jikkwalifikaw bħala unjonijiet 
tal-kreditu skont il-liġi nazzjonali ta' Stat 
Membru u jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom u tali depożiti jikkwalifikaw 
bħala depożiti koperti skont il-punt 5 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE;

(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

(Emenda ispirata mill-input mogħti min-Netwerk Ewropew ta' Unjonijiet ta' Kreditu (ENCU))

Emenda 90
Paul Tang

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom u tali depożiti jikkwalifikaw 
bħala depożiti koperti skont il-punt 5 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/49/UE;

(d) huma permessi jaċċettaw depożiti 
jew fondi ripagabbli mingħand il-membri 
tagħhom;

Or. en

Emenda 91
Paul Tang

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-valur aggregat tal-assi ta' din il-
kategorija ta' istituzzjonijiet ma jaqbiżx it-
3% tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat 
u l-valur totali tal-assi tal-istituzzjonijiet 
individwali ma jaqbiżx il-EUR 100 
miljun;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi unjonijiet ta' kreditu fl-Istati Membri ma jkunux f'din il-limitazzjoni.
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Emenda 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5b – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-valur aggregat tal-assi ta' din il-
kategorija ta' istituzzjonijiet ma jaqbiżx it-
3% tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat u 
l-valur totali tal-assi tal-istituzzjonijiet 
individwali ma jaqbiżx il-EUR 100 miljun;

(g) il-valur aggregat tal-assi ta' din il-
kategorija ta' istituzzjonijiet ma jaqbiżx it-
3% tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Emenda ispirata mill-input mogħti min-Netwerk Ewropew ta' Unjonijiet ta' Kreditu 
(ENCU)).

Emenda 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 5ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5ba. Din id-Direttiva m'għandhiex 
tapplika għal istituzzjoni li l-Kummissjoni 
tinkludi fil-lista stabbilita fl-Artikolu 2(5) 
permezz ta' att delegat adottat skont l-
Artikolu 148.

Or. en

Emenda 94
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni ta' lista tal-entitajiet 
esklużi mill-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva skont il-paragrafi 5a u 5b, 
flimkien ma' informazzjoni dwar l-estent 
ta' kwalunkwe protezzjoni tad-depożitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (CON/2017/46).) Jenħtieġ li jkun hemm identifikazzjoni ċara tal-
banek ta' żvilupp u tal-unjonijiet ta' kreditu li għandhom jiġu esklużi. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
reġistru pubbliku tal-entitajiet esklużi. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-pubbliku jiġi pprovdut 
b'informazzjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni mogħtija lid-depożitanti. Din l-
informazzjoni hija meħtieġa sabiex tiġi pprovduta trasparenza fir-rigward tal-istatus u s-
superviżjoni ta' dawn l-entitajiet u l-protezzjoni tad-depożitanti tagħhom.

Emenda 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 –punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: imħassar

"

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli 
għall-entitajiet fil-lista, it-tip u l-kwalità 
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tal-kopertura tad-depożiti tal-entitajiet fil-
lista u, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom.

"

Or. en

Emenda 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: imħassar

"

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli 
għall-entitajiet fil-lista, it-tip u l-kwalità 
tal-kopertura tad-depożiti tal-entitajiet fil-
lista u, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom.

"

Or. en

Emenda 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – pararagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: imħassar

"

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli 
għall-entitajiet fil-lista, it-tip u l-kwalità 
tal-kopertura tad-depożiti tal-entitajiet fil-
lista u, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom.

"

Or. en

Emenda 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: imħassar

"

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli 
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għall-entitajiet fil-lista, it-tip u l-kwalità 
tal-kopertura tad-depożiti tal-entitajiet fil-
lista u, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom.

"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista eżawrjenti stabbli ta' istituzzjonijiet eżentati hija aktar xierqa.

Emenda 99
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara d-
dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali nazzjonali 
u s-superviżjoni applikabbli għall-entitajiet 
fil-lista, it-tip u l-kwalità tal-kopertura tad-
depożiti tal-entitajiet fil-lista u, għal 
entitajiet tat-tip speċifikat fil-paragrafi 
2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu kkunsidrati 
wkoll il-kriterji deskritti fihom.

Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara d-
dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-qafas legali nazzjonali u s-
superviżjoni applikabbli għall-entitajiet fil-
lista, it-tip u l-kwalità tal-kopertura tad-
depożiti tal-entitajiet fil-lista u, għal 
entitajiet tat-tip speċifikat fil-paragrafi 
2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu kkunsidrati 
wkoll il-kriterji deskritti fihom.

Il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2(5a) u 
2(5b) li permezz tagħhom istituzzjoni tista' 
tiġi eżentata permezz ta' att delegat skont 
l-Artikolu 148 m'għandhomx japplikaw 
taħt l-ebda ċirkostanza għal istituzzjonijiet 
li kienu eżentati preċedentement skont il-
lista fil-paragrafu 5.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-istituzzjonijiet eżentati li huma speċifikament elenkati mhumiex meħtieġa li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2(5a) u 2(5b).

Emenda 100
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali nazzjonali 
u s-superviżjoni applikabbli għall-entitajiet
fil-lista, it-tip u l-kwalità tal-kopertura 
tad-depożiti tal-entitajiet fil-lista u, għal 
entitajiet tat-tip speċifikat fil-paragrafi 
2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu kkunsidrati 
wkoll il-kriterji deskritti fihom.".

"Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], l-EBA għandha tabbozza 
rapport b'valutazzjoni tal-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli 
għall-entitajiet speċifikati fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) kif ukoll it-tip u l-
kwalità tal-kopertura tad-depożiti ta' 
dawn l-entitajiet u tippreżenta dan ir-
rapport lill-Kummissjoni u lill-Parlament 
Ewropew."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiżgura ċertezza legali fir-rigward tal-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
fl-Artikolu 2(5) tas-CRDIV. Fl-opinjoni u fir-rapport tagħha dwar kwistjonijiet ta' parametri 
regolatorji li jirrelataw mas-CRDIV/CRR minn Novembru 2017, l-EBA tosserva li l-
Artikolu 2(5) tas-CRDIV għadu validu u jirrikjedi aġġornament żgħir. Din l-emenda 
tipprevedi rapport tal-EBA b'valutazzjoni tal-qafas legali nazzjonali u s-superviżjoni 
applikabbli, sa 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Emenda 101
Jonás Fernández

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali 
nazzjonali u s-superviżjoni applikabbli
għall-entitajiet fil-lista, it-tip u l-kwalità 
tal-kopertura tad-depożiti tal-entitajiet fil-
lista u, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom.".

Il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2(5a) u 
2(5b) li permezz tagħhom istituzzjoni tista' 
tiġi eżentata permezz ta' att delegat skont 
l-Artikolu 148 m'għandhomx japplikaw 
taħt l-ebda ċirkostanza għal istituzzjonijiet 
li kienu eżentati preċedentement skont il-
lista fil-paragrafu 5. "Qabel ma jgħaddu 
[ħames (5) snin wara d-dħul fis-seħħ], il-
Kummissjoni tista' tirrevedi għall-entitajiet
elenkati skont il-paragrafi 2(5a) u 2(5b), 
il-qafas legali nazzjonali u s-superviżjoni 
applikabbli għalihom u t-tip u l-kwalità 
tal-kopertura tad-depożiti ta' dawk l-
entitajiet, filwaqt li jiġu kkunsidrati wkoll 
il-kriterji deskritti fihom.".

Or. en

Emenda 102
Paul Tang

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali nazzjonali 
u s-superviżjoni applikabbli għall-entitajiet 
fil-lista, it-tip u l-kwalità tal-kopertura 
tad-depożiti tal-entitajiet fil-lista u, għal 
entitajiet tat-tip speċifikat fil-paragrafi 
2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu kkunsidrati 
wkoll il-kriterji deskritti fihom."

"Qabel ma jgħaddu [ħames (5) snin wara 
d-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-lista fl-Artikolu 2(5) billi 
tikkunsidra jekk ir-raġunijiet li wasslu 
għall-inklużjoni tal-entitajiet fil-lista 
għadhomx validi, il-qafas legali nazzjonali 
u s-superviżjoni applikabbli għall-entitajiet 
fil-lista, għal entitajiet tat-tip speċifikat fil-
paragrafi 2(5a) u 2(5b) filwaqt li jiġu 
kkunsidrati wkoll il-kriterji deskritti 
fihom."

Or. en
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Emenda 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 3 – punt 64a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64a) Politika ta' rimunerazzjoni 
newtrali fir-rigward tas-sessi f'istituzzjoni 
ta' kreditu jew ditta ta' investiment tfisser 
politika ta' rimunerazzjoni bbażata fuq 
ħlas ugwali għan-nisa u l-irġiel għal 
xogħol ugwali jew xogħol ta' valur 
ugwali.

Or. en

Emenda 104
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 huwa 
emendat kif ġej:

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
istituzzjonijiet ta' kreditu biex jiksbu 
awtorizzazzjoni qabel ma jibdew bl-
attivitajiet tagħhom. Mingħajr preġudizzju
għall-Artikoli 10 sa 14, huma għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti għal din l-
awtorizzazzjoni u jinnotifikaw lill-ABE.

"L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
istituzzjonijiet ta' kreditu biex jiksbu 
awtorizzazzjoni minn awtoritajiet 
kompetenti qabel ma jibdew bl-attivitajiet 
tagħhom inklużi dawk elenkati fl-
Anness 1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 10 sa 14, l-Istati Membri
għandhom jistabbilixxu r-rekwiżiti għal din 
l-awtorizzazzjoni u jinnotifikaw lill-ABE.

"
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=MT)

Ġustifikazzjoni

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Emenda 105
Mady Delvaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

imħassar

"

2. Il-paragrafu 1 ma għandux 
japplika għat-teħid ta' depożiti jew ta' 
fondi ripagabbli oħrajn minn kwalunkwe 
wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

(a) Stat Membru;

(b) awtorità reġjonali jew lokali ta' 
Stat Membru;

(c) korpi internazzjonali pubbliċi li 
fihom huwa membru Stat Membru wieħed 
jew aktar;

(d) persuni jew impriżi li jibdew u 
jwettqu negozju li huwa kopert b'mod 
espliċitu mid-dritt tal-Unjoni, għajr din 
id-Direttiva u r-Regolament (UE) Nru 
575/2013;
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(e) entitajiet imsemmija fl-Artikolu 
2(5), li l-attività tagħhom hija rregolata 
mid-dritt nazzjonali.".

"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tagħha dwar intermedjarji finanzjarji oħra ta' Novembru 2017 
(EBA/Op/2017/13), l-EBA tikkonkludi li: "Article 9(2) CRDIV, in its current drafting, may 
well continue to have relevance in the regulatory systems of the Member States and any 
amendment thereto would have to be substantiated by a prior thorough impact assessment 
beyond the scope of the OFI Report." (L-Artikolu 9(2) tas-CRDIV, fl-abbozzar attwali tiegħu, 
tassew jista' jibqa' jkollu rilevanza fis-sistemi regolatorji tal-Istati Membri u kwalunkwe 
emenda għalih għandha tiġi sostanzjata b'valutazzjoni tal-impatt profonda minn qabel lil hinn 
mill-kamp ta' applikazzjoni tar-rapport OFI). Minħabba l-fatt li ma saret l-ebda valutazzjoni 
tal-impatt bħal din, l-għan tal-emenda huwa li tippreserva l-Artikolu 9(2) tas-CRDIV fl-
abbozzar attwali tiegħu.

Emenda 106
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) entitajiet imsemmija fl-Artikolu 
2(5), li l-attività tagħhom hija rregolata 
mid-dritt nazzjonali.".

(e) entitajiet imsemmija fl-Artikolu 
2(5), fl-Artikolu 2(5a) u fl-Artikolu 2(5b),
li l-attività tagħhom hija rregolata mid-dritt 
nazzjonali.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza sabiex jiġu inklużi l-istituzzjonijiet kollha msemmija fl-Artikolu 2.

Emenda 107
Burkhard Balz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) entitajiet imsemmija fl-Artikolu 
2(5), li l-attività tagħhom hija rregolata 
mid-dritt nazzjonali.".

(e) entitajiet imsemmija fl-Artikolu 
2(5) u fl-Artikolu 2(5a), li l-attività 
tagħhom hija rregolata mid-dritt 
nazzjonali.".

Or. en

Emenda 108
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21b imħassar

Impriża prinċipali intermedja tal-UE

1. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li żewġ istituzzjonijiet jew aktar 
fl-Unjoni, li huma parti mill-istess grupp 
ta' pajjiż terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

2. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li impriża prinċipali intermedja 
tal-UE fl-Unjoni tikseb awtorizzazzjoni 
bħala istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew 
bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja 
jew kumpanija azzjonarja finanzjarja 
mħallta skont l-Artikolu 21a.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.
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4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jinkludi dawn li ġejjin:

(a) l-assi totali ta' kull istituzzjoni fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz, kif 
jirriżultaw mill-karta bilanċjali 
konsolidata tagħhom;

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-
grupp ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw lill-EBA kull 
awtorizzazzjoni mogħtija skont il-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li żewġ istituzzjonijiet jew aktar fl-Unjoni, 
li huma parti mill-istess grupp ta' pajjiż 
terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li żewġ istituzzjonijiet jew aktar jew 
fergħat ta' pajjiż terz fl-Unjoni, li huma 
parti mill-istess grupp ta' pajjiż terz, 
ikollhom impriża prinċipali intermedja tal-
UE li hija stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li żewġ istituzzjonijiet jew aktar fl-Unjoni, 
li huma parti mill-istess grupp ta' pajjiż 
terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

1. Soġġetti għall-paragrafu 1a, l-
Istati Membri għandhom jeħtieġu li żewġ 
istituzzjonijiet jew aktar fl-Unjoni, li huma 
parti mill-istess grupp ta' pajjiż terz, 
ikollhom impriża prinċipali intermedja tal-
UE li hija stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jingħata permess għal żewġ IPUs huwa l-bilanċ it-tajjeb bejn superviżjoni effiċjenti u 
strutturar effiċjenti.

Emenda 111
Brian Hayes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li żewġ istituzzjonijiet jew aktar fl-Unjoni, 
li huma parti mill-istess grupp ta' pajjiż 
terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

1. Soġġetti għall-paragrafu 7, l-Istati 
Membri għandhom jeħtieġu li żewġ 
istituzzjonijiet jew aktar fl-Unjoni, li huma 
parti mill-istess grupp ta' pajjiż terz, 
ikollhom impriża prinċipali intermedja tal-
UE li hija stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 112
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li żewġ istituzzjonijiet jew aktar 
fl-Unjoni, li huma parti mill-istess grupp ta' 
pajjiż terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

1. Żewġ istituzzjonijiet jew aktar fl-
Unjoni, li huma parti mill-istess grupp ta' 
pajjiż terz għandu jkollhom impriża 
prinċipali intermedja waħda tal-UE 
stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Emenda 113
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li żewġ istituzzjonijiet jew aktar 
fl-Unjoni, li huma parti mill-istess grupp ta' 
pajjiż terz, ikollhom impriża prinċipali 
intermedja tal-UE li hija stabbilita fl-
Unjoni.

1. Żewġ istituzzjonijiet jew aktar fl-
Unjoni, li huma parti mill-istess grupp ta' 
pajjiż terz, għandu jkollhom tal-anqas
impriża prinċipali intermedja waħda tal-
UE li hija stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 114
Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 ikollhom żewġ 
impriżi prinċipali intermedji tal-UE meta 
l-istabbiliment ta' impriża prinċipali 
intermedja waħda tal-UE:

(i) imur kontra l-qafas legali jew 
regolatorju li jirrikjedi separazzjoni tal-
attivitajiet fil-pajjiż terz li fih l-impriża 
prinċipali aħħarija tal-grupp ta' pajjiż terz 
għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha jew

(ii) irendi r-riżolvibbiltà anqas
effiċjenti jew ikollu impatt fuq l-istabbiltà 
finanzjarja skont valutazzjoni mwettqa 
mill-awtorità ta' riżoluzzjoni kompetenti 
tal-impriża prinċipali intermedja tal-UE 
f'koordinazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta' 
riżoluzzjoni tal-impriża prinċipali tal-
impriża prinċipali intermedja tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiżgura li r-rekwiżit għal impriża prinċipali intermedja tal-
UE jqis rekwiżiti obbligatorji għal separazzjoni tal-attivitajiet f'ġurisdizzjonijiet oħra kif ukoll 
kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà u riżolvibbiltà finanzjarja.

Emenda 115
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jitolbu li l-istituzzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ikollhom żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE jew aktar, 
meta l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw li 
impriża prinċipali intermedja waħda tal-
UE tkun inkompatibbli ma' rekwiżit 
obbligatorju għal separazzjoni tal-
attivitajiet skont ir-regoli tal-pajjiż terz 
fejn l-impriża prinċipali aħħarija tal-
grupp ta' pajjiż terz ikollha l-uffiċċju 
prinċipali tagħha, jew li jkun xieraq li tiġi 
ffaċilitata superviżjoni jew riżoluzzjoni 
effettiva tal-istituzzjoni.

Or. en

Emenda 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 ikollhom żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE meta l-
awtoritajiet kompetenti jkunu ċerti li 
impriża prinċipali intermedja waħda tal-
UE tkun inkompatibbli ma' rekwiżit 
obbligatorju għal separazzjoni tal-
attivitajiet skont ir-regoli tal-pajjiż terz 
fejn l-impriża prinċipali aħħarija tal-
grupp ta' pajjiż terz ikollha l-uffiċċju 
prinċipali tagħha, jew meta din tkun se 
tiffaċilita r-riżoluzzjoni effettiva tal-
istituzzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jingħata permess għal żewġ IPUs huwa l-bilanċ it-tajjeb bejn superviżjoni effiċjenti u 
strutturar effiċjenti.

Emenda 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 ikollhom żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE meta l-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw li impriża 
prinċipali intermedja waħda tal-UE tkun 
operazzjonalment inkompatibbli ma' 
rekwiżit obbligatorju għal separazzjoni 
tal-attivitajiet skont ir-regoli tal-pajjiż terz 
fejn l-impriża prinċipali aħħarija tal-
grupp ta' pajjiż terz ikollha l-uffiċċju 
prinċipali tagħha.

Or. en

Emenda 118
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 ikollhom żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE meta l-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw li impriża 
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prinċipali intermedja waħda tal-UE tkun 
inkompatibbli ma' rekwiżit obbligatorju 
għal separazzjoni tal-attivitajiet skont il-
liġi tal-pajjiż terz fejn l-impriża prinċipali 
aħħarija tal-grupp ta' pajjiż terz għandha 
l-uffiċċju prinċipali tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Emenda 119
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Permezz ta' deroga mill-
paragrafi 1 u 1a, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jippermettu istituzzjoni fl-Unjoni li 
hija parti mill-istess grupp ta' pajjiż terz 
bħal istituzzjonijiet oħra fl-Unjoni biex 
ma tistabbilixxix ruħha barra mill-
impriża prinċipali intermedja, jew impriżi 
prinċipali intermedji, meta din tkun 
iddeterminat li l-effett tar-rekwiżit(i) fil-
paragrafi 1 u 1a fuq l-istruttura tal-
istituzzjoni(jiet) inkwistjoni jista' jkollu 
impatti sproporzjonati meta mqabbel mal-
benefiċċji tas-superviżjoni u r-
riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li impriża prinċipali intermedja 
tal-UE fl-Unjoni tikseb awtorizzazzjoni 
bħala istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew 
bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

2. Impriża prinċipali intermedja tal-
UE għandha tkun istituzzjoni ta' kreditu
skont l-Artikolu 8 jew bħala kumpanija 
azzjonarja finanzjarja jew kumpanija 
azzjonarja finanzjarja mħallta approvata
skont l-Artikolu 21a.

Permezz ta' deroga mill-ewwel 
subparagrafu, meta l-attivitajiet tal-grupp 
ta' pajjiż terz jitwettqu b'mod 
predominanti minn ditti ta' investiment, 
jew meta t-tieni impriża prinċipali 
intermedja tal-UE tkun trid tiġi stabbilita 
b'rabta ma' attivitajiet ta' investiment biex 
tikkonforma ma' rekwiżit obbligatorju kif 
imsemmi fil-paragrafu 1a, il-kumpanija 
prinċipali intermedja tal-UE jew it-tieni 
kumpanija prinċipali intermedja tal-UE, 
rispettivament, tista' tkun ditta ta' 
investiment awtorizzata skont l-
Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Għall-fini ta' dan il-paragrafu, attività 
għandha titqies li hija mwettqa b'mod 
predominanti minn ditti ta' investiment 
meta l-karta bilanċjali totali tad-ditti ta' 
investiment fil-grupp tirrappreżenta tal-
anqas 50 % tal-karta bilanċjali totali tal-
grupp, jew meta l-introjtu ġġenerat minn 
ditti ta' investiment jirrappreżenta tal-
anqas 50 % tal-introjtu totali tal-grupp.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kif inhu abbozzat, it-test mhuwiex kompatibbli mal-fatt li IPU tkun ditta ta' investiment peress 
li dawk huma maqbula taħt l-MiFID u mhux id-DRK. Din l-emenda tippermetti li IPU tkun 
ditta ta' investiment meta l-attivitajiet tal-grupp ta' pajjiż terz ikunu, b'mod predominanti, 
dawk ta' ditta ta' investiment.

Emenda 121
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li impriża prinċipali intermedja 
tal-UE fl-Unjoni tikseb awtorizzazzjoni 
bħala istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew 
bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

2. Impriża prinċipali intermedja tal-
UE għandha tkun istituzzjoni ta' kreditu 
awtorizzata skont l-Artikolu 8 jew bħala 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta
approvata skont l-Artikolu 21a.

Permezz ta' deroga mill-ewwel 
subparagrafu, fejn l-ebda waħda mill-
istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
ma tkun istituzzjoni ta' kreditu jew meta t-
tieni impriża prinċipali intermedja tal-UE 
tkun trid tiġi stabbilita b'rabta ma' 
attivitajiet ta' investiment biex 
tikkonforma ma' rekwiżit obbligatorju kif 
imsemmi fil-paragrafu 1a, il-kumpanija 
prinċipali intermedja tal-UE jew it-tieni 
kumpanija prinċipali intermedja tal-UE, 
rispettivament, tista' tkun ditta ta' 
investiment awtorizzata skont l-
Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Emenda 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jeħtieġu li impriża prinċipali intermedja 
tal-UE fl-Unjoni tikseb awtorizzazzjoni 
bħala istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew 
bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

2. Impriża prinċipali intermedja tal-
UE għandha tkun istituzzjoni ta' kreditu 
awtorizzata skont l-Artikolu 8 jew bħala 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

Permezz ta' deroga mill-ewwel 
subparagrafu, fejn l-ebda waħda mill-
istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1
ma tkun istituzzjoni ta' kreditu jew meta t-
tieni impriża prinċipali intermedja tal-UE 
tkun trid tiġi stabbilita b'rabta ma' 
attivitajiet ta' investiment biex 
tikkonforma ma' rekwiżit obbligatorju kif 
imsemmi fil-paragrafu 1a, il-kumpanija 
prinċipali intermedja tal-UE jew it-tieni 
kumpanija prinċipali intermedja tal-UE, 
rispettivament, tista' tkun ditta ta' 
investiment awtorizzata skont l-
Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jingħata permess għal żewġ IPUs huwa l-bilanċ it-tajjeb bejn superviżjoni effiċjenti u 
strutturar effiċjenti.

Emenda 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li impriża prinċipali intermedja tal-UE fl-
Unjoni tikseb awtorizzazzjoni bħala 
istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew bħala 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li impriża prinċipali intermedja tal-UE fl-
Unjoni tikseb awtorizzazzjoni bħala 
istituzzjoni ta' kreditu skont l-Artikolu 8 
jew bħala kumpanija azzjonarja finanzjarja 
jew kumpanija azzjonarja finanzjarja 
mħallta skont l-Artikolu 21a.

Or. en

Emenda 124
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li impriża prinċipali intermedja tal-UE fl-
Unjoni tikseb awtorizzazzjoni bħala 
istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew bħala 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu 
li impriżi prinċipali intermedji tal-UE fl-
Unjoni jiksbu awtorizzazzjoni bħala 
istituzzjoni skont l-Artikolu 8 jew bħala 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta 
skont l-Artikolu 21a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika minħabba l-emenda għall-Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid).

Emenda 125
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Flimkien mal-paragrafu 2, impriża 
prinċipali intermedja tal-UE għandha 
tkun permessa tikseb awtorizzazzjoni 
bħala ditta ta' investiment skont l-
Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/65/UE, jekk 
l-ebda istituzzjoni ta' kreditu jew ditta ta' 
investiment sistemika ma tkun parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.

Or. en

Emenda 126
Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinżamm l-IPU iżda din issir proporzjonata.

Emenda 127
Mady Delvaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 45 biljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta' kundizzjonijiet ekwi globali, l-emenda żżid il-limitu għal EUR 45 biljun sabiex 
dan jiġi allinjat ma' limiti applikabbli f'ġurisdizzjonijiet oħra (pereżempju l-Istati Uniti). 
Barra minn hekk, sabiex jiġi evitat impatt sproporzjonat fuq gruppi ta' pajjiżi terzi bi 
preżenza limitata fl-Unjoni, jenħtieġ li l-miżura ma tinkludix b'mod awtomatiku l-G-SIBs 
kollha ta' pajjiż terz. Mhux il-G-SIBs kollha huma sistemikament rilevanti għas-sistema 
finanzjarja tal-UE.

Emenda 128
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun.

Or. en

Emenda 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1, 1a u 2 ma 
għandhomx japplikaw meta l-valur totali 
tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz 
ikun anqas minn EUR 50 biljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-IPU jsir aktar proporzjonat.

Emenda 130
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1, 1a, 1b u 2 ma 
għandhomx japplikaw meta l-valur totali 
tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz 
ikun anqas minn EUR 50 biljun.

Or. en

Emenda 131
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1, 1a u 2 ma 
għandhomx japplikaw meta l-valur totali 
tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz 
ikun anqas minn EUR 30 biljun, sakemm 
il-grupp ta' pajjiż terz ma jkunx G-SII 
mhux tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika minħabba l-emenda għall-Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid).

Emenda 132
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw meta l-valur totali tal-assi fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz ikun anqas 
minn EUR 30 biljun, sakemm il-grupp ta' 
pajjiż terz ma jkunx G-SII mhux tal-UE.

3. Il-paragrafi 1, 2 u 2a ma 
għandhomx japplikaw meta l-valur totali 
tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz 
ikun anqas minn EUR 30 biljun, sakemm 
il-grupp ta' pajjiż terz ma jkunx G-SII 
mhux tal-UE.

Or. en

Emenda 133
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4



PE616.798v01-00 64/180 AM\1144242MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jinkludi dawn li ġejjin:

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi sussidjarizzati fl-Unjoni 
tal-grupp ta' pajjiż terz għandu jkun is-
somma tal-ammont tal-assi totali ta' kull 
istituzzjoni fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż 
terz, kif tirriżulta mill-karta bilanċjali 
konsolidata tagħhom jew kif tirriżulta 
mill-karta bilanċjali individwali tagħhom, 
meta karta bilanċjali ta' istituzzjoni ma 
tkunx konsolidata.

(a) l-assi totali ta' kull istituzzjoni fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz, kif 
jirriżultaw mill-karta bilanċjali 
konsolidata tagħhom;

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-
grupp ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 134
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jinkludi dawn li ġejjin:

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jinkludi l-assi totali ta' 
kull istituzzjoni fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz, kif jirriżultaw mill-karta 
bilanċjali konsolidata tagħhom

Or. en

Emenda 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jinkludi dawn li ġejjin:

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jkun is-somma ta' dawn 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-assi totali ta' kull istituzzjoni fl-
Unjoni tal-grupp ta' pajjiż terz, kif
jirriżultaw mill-karta bilanċjali konsolidata 
tagħhom; u

(a) l-ammont tal-assi totali ta' kull 
istituzzjoni fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż 
terz, kif jirriżulta mill-karta bilanċjali 
konsolidata tagħhom jew kif jirriżulta mill-
karta bilanċjali individwali tagħhom, 
meta karta bilanċjali ta' istituzzjoni ma 
tkunx konsolidata; u

Or. en

Emenda 137
Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal- imħassar
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grupp ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura legali tal-fergħat, u għall-kuntrarju tas-sussidjarji, l-inklużjoni tal-
fergħat fil-kalkolu tal-valur totali tal-assi jimplika kostijiet sinifikanti għall-banek ta' pajjiż 
terz fiċ-ċaqliq tal-fergħat għall-banek liċenzjati rilevanti taż-ŻEE. Jekk jiġu inklużi l-fergħat, 
fit-teorija dan jista' jfisser li IPU jeħtieġ li tiġi stabbilita anke fil-każ ta' sussidjarja ta' daqs 
minimu.

Emenda 138
Mady Delvaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-
grupp ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-assi tal-fergħat ma jiġux inklużi fil-kalkolu tal-limitu. Il-fergħat m'għandhom l-
ebda personalità legali, peress li fergħa hija parti mill-entità prinċipali tagħha u m'għandha 
l-ebda assi "proprji". L-emenda tagħmel ir-rekwiżit aktar proporzjonat billi tevita proċess 
potenzjalment kumpless u artifiċjali li jirrigwarda l-assenjament nominali tal-assi lil fergħa. 
Din tikkontribwixxi wkoll għall-allinjament tal-kamp ta' applikazzjoni tar-rekwiżit mal-kamp 
ta' applikazzjoni ta' rekwiżiti simili f'pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti.

Emenda 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-grupp 
ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

(b) l-ammont tal-assi totali ta' kull 
fergħa tal-grupp ta' pajjiż terz awtorizzata
biex topera fl-Unjoni skont l-Artikolu 47.

Or. en

Emenda 140
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-grupp 
ta' pajjiż terz awtorizzata fl-Unjoni.

(b) l-assi totali ta' kull fergħa tal-grupp 
ta' pajjiż terz stabbilita fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn japplikaw il-paragrafi 1 jew 
2, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
kull fergħa ta' pajjiż terz tal-grupp ta' 
pajjiż terz terġa' tiġi stabbilita jew bħala 
istituzzjoni ta' kreditu jew bħala fergħa ta' 
istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 142
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn japplikaw il-paragrafi 1 jew 
2, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
kull fergħa ta' pajjiż terz tal-grupp ta' 
pajjiż terz terġa' tiġi stabbilita jew bħala 
istituzzjoni jew bħala fergħa ta' 
istituzzjoni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 143
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-
valur totali tal-assi fl-Unjoni tal-grupp ta' 
pajjiż terz għandu jkun is-somma ta':

(a) l-ammont tal-assi totali ta' kull 
istituzzjoni fl-Unjoni tal-grupp ta' pajjiż 
terz, kif jirriżulta mill-karta bilanċjali 
konsolidata tagħhom jew kif jirriżulta 
mill-karta bilanċjali individwali tagħhom, 
meta karta bilanċjali ta' istituzzjoni ma 
tkunx konsolidata; u

(b) l-ammont tal-assi totali ta' kull 
fergħa tal-grupp ta' pajjiż terz awtorizzata 
biex topera fl-Unjoni skont l-Artikolu 47.

Or. en
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Emenda 144
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw lill-EBA kull 
awtorizzazzjoni mogħtija skont il-
paragrafu 2.

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw lill-EBA kull 
awtorizzazzjoni mogħtija skont il-
paragrafu 2 l-informazzjoni li ġejja fir-
rigward ta' kull grupp ta' pajjiż terz li 
jopera fil-ġurisdizzjoni tagħhom:

Or. en

Emenda 145
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. l-ismijiet u l-ammont tal-assi totali 
tal-istituzzjonijiet issorveljati li 
jappartjenu għal grupp ta' pajjiż terz u t-
tipi ta' attivitajiet li huma awtorizzati li 
jwettqu;

Or. en

Emenda 146
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b - paragrafu 5b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. l-ismijiet u l-ammont tal-assi totali 
li jikkorrispondu għall-fergħat awtorizzati 
f'dak l-Istat Membru skont l-Artikolu 47;

Or. en

Emenda 147
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. l-isem u l-forma legali ta' 
kwalunkwe impriża prinċipali intermedja 
tal-UE stabbilita f'dak l-Istat Membru u l-
isem tal-grupp ta' pajjiż terz li tagħmel 
parti minnu.

Or. en

Emenda 148
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EBA għandha tippubblika fuq is-sit web 
tagħha l-lista tal-impriżi prinċipali 
intermedji kollha tal-UE li ngħataw 
awtorizzazzjoni fl-Unjoni.

L-EBA għandha tippubblika fuq is-sit web 
tagħha l-lista tal-gruppi ta' pajjiżi terzi 
kollha li joperaw fl-Unjoni u tal-impriża 
jew tal-impriżi prinċipali intermedja jew
intermedji kollha tagħhom tal-UE, fejn 
applikabbli, li ngħataw awtorizzazzjoni fl-
Unjoni.
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Or. en

Emenda 149
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda fl-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.".

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li kull istituzzjoni taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom li hija parti minn
grupp ta' pajjiż terz tissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) għandha impriża prinċipali 
intermedja waħda tal-UE;

(b) hija impriża prinċipali intermedja 
tal-UE;

(c) hija l-unika istituzzjoni fl-Unjoni 
tal-grupp ta' pajjiż terz;

(d) hija parti minn grupp ta' pajjiż terz 
li l-valur totali tal-assi tiegħu fl-Unjoni 
huwa anqas minn EUR 50 biljun jew

(e) hija istituzzjoni li għaliha ġie 
konkluż li mhija meħtieġa l-ebda impriża 
prinċipali intermedja waħda tal-UE."

Or. en

Emenda 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
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jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda fl-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.".

jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda tal-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz, dment li l-
awtoritajiet kompetenti jkunu awtorizzaw 
lill-istituzzjoni biex ikollha żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE sabiex l-
istituzzjoni tkun kompatibbli ma' rekwiżit 
obbligatorju għal separazzjoni tal-
attivitajiet skont ir-regoli tal-pajjiż terz 
fejn l-impriża prinċipali aħħarija tal-
grupp ta' pajjiż terz għandha l-uffiċċju 
prinċipali tagħha."

Or. en

Emenda 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda fl-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.".

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li kull istituzzjoni taħt il-
ġurisdizzjoni tagħhom li hija parti minn
grupp ta' pajjiż terz tissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) għandha impriża prinċipali 
intermedja tal-UE;

(b) hija impriża prinċipali intermedja 
tal-UE;

(c) hija l-unika istituzzjoni fl-Unjoni 
tal-grupp ta' pajjiż terz; jew

(d) hija parti minn grupp ta' pajjiż terz 
li l-valur totali tal-assi tiegħu fl-Unjoni 
huwa anqas minn EUR 30 biljun."

Or. en
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Emenda 152
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda fl-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.".

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li r-rekwiżit għal impriża 
prinċipali intermedja tal-UE ikun 
issodisfat għall-istituzzjonijiet kollha li 
huma parti mill-istess grupp ta' pajjiż 
terz.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika minħabba l-emenda għall-Artikolu 21b – paragrafu 1a (ġdid).

Emenda 153
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/63/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja waħda fl-UE għall-
istituzzjonijiet kollha li huma parti mill-
istess grupp ta' pajjiż terz.".

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li jkun hemm impriża prinċipali 
intermedja tal-UE għall-istituzzjonijiet 
kollha li huma parti mill-istess grupp ta' 
pajjiż terz."

Or. en

Emenda 154
Neena Gill
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1, gruppi li joperaw permezz ta' 
aktar minn istituzzjoni waħda fl-Unjoni u 
b'valur totali tal-assi li jaqbeż 
EUR 30 biljun fid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva soġġetti għal dan l-
Artikolu, għandu jkollhom impriża 
prinċipali intermedja tal-UE jew, skont il-
paragrafu 7, żewġ impriżi prinċipali 
intermedji jew aktar tal-UE mid-data tal-
applikazzjoni tad-Direttiva + erba' snin.

Or. en

Emenda 155
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Wara erba' snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi r-rekwiżiti imposti fuq 
l-istituzzjonijiet b'dan l-Artikolu u, wara li 
tikkonsulta lill-EBA, tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport, 
il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, 
tressaq kwalunkwe emenda leġiżlattiva 
meħtieġa. Dan ir-rapport għandu jqis:

(a) jekk ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu 
humiex operabbli, meħtieġa u 
proporzjonati u jekk miżuri oħra jkunux 
aktar xierqa;

(b) jekk ġurisdizzjonijiet oħra 
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japplikawx rekwiżiti li huma simili għal 
dan l-Artikolu, u, jekk iva, in-natura u l-
effett ta' dawk ir-rekwiżiti, jekk dawn 
humiex konsistenti mar-rekwiżiti ta' dan 
l-Artikolu u l-impatt ta' limiti tal-assi 
differenti f'dawk il-ġurisdizzjonijiet;

(c) l-impatt tar-rekwiżiti ta' 
separazzjoni strutturali f'ġurisdizzjonijiet 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprevedi li wara li tikkonsulta lill-EBA, il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-adegwatezza tar-rekwiżit tal-IPU u, jekk xieraq, 
tipproponi emendi leġiżlattivi għal dan ir-rekwiżit.

Emenda 156
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Gruppi ta' pajjiżi terzi li joperaw 
permezz ta' aktar minn istituzzjoni waħda 
fl-Unjoni fi [data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva] u li huma soġġetti għal dan l-
Artikolu għandu jkollhom impriża 
prinċipali intermedja tal-UE, jew fil-każ 
imsemmi fil-paragrafu 1a, żewġ impriżi 
prinċipali intermedji tal-UE sa erba' snin 
mid-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva.

Or. en

Emenda 157
Brian Hayes
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fejn il-liġi jew ir-
regolamentazzjoni tal-ġurisdizzjoni lokali 
ta' grupp tirrikjedi separazzjoni strutturali 
ta' attivitajiet differenti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jawtorizzaw l-
istabbiliment ta' żewġ impriżi prinċipali 
intermedji tal-UE dment li:

(a) l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni 
rilevanti jkunu ssodisfati li l-eżistenza ta' 
żewġ kumpaniji azzjonarji ma 
tikkostitwixxix ostakolu għal riżoluzzjoni 
tal-attivitajiet tal-grupp immexxi minn 
dawk il-kumpaniji finanzjarji u 
kwalunkwe rekwiżit ta' ristrutturar għal 
dawk l-attivitajiet ta' wara r-riżoluzzjoni;

(b) l-awtoritajiet superviżorji rilevanti 
jkunu ssodisfati li l-eżistenza ta' żewġ 
kumpaniji azzjonarji ma tikkostitwixxix 
ostakolu għas-superviżjoni tal-attivitajiet 
tal-grupp immexxi minn dawk il-
kumpaniji azzjonarji;

(c) tal-anqas waħda mill-impriżi 
prinċipali tkun istituzzjoni ta' kreditu, jew 
tkun kumpanija azzjonarja fir-rigward ta' 
istituzzjoni ta' kreditu.

Or. en

Emenda 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Permezz ta' deroga mill-
pargarafu 1, gruppi li joperaw permezz ta' 
aktar minn istituzzjoni waħda fl-Unjoni u 
b'valur totali tal-assi li jaqbeż 
EUR 30 biljun fi [data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva] għandu jkollhom 
impriża prinċipali intermedja tal-UE jew, 
fil-każ imsemmi fil-pargarafu 1a, żewġ 
impriżi prinċipali intermedji tal-UE sa 
[data tal-applikazzjoni tad-Direttiva + tliet 
snin].".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-IPU qed jiġi introdott perjodu tranżizzjonali ta' tliet snin.

Emenda 159
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 6, gruppi ta' pajjiżi terzi li 
huma soġġetti għal liġijiet jew 
regolamenti nazzjonali li jirrikjedu s-
separazzjoni strutturali tal-attivitajiet, 
jista' jkollhom aktar minn impriża 
prinċipali intermedja waħda tal-UE. Tali 
impriżi prinċipali intermedji tal-UE 
għandhom ikunu konsistenti mas-
separazzjoni strutturali tal-attivitajiet li l-
grupp bankarju huwa meħtieġ li jwettaq.

Or. en
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Emenda 160
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b - paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Wara tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi r-rekwiżiti imposti fuq 
l-istituzzjonijiet b'dan l-Artikolu u, wara li 
tikkonsulta lill-EBA, tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport, 
il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, 
tressaq kwalunkwe emenda leġiżlattiva 
meħtieġa. Dan ir-rapport għandu jqis:

(a) jekk ir-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu 
humiex operabbli, meħtieġa u 
proporzjonati u jekk miżuri oħra jkunux 
aktar xierqa;

(b) jekk ġurisdizzjonijiet oħra 
japplikawx rekwiżiti li huma simili għal 
dan l-Artikolu, u, jekk iva, in-natura u l-
effett ta' dawk ir-rekwiżiti, jekk dawn 
humiex konsistenti mar-rekwiżiti ta' dan 
l-Artikolu u l-impatt ta' limiti tal-assi 
differenti f'dawk il-ġurisdizzjonijiet;

(c) l-impatt tar-rekwiżiti ta' 
separazzjoni strutturali f'ġurisdizzjonijiet 
oħra.

Or. en

Emenda 161
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b - paragrafu 6b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1, gruppi li joperaw permezz ta' 
aktar minn istituzzjoni waħda fl-Unjoni u 
b'valur totali tal-assi li jaqbeż 
EUR 30 biljun fi [data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva] għandu jkollhom 
impriża prinċipali intermedja tal-UE jew, 
fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1a, żewġ 
impriżi prinċipali intermedji tal-UE sa 
[data tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
+ tliet snin].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-ristrutturar potenzjali ta' strutturi legali kif ukoll iż-żmien meħtieġ sabiex 
jinkisbu approvazzjonijiet superviżorji, din l-emenda tipprevedi li jiġi ggarantit perjodu ta' 
tranżizzjoni twil biżżejjed għall-istabbiliment ta' impriża prinċipali intermedja waħda jew 
aktar tal-UE għall-gruppi li joperaw permezz ta' aktar minn istituzzjoni waħda fl-Unjoni u 
b'valur totali tal-assi li jaqbeż EUR 30 biljun.

Emenda 162
Brian Hayes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b - paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Fejn jiġu awtorizzati żewġ impriżi 
prinċipali intermedji skont dan l-Artikolu, 
dawn għandhom jiġu ttrattati flimkien 
bħala grupp soġġett għal superviżjoni 
konsolidata skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu VII ta' din id-Direttiva, u s-
superviżur konsolidanti għandu jiġi 
ddeterminat skont dawk id-
dispożizzjonijiet.

Or. en
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Emenda 163
Brian Hayes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b - paragrafu 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Fejn jiġu awtorizzati żewġ impriżi 
prinċipali intermedji skont dan l-Artikolu, 
dawn għandhom jitqiesu bħala grupp 
għall-finijiet tad-Direttiva 2014/59/UE, 
filwaqt li għandha tinħatar awtorità ta' 
riżoluzzjoni ta' grupp skont id-
dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva, u dik 
l-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' grupp 
għandu jkollha s-setgħat u l-awtoritajiet 
kollha fir-rigward tal-IPUs daqskemm 
kien ikollha kieku dawn ikkostitwixxew 
grupp ma' impriża prinċipali tal-UE.

Or. en

Emenda 164
Brian Hayes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 21b – paragrafu 6d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6d. Permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1, gruppi li joperaw permezz ta' 
aktar minn istituzzjoni waħda fl-Unjoni u 
b'valur totali tal-assi li jaqbeż 
EUR 30 biljun fi [data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva] għandu jkollhom 
impriża prinċipali intermedja tal-UE jew, 
fil-każ imsemmi fil-paragrafu 7, żewġ 
impriżi prinċipali intermedji tal-UE sa 
[data tal-applikazzjoni tad-Direttiva + 
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erba' snin].".

Or. en

Emenda 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 56 – punt fa (ġdid) u punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 56 jiżdiedu l-punti (fa) 
u (fb):

"(fa) l-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 48 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849 emendata tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(fb) l-awtoritajiet kompetenti jew il-
korpi responsabbli għall-applikazzjoni 
tar-regoli dwar separazzjoni strutturali fi 
ħdan grupp bankarju. "

Or. en

Emenda 166
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 56 – punt fa (ġdid) u punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 56 jiżdiedu l-punti (fa) 
u (fb):

"(fa) l-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 48 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a;
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(fb) l-awtoritajiet kompetenti jew il-
korpi responsabbli għall-applikazzjoni 
tar-regoli dwar separazzjoni strutturali fi 
ħdan grupp bankarju."

__________________

1a Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet 
tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, u li tħassar id-
Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 
5.6.2015, p. 73)

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-rakkomandazzjonijiet mill-BĊE, din l-emenda għandha tippermetti 
kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni skont l-Artikolu 56 tad-DRK mal-awtoritajiet ta' 
kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll mal-awtoritajiet kompetenti jew 
il-korpi responsabbli għall-applikazzjoni ta' regoli dwar separazzjoni strutturali fi ħdan 
grupp bankarju.

Emenda 167
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 56 – punt fa (ġdid) u punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 56 jiżdiedu l-punti (fa) 
u (fb):

"(fa) l-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 48 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;
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(fb) l-awtoritajiet kompetenti jew il-
korpi responsabbli għall-applikazzjoni 
tar-regoli dwar separazzjoni strutturali fi 
ħdan grupp bankarju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti l-ġodda jippermettu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni mal-awtoritajiet 
ta' kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll mal-awtoritajiet 
responsabbli għar-regoli dwar separazzjoni strutturali.

Emenda 168
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 63 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fit-tmiem tal-Artikolu 63, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bħala 
minimu, jirrikjedu s-sostituzzjoni ta' 
persuna msemmija fl-ewwel subparagrafu 
jekk dik il-persuna taġixxi bi ksur tal-
obbligi tagħhom skont l-ewwel 
subparagrafu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (COD/2017/46)). L-għan ta' din l-emenda huwa li tawtorizza lill-
awtoritajiet kompetenti biex jirrikjedu s-sostituzzjoni ta' awditur ta' istituzzjoni ta' kreditu fejn 
dak l-awditur jaġixxi bi ksur tal-kompiti tagħhom skont il-paragrafu 1.

Emenda 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid) − punt pd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fl-Artikolu 67 jiżdiedu l-punti 
(pa), (pb), (pc), (pd) li ġejjin: 

(pa) istituzzjoni tonqos milli tissodisfa 
r-rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fl-
Artikolu 92 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013; 

(pb) istituzzjoni jew persuna fiżika 
tonqos milli tikkonforma ma' obbligu li 
jirriżulta minn regolament jew deċiżjoni 
maħruġa mill-awtorità kompetenti; 

(pc) istituzzjoni taġixxi mingħajr il-
permess minn qabel tal-awtorità 
kompetenti fejn ir-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 jew id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva 
jitolbu lill-istituzzjoni tikseb tali permess 
minn qabel, kisbet tali permess abbażi tad-
dikjarazzjoni falza tagħha stess jew ma 
tikkonformax mal-kundizzjonijiet li 
abbażi tagħhom jingħata tali permess; 

(pd) istituzzjoni tonqos milli tagħti 
notifika jew ma tagħmilx dan b'mod 
korrett, bis-sħiħ jew fil-ħin meta l-
istituzzjoni tkun obbligata li tagħti tali 
notifika skont ir-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 jew id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva. 

Or. en

Emenda 170
Thierry Cornillet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 74



AM\1144242MT.docx 85/180 PE616.798v01-00

MT

Test fis-seħħ Emenda

(11a) L-Artikolu 74 huwa mħassar;

"Artikolu 74

Governanza interna u pjanijiet ta' rkupru 
u riżoluzzjoni

1. L-istituzzjonijiet għandu jkollhom 
arranġamenti ta' governanza robusti, li 
jinkludu struttura organizzattiva ċara 
b'linji ta' responsabbiltà ddefiniti tajjeb, 
trasparenti u konsistenti, proċessi effikaċi 
għall-identifikazzjoni, il-ġestjoni, il-
monitoraġġ u r-rappurtar tar-riskji li 
huma jew li jistgħu jkunu esposti 
għalihom, mekkaniżmi ta' kontroll intern 
adegwati, inkluż proċeduri 
amministrattivi u kontabbilistiċi tajba, u 
politiki u prattiki ta' rimunerazzjoni li 
jkunu konsistenti ma' ġestjoni tar-riskji 
soda u effikaċi u jippromwovuha.

2. L-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu komprensivi u 
proporzjonati għan-natura, l-iskala u l-
kumplessità tar-riskji inerenti fil-mudell 
tan-negozju u l-attivitajiet tal-istituzzjoni. 
Għandu jittieħed kont tal-kriterji tekniċi 
stabiliti fl-Artikoli 76 sa 95.

3. L-ABE għandha toħroġ linji gwida 
dwar l-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1, 
f'konformità mal-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti ta' governanza dgħajfa huma waħda mir-raġunijiet li jispjegaw id-dgħufijiet ta' 
parti mis-settur bankarju Ewropew. Linji gwida mhumiex biżżejjed. Filwaqt li huwa 
importanti li titqies il-proporzjonalità, jenħtieġ li jiġu stabbiliti għadd ta' prinċipji ewlenin 
f'regolament tal-UE. L-objettivi tal-Artikolu 74 tad-DRK jenħtieġ li jiġu ttrasferiti fis-CRR. Il-
prattiki tajba stabbiliti f'oqfsa nazzjonali u ta' xi setturi bankarji nazzjonali jistgħu jkunu ta' 
benefiċċju għas-settur bankarju tal-UE kollu kemm hu u b'hekk jirrinforzaw l-istabbiltà tal-
UE kollha.
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Emenda 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux,
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 74

Test fis-seħħ Emenda

(11a) L-Artikolu 74 huwa emendat kif 
ġej:

1. L-istituzzjonijiet għandu jkollhom 
arranġamenti ta' governanza robusti, li 
jinkludu struttura organizzattiva ċara b'linji 
ta' responsabbiltà ddefiniti tajjeb, 
trasparenti u konsistenti, proċessi effikaċi 
għall-identifikazzjoni, il-ġestjoni, il-
monitoraġġ u r-rappurtar tar-riskji li huma 
jew li jistgħu jkunu esposti għalihom, 
mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwati, 
inkluż proċeduri amministrattivi u 
kontabbilistiċi tajba, u politiki u prattiki ta' 
rimunerazzjoni li jkunu konsistenti ma' 
ġestjoni tar-riskji soda u effikaċi u 
jippromwovuha.

"1. L-istituzzjonijiet għandu jkollhom 
arranġamenti ta' governanza robusti, li 
jinkludu struttura organizzattiva ċara b'linji 
ta' responsabbiltà ddefiniti tajjeb, 
trasparenti u konsistenti, proċessi effikaċi 
għall-identifikazzjoni, il-ġestjoni, il-
monitoraġġ u r-rappurtar tar-riskji li huma 
jew li jistgħu jkunu esposti għalihom, 
mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwati, 
inkluż proċeduri amministrattivi u 
kontabbilistiċi tajba, u politiki u prattiki ta' 
rimunerazzjoni li jkunu konsistenti ma' 
ġestjoni tar-riskji soda u effikaċi u 
jippromwovuha. Dawk il-politiki u l-
prattiki ta' rimunerazzjoni għandhom 
ikunu newtrali fir-rigward tas-sessi.

2. L-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu komprensivi u 
proporzjonati għan-natura, l-iskala u l-
kumplessità tar-riskji inerenti fil-mudell 
tan-negozju u l-attivitajiet tal-istituzzjoni. 
Għandu jittieħed kont tal-kriterji tekniċi 
stabiliti fl-Artikoli 76 sa 95.

2. L-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu komprensivi u 
proporzjonati għan-natura, l-iskala u l-
kumplessità tar-riskji inerenti fil-mudell 
tan-negozju u l-attivitajiet tal-istituzzjoni. 
Għandu jittieħed kont tal-kriterji tekniċi 
stabiliti fl-Artikoli 76 sa 95.

3. L-ABE għandha toħroġ linji gwida 
dwar l-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1, 
f'konformità mal-paragrafu 2.

3. L-ABE għandha toħroġ linji gwida 
dwar l-arranġamenti, il-proċessi u l-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1, 
f'konformità mal-paragrafu 2. Sena wara 
l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, l-EBA se 
toħroġ linji gwida dwar politika ta' 
rimunerazzjoni newtrali fir-rigward tas-
sessi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-
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ditti ta' investiment. Sentejn wara l-
pubblikazzjoni ta' dawn il-linji gwida u 
abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-EBA 
se tabbozza rapport dwar l-applikazzjoni 
ta' politiki ta' rimunerazzjoni newtrali fir-
rigward tas-sessi mill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u d-ditti ta' investiment.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=MT)

Emenda 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġbru l-informazzjoni 
ddivulgata skont il-kriterji għad-
divulgazzjoni stabbiliti fil-punti (g), (h), (i) 
u (k) tal-Artikolu 450(1) tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013 u għandhom jużawha
għall-benchmarking ta' xejriet u prattiki ta' 
rimunerazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu dik l-informazzjoni 
lill-ABE.

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġbru l-informazzjoni 
ddivulgata skont il-kriterji għad-
divulgazzjoni stabbiliti fil-punti (g), (h), (i) 
u (k) tal-Artikolu 450(1) tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013 kif ukoll l-
informazzjoni mogħtija mill-
istituzzjonijiet ta' kreditu u mid-ditti ta' 
investiment dwar id-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa u għandhom jużaw 
din l-informazzjoni għall-benchmarking ta' 
xejriet u prattiki ta' rimunerazzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu dik l-informazzjoni lill-ABE.

Or. en

Emenda 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 75 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(12a) il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

3. L-awtoritajiet kompetenti
għandhom jiġbru informazzjoni dwar l-
għadd ta' persuni fiżiċi f'kull istituzzjoni li 
jirċievu rimunerazzjoni ta' EUR 1 miljun 
jew aktar kull sena finanzjarja, li jaqilgħu 
mill-inqas EUR 1 miljun, inkluż ir-
responsabbiltajiet tagħhom tal-impjiegi, il-
qasam tan-negozju involut u l-elementi 
ewlenin tas-salarju, il-bonus, l-għotja fuq 
terminu twil u l-kontribuzzjoni tal-
pensjoni. Dik l-informazzjoni għandha 
tintbagħat lill-ABE, li għandha 
tippubblikaha fuq bażi aggregata skont l-
Istat Membru domiċiljari f'format komuni 
ta' rapportar. L-ABE tista' wkoll telabora 
linji gwida biex tiffaċilita l-
implimentazzjoni ta' dan il-paragrafu u 
tiżgura l-konsistenza tal-informazzjoni 
miġbura.

3. L-istituzzjonijiet għandhom 
jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti 
informazzjoni dwar l-għadd ta' persuni 
fiżiċi f'kull istituzzjoni li jirċievu 
rimunerazzjoni ta' EUR 1 miljun jew aktar 
kull sena finanzjarja, li jaqilgħu mill-inqas 
EUR 1 miljun, inkluż ir-responsabbiltajiet 
tagħhom tal-impjiegi, il-qasam tan-negozju 
involut u l-elementi ewlenin tas-salarju, il-
bonus, l-għotja fuq terminu twil u l-
kontribuzzjoni tal-pensjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jgħaddu dik l-
informazzjoni lill-EBA, li għandha 
tippubblikaha fuq bażi aggregata skont l-
Istat Membru domiċiljari f'format komuni 
ta' rapportar.

Or. en

Emenda 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 75 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) jiżdied il-paragrafu 3a li ġej:

L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' 
standards tekniċi ta' implimentazzjoni 
biex tispeċifika l-formati uniformi, il-
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frekwenzi, id-dati tar-rapportar, id-
definizzjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-
informatika li għandhom jiġu applikati fl-
Unjoni għar-rapportar tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12c (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 76 – paragrafu 3 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fit-tmiem tal-Artikolu 76, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

Dan il-paragrafu m'għandux japplika 
għal istituzzjonijiet żgħar u mhux 
kumplessi kif iddefiniti fl-Artikolu 430a 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Emenda 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12c (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 78 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(13a) Il-paragrafu 4 tal-Artikolu 78 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

4. Fejn istituzzjonijiet partikolari juru 
diverġenza sinifikanti mill-maġġoranza tal-

"4. Fejn istituzzjonijiet partikolari juru 
diverġenza sinifikanti mill-maġġoranza tal-



PE616.798v01-00 90/180 AM\1144242MT.docx

MT

pari tagħhom jew fejn ma tantx ikun hemm 
karatteristiċi komuni fl-approċċi, li jwassal 
għal diversità wiesgħa ta' riżultati, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinvestigaw ir-raġunijiet għal dan u, jekk 
ikun jista' jiġi identifikat biċ-ċar li l-
approċċ ta' istituzzjoni partikolari jwassal 
għal sottovalutazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
fondi proprji li ma tistax tiġi attribwita 
għad-differenzi fir-riskji sottostanti tal-
iskoperturi jew il-pożizzjonijiet, huma 
għandhom jieħdu azzjoni korrettiva.

pari tagħhom jew fejn ma tantx ikun hemm 
karatteristiċi komuni fl-approċċi, li jwassal 
għal diversità wiesgħa ta' riżultati, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinvestigaw ir-raġunijiet għal dan u, jekk 
ikun jista' jiġi identifikat biċ-ċar li l-
approċċ ta' istituzzjoni partikolari jwassal 
għal sottovalutazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
fondi proprji li ma tistax tiġi attribwita 
għad-differenzi fir-riskji sottostanti tal-
iskoperturi jew il-pożizzjonijiet, huma 
għandhom jieħdu azzjoni korrettiva.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti għandhom is-
setgħat meħtieġa biex tal-anqas jieħdu l-
azzjonijiet korrettivi li ġejjin:

- jitolbu li istituzzjoni tapplika 
fatturi ta' multiplikazzjoni addizzjonali 
għar-rekwiżiti kapitali ddeterminati 
b'approċċi interni;

- jitolbu li istituzzjoni tuża approċċ 
standardizzat rilevanti jew mudell ieħor 
previst fir-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 għall-kalkolu tal-ammonti 
ta' skoperturi mwieżna għar-riskju jew ir-
rekwiżiti ta' fondi proprji għajr għar-
riskju operazzjonali;

- jitolbu li istituzzjoni tapplika limitu 
minimu għar-rekwiżiti kapitali 
ddeterminati skont l-approċċ intern 
espress bħala perċentwal tal-approċċ 
standardizzat rilevanti jew mudell ieħor 
previst fir-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 għall-kalkolu tal-ammonti 
ta' skoperturi mwieżna għar-riskju jew ir-
rekwiżiti ta' fondi proprji għajr għar-
riskju operazzjonali;

- jimponu moratorju fuq l-approvazzjoni 
ta' aġġustamenti għal approċċi interni 
jekk dawn jirriżultaw f'ippeżar tar-riskju 
mnaqqas b'mod sostanzjali;

- jitolbu li l-istituzzjonijiet 
jiddivulgaw id-differenzi bejn il-kalkoli 
ġġenerati mill-approċċ standard rilevanti 
u mill-approċċi interni;
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L-EBA għandha toħroġ linji gwida skont 
l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 għall-konverġenza fl-
applikazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi 
msemmija f'dan il-paragrafu mill-
awtoritajiet kompetenti.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:MT:PDF)

Emenda 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw sistemi interni jew jużaw il-
metodoloġija standardizzata sabiex 
jidentifikaw, jevalwaw, jimmaniġġjaw u 
jimmitigaw ir-riskji li jirriżultaw minn 
tibdiliet potenzjali fir-rati tal-imgħax li 
jaffettwaw kemm il-valur ekonomiku tal-
ekwità kif ukoll l-introjtu mill-imgħax nett 
tal-attivitajiet tal-portafoll mhux tan-
negozjar ta' istituzzjoni.

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw sistemi interni jew jużaw il-
metodoloġija standardizzata sabiex 
jidentifikaw, jevalwaw, jimmaniġġjaw u 
jimmitigaw ir-riskji li jirriżultaw minn 
tibdiliet potenzjali fir-rati tal-imgħax li 
jaffettwaw kemm il-valur ekonomiku tal-
ekwità kif ukoll l-introjtu mill-imgħax nett 
tal-attivitajiet tal-portafoll mhux tan-
negozjar ta' istituzzjoni. Permezz ta' 
deroga, istituzzjonijiet żgħar u mhux 
kumplessi kif iddefiniti fl-Artikolu 430a 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 
għandhom ikunu meħtieġa jużaw il-
metodoloġija standardizzata biss jekk l-
awtorità kompetenti tasal għall-
konklużjoni li s-sistemi interni mhumiex 
suffiċjenti.

Or. en
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Emenda 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw sistemi sabiex jivvalutaw u 
jissorveljaw ir-riskji li jirriżultaw minn 
tibdiliet potenzjali fil-firxiet tal-kreditu li
jaffettwaw kemm il-valur ekonomiku tal-
ekwità kif ukoll l-introjtu mill-imgħax nett
tal-attivitajiet tal-portafoll mhux tan-
negozjar ta' istituzzjoni.

2. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw sistemi sabiex jivvalutaw u 
jissorveljaw ir-riskji li jirriżultaw minn 
tibdiliet potenzjali fil-firxiet tal-kreditu li
mhumiex spjegati mir-riskju taċ-ċaqliq 
fir-rata tal-imgħax jew mir-riskju 
mistenni taċ-ċaqliq tal-kreditu għal 
inadempjenza tal-assi tal-attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar ta' istituzzjoni
kkunsidrati għall-valuri tas-suq tagħhom 
(valwazzjoni skont is-suq).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards tal-BCBS jiżolaw lis-CSRBB mill-IRRBB u jikkwalifikawh bħala "riskju relatat li 
jeħtieġ li jiġi mmonitorjat u evalwat". L-iskop tal-emenda huwa li tallinja d-definizzjoni tar-
Riskju ta' Firxiet tal-Kreditu fil-Portafoll Bankarju (CSRBB) mal-Kumitat ta' Basel dwar is-
Superviżjoni Bankarja (BCBS).

Emenda 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jesiġu li l-istituzzjonijiet jużaw il-
metodoloġija standardizzata msemmija fil-
paragrafu 1 fejn is-sistemi interni 

3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jesiġu fuq bażi ta' każ b'każ li istituzzjoni 
tuża l-metodoloġija standardizzata 
msemmija fil-paragrafu 1 fejn is-sistemi 
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implimentati mill-istituzzjonijiet għall-
finijiet ta' evalwazzjoni tar-riskji msemmija 
fil-paragrafu 1 ma jkunux sodisfaċenti.

interni implimentati minn dik l-istituzzjoni
għall-finijiet ta' evalwazzjoni tar-riskji 
msemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux 
sodisfaċenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiġġustifikaw kif xieraq bil-miktub lil kull 
istituzzjoni d-deċiżjoni li tirrikjedi l-użu 
tal-metodoloġija standardizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-regoli ta' Basel, l-użu tal-metodoloġija standardizzata jenħtieġ li jiġi 
impost biss minn awtorità kompetenti fuq bażi ta' każ b'każ, wara li tkun twettqet reviżjoni 
awtonoma tas-sistema ta' governanza u tal-mudelli ta' istituzzjoni individwali. Minħabba li 
din hija deċiżjoni wiesa', huwa importanti li s-superviżuri jiġġustifikaw kif xieraq bil-miktub 
lil kull istituzzjoni d-deċiżjoni possibbli li jiġi impost approċċ standardizzat, u b'mod 
partikolari jagħtu rendikont ċar tan-nuqqasijiet tal-mudell intern ta' bank fil-kejl tiegħu ta' 
IRRBB.

Emenda 180
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jesiġu li l-istituzzjonijiet jużaw il-
metodoloġija standardizzata msemmija fil-
paragrafu 1 fejn is-sistemi interni 
implimentati mill-istituzzjonijiet għall-
finijiet ta' evalwazzjoni tar-riskji msemmija 
fil-paragrafu 1 ma jkunux sodisfaċenti.

3. B'segwitu ta' analiżi ta' każ b'każ 
tal-mudelli u tal-qafas ta' governanza ta' 
istituzzjoni, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jesiġu li din tuża l-metodoloġija
standardizzata msemmija fil-paragrafu 1 
fejn is-sistemi interni implimentati minn 
din l-istituzzjoni għall-finijiet ta' 
evalwazzjoni tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 1 ma jkunux sodisfaċenti. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet tagħhom li 
jimponu l-użu ta' din il-metodoloġija.

Or. en
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Emenda 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jesiġu li l-istituzzjonijiet jużaw il-
metodoloġija standardizzata msemmija fil-
paragrafu 1 fejn is-sistemi interni 
implimentati mill-istituzzjonijiet għall-
finijiet ta' evalwazzjoni tar-riskji msemmija 
fil-paragrafu 1 ma jkunux sodisfaċenti.

3. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jesiġu li l-istituzzjonijiet jużaw il-
metodoloġija standardizzata msemmija fil-
paragrafu 1 bħala riżerva fejn il-mudelli
interni implimentati mill-istituzzjonijiet 
għall-finijiet ta' evalwazzjoni tar-riskji 
msemmija fil-paragrafu 1 huma 
insuffiċjenti, abbażi ta' valutazzjoni 
individwali tal-mudelli ta' kejl tal-
istituzzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandard tal-Kumitat ta' Basel dwar l-IRRBB jipproponi l-possibbiltà li jiġi applikat 
mudell standardizzat f'każ ta' mudelli ta' Kejl Interni "insuffiċjenti". It-terminu "mhux 
sodisfaċenti" jissuġġerixxi applikazzjoni ferm usa'. Bl-istess mod, il-qafas standardizzat tal-
BCBS jistabbilixxi mudell u ma jirreferix għal "sistema" sħiħa, u din hija r-raġuni għaliex 
aħna nqisu li t-terminu "mudell" huwa aktar xieraq.

Emenda 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika, għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
id-dettalji ta' metodoloġija standardizzata li 

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika, għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
id-dettalji ta' metodoloġija standardizzata li 
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l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw għall-fini ta' 
evalwazzjoni tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 1.

l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw għall-fini ta' 
evalwazzjoni tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 1, inkluża metodoloġija 
ssimplifikata alternattiva kkalibrata 
b'mod konservattiv għal istituzzjonijiet 
żgħar u mhux kumplessi kif iddefiniti fl-
Artikolu 430a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika, għall-finijiet ta' dan l-Artikolu,
id-dettalji ta' metodoloġija standardizzata 
li l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw għall-fini 
ta' evalwazzjoni tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 1.

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika, għall-finijiet ta' dan l-Artikolu,
il-prinċipji għal metodoloġija 
standardizzata proporzjonata u sempliċi li 
l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw għall-fini ta' 
evalwazzjoni tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 1 jew jintalbu li jużaw skont il-
paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-Pilastru 2 jenħtieġ li tibqa' proċess idjosinkratiku. Mhuwiex xieraq li 
jinħolqu standards tekniċi li jispeċifikaw kif jenħtieġ li jitkejlu r-riskji tal-Pilastru 2.

Emenda 184
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiżdied l-Artikolu 84a li ġej:

"Artikolu 84a

Riskji relatati mal-ambjent

L-EBA għandha tinvestiga l-introduzzjoni 
ta' riskji relatati mal-ambjent bħala 
kategorija ta' riskju ġdida bl-għan li 
tivvaluta, fost l-oħrajn, is-sorsi materjali u 
l-effetti possibbli ta' riskji speċifiċi 
ambjentali fuq l-istituzzjonijiet, filwaqt li 
tqis ir-rapportar eżistenti dwar is-
sostenibbiltà mill-istituzzjonijiet. Sa [data 
tad-dħul fis-seħħ + sena] l-EBA għandha 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet tagħha 
lill-Kummissjoni.

Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha, jekk xieraq, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tat-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni tal-enerġija, l-EBA għandu jkollha l-mandat li 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni ta' riskji 
relatati mal-ambjent bħala kategorija ta' riskju ġdida bl-għan li tivvaluta, fost l-oħrajn, is-
sorsi materjali u l-effetti possibbli ta' riskji speċifiċi ambjentali fuq l-istituzzjonijiet, filwaqt li 
tqis ir-rapportar eżistenti dwar is-sostenibbiltà mill-istituzzjonijiet.

Emenda 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiżdied l-Artikolu 84a li ġej:

"Artikolu 84a 

Riskji relatati mal-klima

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-politiki u l-
proċessi għall-identifikazzjoni, il-kejl u l-
ġestjoni tas-sorsi materjali u l-effetti 
kollha tar-riskji speċifiċi b'rabta mal-
klima jkunu implimentati.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
istituzzjoni għandha tidentifika dan li ġej:

a) ir-riskji li l-istituzzjoni hija esposta 
għalihom fuq medda ta' żmien qasir, 
medju u twil;

b) deskrizzjoni tal-konċentrazzjonijiet 
sinifikanti ta' skoperturi tal-kreditu li 
jinvolvu assi assoċjati mal-karbonju, jekk 
dawn l-iskoperturi jkunu ta' natura 
materjali. Dan jenħtieġ li jinkludi analiżi 
tax-xenarju tal-klima li tħares 'il quddiem 
u li tivvaluta kif il-portafoll jallinja mal-
objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi li jillimita t-
tisħin globali għal ferm anqas minn 2 C, 
kif ġie rrakkomandat mit-TCFD;

c) deskrizzjoni tal-impatt tar-riskji 
relatati mal-klima fuq in-negozju, l-
istrateġija u l-ippjanar finanzjarju tal-
istituzzjoni, jekk dawn ir-riskji jkunu ta' 
natura materjali u finanzjarja;

d) deskrizzjoni tal-proċessi li l-
istituzzjoni tuża għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati 
mal-klima;

e) il-parametri u l-metriċi li l-
istituzzjoni użat biex tivvaluta l-impatt tar-
riskji marbuta mal-klima fuq perjodu ta' 
żmien qasir, medju u twil fuq is-self u n-
negozju intermedjarju finanzjarju, jekk 
dawn ir-riskji jkunu ta' natura materjali.

3. L-EBA għandha toħroġ linji gwida 
sabiex tispeċifika:
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a) il-kunċett tal-perjodu ta' żmien 
qasir, medju u twil;

b) il-kunċett tal-problemi speċifiċi 
relatati mal-klima li potenzjalment jistgħu 
jinħolqu fuq perjodu ta' żmien qasir, 
medju u twil u li jista' jkollhom impatt 
materjali u finanzjarju fuq l-istituzzjoni;

c) il-kunċett tar-riskji fiżiċi u tar-
riskji tat-tranżizzjoni;

d) il-kunċett tal-proċessi li jintużaw 
sabiex jiġi stabbilit liema riskji jista' 
jkollhom impatt materjali u finanzjarju 
fuq l-istituzzjoni;

e) il-kunċett ta' skopertura ekoloġika 
abbażi tal-metodoloġija tal-marka tal-
karbonju ddefinita mill-Kummissjoni 
f'konformità mal-Artikolu 501da (ġdid) 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

f) il-kunċett ta' skopertura mhux 
ekoloġika ("brown exposure") abbażi tal-
metodoloġija tal-marka tal-karbonju 
ddefinita mill-Kummissjoni f'konformità 
mal-Artikolu 501db (ġdid) tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013;

g) il-kunċett ta' analiżi tax-xenarju 
tal-klima li tħares 'il quddiem fil-livell tal-
portafoll.

L-EBA għandha tippubblika dawn il-linji 
gwida sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva].

4. L-EBA jenħtieġ li twettaq analiżi 
tax-xenarju tal-klima li tħares 'il quddiem 
dwar il-portafolji ta' entitajiet regolati 
biex tivvaluta riskji relatati mal-klima u l-
allinjament tal-klima tal-portafolji tas-self 
fil-livell tas-suq tal-UE. Jenħtieġ li din 
tikkoordina ma' ASE oħra u mal-
Kummissjoni biex tarmonizza tali analiżi 
tax-xenarju tal-klima."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tat-tibdil fil-klima u r-rekwiżiti assoċjati mat-tranżizzjoni tal-enerġija, jenħtieġ li 
l-ġestjoni tar-riskju tal-istituzzjonijiet tkopri wkoll riskji relatati mal-klima.

Emenda 186
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jiżdied l-Artikolu 84a li ġej:

"Artikolu 84a

Riskji ambjentali

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-politiki u l-
proċessi għall-identifikazzjoni, il-kejl u l-
ġestjoni tas-sorsi materjali u l-effetti 
kollha tar-riskji ambjentali jkunu 
implimentati.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
istituzzjoni għandha tidentifika dan li ġej:

a) ir-riskji li l-istituzzjoni hija esposta 
għalihom fuq medda ta' żmien qasir, 
medju u twil;

b) deskrizzjoni tal-konċentrazzjonijiet 
sinifikanti ta' skoperturi tal-kreditu li 
jinvolvu assi assoċjati mal-karbonju, jekk 
dawn l-iskoperturi jkunu ta' natura 
materjali. Dan jenħtieġ li jinkludi analiżi 
tax-xenarju tal-klima li tħares 'il quddiem 
u li tivvaluta kif il-portafoll jallinja mal-
objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi li jillimita t-
tisħin globali għal ferm anqas minn 2 C, 
kif ġie rrakkomandat mit-Task Force 
dwar id-Divulgazzjonijiet Finanzjarji 
relatati mal-Klima tal-Bord għall-
Istabilità Finanzjarja;

c) deskrizzjoni tal-impatt tar-riskji 
ambjentali fuq in-negozju, l-istrateġija u 
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l-ippjanar finanzjarju tal-istituzzjoni, jekk 
dawn ir-riskji jkunu ta' natura materjali u 
finanzjarja;

d) deskrizzjoni tal-proċessi li l-
istituzzjoni tuża għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji 
ambjentali;

e) il-parametri u l-metriċi li l-
istituzzjoni użat biex tivvaluta l-impatt tar-
riskji ambjentali fuq perjodu ta' żmien 
qasir, medju u twil fuq is-self u n-negozju 
intermedjarju finanzjarju, jekk dawn ir-
riskji jkunu ta' natura materjali.

3. L-EBA għandha toħroġ linji gwida 
sabiex tispeċifika:

a) il-kunċett tal-perjodu ta' żmien 
qasir, medju u twil;

b) il-kunċett tal-problemi ambjentali 
speċifiċi li jistgħu jinħolqu fuq perjodu ta' 
żmien qasir, medju u twil u li jista' 
jkollhom impatt materjali u finanzjarju 
fuq l-istituzzjoni;

c) il-kunċett tar-riskji fiżiċi u tar-
riskji tat-tranżizzjoni;

d) il-kunċett tal-proċessi li jintużaw 
sabiex jiġi stabbilit liema riskji jista' 
jkollhom impatt materjali u finanzjarju 
fuq l-istituzzjoni;

e) il-kunċett tal-assi marbuta mal-
karbonju;

g) il-kunċett ta' analiżi tax-xenarju 
tal-klima li tħares 'il quddiem fil-livell tal-
portafoll.

L-EBA għandha tippubblika dawn il-linji 
gwida sa [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva].

4. L-EBA jenħtieġ li twettaq analiżi 
tax-xenarju tal-klima li tħares 'il quddiem 
dwar il-portafolji ta' entitajiet regolati 
biex tivvaluta r-riskji ambjentali u l-
allinjament tal-klima tal-portafolji tas-self 
fil-livell tas-suq tal-UE. Jenħtieġ li din 
tikkoordina ma' ASE oħra u mal-
Kummissjoni biex tarmonizza tali analiżi 
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tax-xenarju tal-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament ulterjuri tal-Artikolu 84a ġdid mar-rakkomandazzjonijiet li saru mit-Task Force 
dwar id-Divulgazzjonijiet Finanzjarji relatati mal-Klima tal-Bord għall-Istabilità 
Finanzjarja.

Emenda 187
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jiżdied l-Artikolu 84a li ġej:

"Artikolu 84a

Riskji materjali relatati mal-ESG

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-politiki u l-
proċessi għall-identifikazzjoni, il-kejl u l-
ġestjoni tas-sorsi materjali u l-effetti 
kollha tar-riskji materjali speċifiċi b'rabta 
mal-ESG jkunu implimentati.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
istituzzjoni għandha tidentifika dan li ġej:

a) ir-riskji li l-istituzzjoni hija esposta 
għalihom fuq medda ta' żmien qasir, 
medju u twil;

b) deskrizzjoni tal-konċentrazzjonijiet 
sinifikanti ta' skoperturi tal-kreditu li 
jinvolvu assi assoċjati mal-karbonju, jekk 
dawn l-iskoperturi jkunu ta' natura 
materjali;

c) deskrizzjoni tal-impatt tar-riskji 
materjali relatati mal-ESG fuq in-
negozju, l-istrateġija u l-ippjanar 
finanzjarju tal-istituzzjoni, jekk dawn ir-
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riskji jkunu ta' natura materjali u 
finanzjarja;

d) deskrizzjoni tal-proċessi li l-
istituzzjoni tuża għall-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji 
materjali relatati mal-ESG;

e) il-parametri li l-istituzzjoni użat 
biex tivvaluta l-impatt tar-riskji materjali 
relatati mal-ESG fuq perjodu ta' żmien 
qasir, medju u twil fuq is-self u n-negozju 
intermedjarju finanzjarju, jekk dawn ir-
riskji jkunu ta' natura materjali.

3. L-EBA għandha toħroġ linji gwida 
sabiex tispeċifika:

a) il-kunċett tal-perjodu ta' żmien 
qasir, medju u twil; 

b) il-kunċett tal-problemi materjali 
speċifiċi relatati mal-ESG li jistgħu 
jinħolqu fuq perjodu ta' żmien qasir, 
medju u twil u li jista' jkollhom impatt 
materjali u finanzjarju fuq l-istituzzjoni; 

c) il-kunċett tar-riskji fiżiċi u tar-
riskji tat-tranżizzjoni;

d) il-kunċett tal-proċessi li jintużaw 
sabiex jiġi stabbilit liema riskji jista' 
jkollhom impatt materjali u finanzjarju 
fuq l-istituzzjoni;

e) il-kunċett ta' assi marbuta mal-
karbonju, b'mod konsistenti mat-
tassonomija mhux ekoloġika tal-UE ("EU 
brown taxonomy") adottata bl-istess 
proċess bħal fil-każ ta' tassonomija 
ekoloġika tal-UE.

L-EBA għandha tippubblika dawn il-linji 
gwida sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva].

4. Sabiex tivvaluta r-riskji relatati 
mal-klima tal-banek, jenħtieġ li l-EBA 
twettaq analiżi tax-xenarju tal-klima li 
tħares 'il quddiem dwar il-portafolji 
tagħhom, f'koordinazzjoni mal-ASE u r-
regolaturi nazzjonali rilevanti."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tat-tibdil fil-klima u r-rekwiżiti assoċjati mat-tranżizzjoni tal-enerġija, jenħtieġ li 
l-ġestjoni tar-riskju tal-istituzzjonijiet tkopri wkoll riskji relatati mal-klima. Lil hinn mill-
kwistjonijiet li jirrigwardaw il-klima, jenħtieġ li l-EBA tivvaluta elementi usa' tas-
sostenibbiltà.

Emenda 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jaraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw politiki u proċessi sabiex 
jevalwaw u jikkontrollaw l-iskopertura 
għar-riskju operazzjonali, inklużi riskju u 
riskji mudell li jirriżultaw mill-
esternalizzazzjoni, u sabiex ikopru 
avvenimenti severi ħafna mhux frekwenti. 
L-istituzzjonijiet għandhom jartikolaw
x'jikkostitwixxi riskju operazzjonali għall-
finijiet ta' dawk il-politiki u l-proċeduri.".

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jaraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw politiki u proċessi sabiex 
jevalwaw u jikkontrollaw l-iskopertura 
għar-riskju operazzjonali, inklużi riskju u 
riskji mudell, riskju ta' kondotta skont l-
Artikolu 85A li jirriżultaw mill-
esternalizzazzjoni, u sabiex ikopru 
avvenimenti severi ħafna mhux frekwenti. 
L-istituzzjonijiet għandhom ifissru x'inhu 
li jikkostitwixxi riskju operattiv għall-
finijiet ta' dawk il-politiki u l-proċeduri.

Or. en

Emenda 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 85a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jiżdied l-Artikolu 85a li ġej:

"Artikolu 85a
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Riskju ta' kondotta

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jidentifikaw bħala riskju ta' kondotta 
kwalunkwe riskju li jirriżulta mill-għoti 
ta' servizzi jew mit-twettiq tal-attivitajiet 
b'mod li mhuwiex konformi ma' rekwiżiti 
jew standards regolatorji u li jesponi lill-
istituzzjoni għal multi, penali, sanzjonijiet 
jew ħsarat potenzjali ("imġiba ħażina"). 
Riskju ta' kondotta għandu jkun 
identifikat fir-rigward ta' kwalunkwe 
mġiba ħażina li saret permezz ta' att jew 
ommissjoni, preparatorja jew finali, 
b'mod intenzjonat jew b'negliġenza, li 
twettqet minn impjegat ta' istituzzjoni jew 
parti terza li lilha ġew esternalizzati 
funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali, 
jew li ġiet approvata mill-korp maniġerjali 
tal-istituzzjoni.

2. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet 
jimplimentaw politiki u proċessi għall-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
ġestjoni tal-iskoperturi tagħhom għal 
riskju ta' kondotta. L-istituzzjonijiet 
għandhom ifissru x'inhu li jikkostitwixxi 
riskju ta' kondotta għall-finijiet ta' dawk 
il-politiki u l-proċessi.

3. L-awtoritajiet maħtura skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli għal 
istituzzjonijiet biex jissorveljaw rekwiżiti u 
standards regolatorji msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jinfurmaw 
mingħajr dewmien żejjed lill-awtorità 
kompetenti responsabbli għas-
superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjoni 
dwar kwalunkwe investigazzjoni li 
tikkonċerna dik l-imġiba ħażina potenzjali 
tal-istituzzjoni. Din l-informazzjoni 
għandha tibqa' kunfidenzjali f'konformità 
mat-Titolu VII, Taqsima II ta' din id-
Direttiva."

Or. en
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Emenda 190
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 85a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jiżdied l-Artikolu 85a li ġej:

"Artikolu 85a

Esternalizzazzjoni ta' attivitajiet materjali

1. L-istituzzjonijiet għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-
anqas tliet xhur qabel ma jesternalizzaw 
attivitajiet materjali. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom ikunu infurmati 
wkoll dwar jekk il-kuntratti u l-
arranġamenti li jirrelataw mal-
esternalizzazzjoni ta' attivitajiet materjali 
nbidlux b'mod sostanzjali, bħal meta l-
attivitajiet jiġu esternalizzati lil 
subkuntrattur.

2. Meta jesternalizzaw l-attivitajiet 
tagħhom, l-istituzzjonijiet għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżti li ġejjin:

(a) l-esternalizzazzjoni ta' 
arranġamenti m'għandhiex tirriżulta fid-
delega tar-responsabbiltà tal-maniġment 
superjuri;

(b) l-istituzzjoni tal-esternalizzazzjoni 
għandha tadotta politika dwar l-approċċ 
tagħha għall-esternalizzazzjoni, inklużi 
pjanijiet ta' kontinġenza u strateġiji ta' 
ħruġ.

3. Jekk arranġament tal-
esternalizzazzjoni ma jikkonformax mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2, l-
awtorità kompetenti tista' titlob lill-
istituzzjoni biex temenda jew ittemm l-
arranġament tal-esternalizzazzjoni."

Or. en



PE616.798v01-00 106/180 AM\1144242MT.docx

MT

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (CON 2017/46)). L-għan ta' din l-emenda huwa li tarmonizza l-
proċess li permezz tiegħu l-awtoritajiet kompetenti jiġu infurmati dwar l-esternalizzazzjoni ta' 
attivitajiet materjali kif ukoll ir-rekwiżiti prudenzjali li għandhom jiġu applikati.

Emenda 191
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 88 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

(14b) Fit-tmiem tal-Artikolu 88, 
jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

L-Istati Membri għandhom tal-anqas
jiżguraw li l-korpi maniġerjali ta' 
istituzzjoni jimmonitorjaw is-self lil 
partijiet relatati fuq bażi kontinwa u 
jinnotifikaw tali self lill-awtorirtà 
kompetenti. L-awtoritajiet kompetenti 
għandu jkollhom is-setgħa li jipprojbixxu 
jew jillimitaw tali self jekk dan jagħti lok 
għal kunflitti ta' interess.

"

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (CON/2017/46)). Din l-emenda tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti 
bil-poter li jipprojbixxu kreditu lil partijiet relatati ma' istituzzjoni ta' kreditu fejn tali kreditu 
jagħti lok għal kunflitt ta' interess.

Emenda 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 88 – paragrafu 2 – subparagrafu 5
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Test fis-seħħ Emenda

(14b) Fl-Artikolu 88(2), is-
subparagrafu 5 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Fejn, skont il-liġi nazzjonali, il-korp ta' 
ġestjoni ma jkollu l-ebda kompetenza fil-
proċess tal-għażla u n-nomina ta' 
kwalunkwe membru tiegħu, dan il-
paragrafu m'għandux japplika.

Fir-rigward ta' istituzzjonijiet żgħar u 
mhux kumplessi kif iddefiniti fl-
Artikolu 430a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 u fejn, skont il-liġi 
nazzjonali, il-korp ta' ġestjoni ma jkollu l-
ebda kompetenza fil-proċess tal-għażla u n-
nomina ta' kwalunkwe membru tiegħu, dan 
il-paragrafu m'għandux japplika.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Emenda 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14c (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 89

Test fis-seħħ Emenda

(14c) L-Artikolu 89 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 89 "Artikolu 89

Rappurtar Pajjiż b'Pajjiż Rapportar Pajjiż b'Pajjiż

1. Mill-1 ta' Jannar 2015, l-Istati 
Membri għandhom jesiġu lil kull 
istituzzjoni biex kull sena tiżvela lill-
pubbliku, waqt li tispeċifika skont l-Istat 
Membru u skont il-pajjiż terz li fih 
għandha stabbiliment, l-informazzjoni li 
ġejja fuq bażi konsolidata għas-sena 
finanzjarja:

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu 
lil kull istituzzjoni biex kull sena tiżvela 
lill-pubbliku, waqt li tispeċifika skont l-
Istat Membru u skont il-pajjiż terz li fih 
għandha stabbiliment wieħed jew aktar,
inklużi sussidjarji, fergħat u kwalunkwe 
impriża affiljata konsolidata fid-
dikjarazzjoni finanzjarja, l-informazzjoni 
li ġejja fuq bażi konsolidata għal kull 
ġurisdizzjoni għas-sena finanzjarja
rilevanti:
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(a) l-isem/ismijiet, in-natura tal-
attivitajiet u l-lokalità ġeografika;

(a) lista tal-ismijiet tal-istabbilimenti 
tagħhom, deskrizzjoni fil-qosor tan-
natura tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll il-
pajjiż tar-reġistrazzjoni tat-taxxa 
tagħhom;

(b) il-valur tal-bejgħ; (b) l-ammont tal-valur tal-bejgħ nett li 
jirriżulta fil-ġurisdizzjoni, inkluża 
divulgazzjoni separata tal-valur tal-bejgħ 
li jkun sar ma' partijiet relatati u mhux 
relatati;

(c) l-għadd ta' impjegati fuq bażi 
ekwivalenti għal full time;

(c) l-għadd ta' impjegati fuq bażi 
ekwivalenti għal full time;

(d) il-qligħ jew telf qabel it-taxxa, (d) l-ammont tal-qligħ jew tat-telf
qabel it-taxxa fuq l-introjtu;

(e) it-taxxa fuq il-qligħ jew it-telf; (e) l-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu 
akkumulata (sena kurrenti) li huwa l-
ispiża tat-taxxa attwali rikonoxxuta fuq il-
profitti jew it-telf taxxabbli tas-sena 
finanzjarja mis-sussidjarji, il-fergħat, l-
impriżi konġunti, l-impriżi u l-
istabbilimenti residenti għall-finijiet ta' 
taxxa fil-ġurisdizzjoni tat-taxxa rilevanti;

(f) is-sussidji pubbliċi riċevuti. (f) l-ammont tat-taxxa fuq l-introjtu 
mħallas li huwa l-ammont tat-taxxa 
mħallas matul is-sena finanzjarja 
rilevanti mis-sussidjarji, il-fergħat, l-
impriżi konġunti, l-impriżi u l-
istabbilimenti residenti għall-finijiet ta' 
taxxa fil-ġurisdizzjoni tat-taxxa rilevanti;

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jesiġu li l-
istituzzjonijiet jiżvelaw l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) 
għall-ewwel darba fi 1 ta' Lulju 2014.

(g) il-kapital iddikjarat;

3. Sa 1 ta' Lulju 2014, l-
istituzzjonijiet globali sistemikament 
importanti kollha awtorizzati fl-Unjoni 
għabhom jippreżentawlill-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1(d) sa (f)fuq bażi kunfidenzjali. Il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
ABE, lill-EIOPA u lill-AETS, kif 
opportun, għandha twettaq valutazzjoni 
ġenerali fir-rigward tal-konsegwenzi 
ekonomiċi negattivi potenzjali tal-iżvelar 
pubbliku ta' tali informazzjoni, inkluż l-

(h) l-ammont tal-qligħ akkumulat fit-
tmiem tal-perjodu;
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impatt fuq il-kompetittività, l-investiment 
u d-disponibbiltà tal-kreditu u l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta r-rapport tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 
ta' Diċembru 2014.

Fejn ir-rapport tal-Kummissjoni 
jidentifika effetti negattivi sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tqis li tagħmel 
proposta leġislattiva adatta għall-emendar 
tal-obbligi tal-iżvelar stipulati fil-
paragrafu 1 u tista' konformement mal-
punt (h) tal-Artikolu 145 tiddeċiedi li 
tiddifferixxi dawk l-obbligi. Il-
Kummissjoni kull sena għandha 
tirrieżamina kull sena n-neċessità li 
testendi dan id-differiment.

(i) is-sussidji pubbliċi riċevuti;

4. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi vverifikata 
skont id-Direttiva 2006/43/KE u għandha 
tiġi ppubblikata, fejn possibbli, bħala 
anness għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
annwali jew, fejn applikabbli, għad-
dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati 
tal-istituzzjoni kkonċernata.

(j) impjant, tagħmir, inventarji u 
stokkijiet fissi intanġibbli tal-investiment 
u l-kost annwali taż-żamma ta' dak l-
impjant u t-tagħmir tanġibbli;

5. Sa fejn atti leġislattivi futuri tal-
Unjoni għal obbligi ta' żvelar ikunu 
jeċċedu dawk stabbiliti f'dan l-Artikolu, 
dan l-Artikolu m'għandux jibqa' japplika 
u għandu jitħassar kif meħtieġ.

(k) jekk sussidjarji, fergħat, impriżi 
konġunti, impriżi jew stabbilimenti 
bbenefikawx minn trattament tat-taxxa 
preferenzjali matul il-kors tal-perjodu li 
jista' jippermetti jew li jippermetti l-
pagament tat-taxxa b'rata aktar baxxa 
minn dik li ġeneralment tiġi applikata 
għall-profitti li jirriżultaw fil-ġurisdizzjoni 
u jipprovdu deskrizzjoni tal-arranġament 
inkwistjoni.

2. Għall-finijiet tal-punt (e) tal-ewwel 
paragrafu, l-ispiża tat-taxxa attwali 
għandha tirrelata biss mal-attivitajiet ta' 
impriża fis-sena finanzjarja kurrenti u 
għandha tinkludi biss dawk is-somom li 
x'aktarx il-ħlas tagħhom huwa dovut fi 
żmien tnax-il xahar mit-tmiem tal-perjodu 
u għandha teskludi t-taxxi kollha differiti.

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi vverifikata 
skont id-Direttiva 2006/43/KE u għandha 
tiġi ppubblikata, fejn possibbli, bħala 



PE616.798v01-00 110/180 AM\1144242MT.docx

MT

anness għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 
annwali jew, fejn applikabbli, għad-
dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati 
tal-istituzzjoni kkonċernata.

4. Sa fejn atti leġislattivi futuri tal-
Unjoni għal obbligi ta' żvelar ikunu 
jeċċedu dawk stabbiliti f'dan l-Artikolu, 
dan l-Artikolu m'għandux jibqa' japplika 
u għandu jitħassar kif meħtieġ.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:MT:PDF)

Emenda 194
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14c (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(14c) L-Artikolu 91, il-paragrafu 1 huwa 
emendat kif ġej:

Artikolu 91 "Artikolu 91

Il-korp maniġerjali Il-korp maniġerjali

1. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom ikunu dejjem ta' reputazzjoni 
tajba biżżejjed u jkollhom għarfien, ħiliet u 
esperjenza biżżejjed biex iwettqu d-
dmirijiet tagħhom. Il-kompożizzjoni 
ġenerali tal-korp ta' ġestjoni għandha 
tirrifletti firxa adegwatament wiesgħa ta' 
esperjenzi. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom, b'mod partikolari, jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 8.

1. L-istituzzjonijiet, inklużi kumpaniji 
azzjonarji finanzjarji u kumpaniji 
azzjonarji finanzjarji mħallta, għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija li 
jiżguraw li l-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom ikunu dejjem ta' reputazzjoni 
tajba biżżejjed u jkollhom għarfien, ħiliet u 
esperjenza biżżejjed biex iwettqu d-
dmirijiet tagħhom. Il-membri tal-korp ta' 
ġestjoni għandhom, b'mod partikolari, 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 2 sa 8.

"
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:MT:PDF)

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (CON/2017/46)). Jenħtieġ li jiġi kkjarifikat li l-adegwatezza tal-
membri tal-korp maniġerjali hija r-responsabbiltà ewlenija tal-istituzzjonijiet. Jenħtieġ li dan 
ir-rekwiżit japplika wkoll għal kumpaniji azzjonarji finanzjarji (imħallta).

Emenda 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14d (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(14d) Fl-Artikolu 91, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 91 "Artikolu 91

Il-korp maniġerjali Il-korp maniġerjali

1. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom ikunu dejjem ta' reputazzjoni 
tajba biżżejjed u jkollhom għarfien, ħiliet u 
esperjenza biżżejjed biex iwettqu d-
dmirijiet tagħhom. Il-kompożizzjoni 
ġenerali tal-korp ta' ġestjoni għandha 
tirrifletti firxa adegwatament wiesgħa ta' 
esperjenzi. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom, b'mod partikolari, jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 8.

1. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom ikunu dejjem ta' reputazzjoni 
tajba biżżejjed u jkollhom għarfien, ħiliet u 
esperjenza biżżejjed biex iwettqu d-
dmirijiet tagħhom. Il-kompożizzjoni 
ġenerali tal-korp ta' ġestjoni għandha 
tirrifletti firxa adegwatament wiesgħa ta' 
esperjenzi. Il-membri tal-korp ta' ġestjoni 
għandhom, b'mod partikolari, jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 8. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jirrinunzjaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 3 sa 5 għal istituzzjonijiet żgħar 
u mhux kumplessi kif iddefiniti fl-
Artikolu 430a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013.

"

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Emenda 196
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14d (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91 – paragrafu 7

Test fis-seħħ Emenda

(14d) Fl-Artikolu 91, il-paragrafu 7 huwa 
emendat kif ġej:

7. Il-korp ta' ġestjoni għandu jkollu 
għarfien, ħiliet u esperjenza kollettivi 
adegwati biex ikun jista' jifhem l-attivitajiet 
tal-istituzzjoni, inklużi r-riskji ewlenin.

"7. Il-korp ta' ġestjoni għandu jkollu 
għarfien, ħiliet u esperjenza kollettivi 
adegwati biex ikun jista' jifhem l-attivitajiet 
tal-istituzzjoni, inklużi r-riskji ewlenin. Il-
kompożizzjoni ġenerali tal-korp 
maniġerjali għandha tirrifletti firxa 
adegwatament wiesgħa ta' esperjenza.

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:MT:PDF)

Ġustifikazzjoni

(Ara l-opinjoni tal-BĊE (CON/2017/46)). F'konformità mal-emenda proposta għall-
Artikolu 91(1) tad-DRK, jenħtieġ li din is-sentenza titmexxa għall-paragrafu 7, peress li din 
tirreferi għall-adegwatezza kollettiva li tapplika biss għall-membri tal-korp maniġerjali.

Emenda 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14e (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91 – paragrafu 8
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Test fis-seħħ Emenda

(14e) Fl-Artikolu 91, il-paragrafu 8 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

8. Kull membru tal-korp ta' ġestjoni 
għandu jaġixxi b'onestà, integrità u 
indipendenza fil-ħsieb biex jivvaluta u 
jikkontesta b'mod effikaċi d-deċiżjonijiet 
tal-amministrazzjoni għolja fejn meħtieġ u 
biex jissorvelja u jwettaq monitoraġġ 
effikaċi fuq it-teħid ta' deċizjonijiet ta' 
ġestjoni.

"8. Kull membru tal-korp ta' ġestjoni 
għandu jaġixxi b'onestà, integrità u 
indipendenza fil-ħsieb biex jivvaluta u 
jikkontesta b'mod effikaċi d-deċiżjonijiet 
tal-amministrazzjoni għolja fejn meħtieġ u 
biex jissorvelja u jwettaq monitoraġġ 
effikaċi fuq it-teħid ta' deċizjonijiet ta' 
ġestjoni. Dan ir-rekwiżit m'għandux 
iwassal biex il-membri ta' kumpaniji 
affiljati jiġu pprojbiti mill-bord 
superviżorju.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Emenda 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14f (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91 – paragrafu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14f) Jiżdied il-paragrafu 13a li ġej fl-
Artikolu 91:

"13a. Minkejja l-Artikolu 13(1) ta' din 
id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jivvalutaw, skont id-diskrezzjoni 
tagħhom, il-konformità tal-istituzzjonijiet 
mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 91(1) sa (8) 
ta' din id-Direttiva fir-rigward tal-korp 
maniġerjali fil-funzjoni superviżorja 
tiegħu qabel jew wara l-ħatra ta' wieħed 
mill-membri tiegħu."

Or. en
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Emenda 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14g (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 91a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14g) Jiddaħħal l-Artikolu 91a li ġej:

Artikolu 91a 

Titolari ta' funzjonijiet ewlenin

1. L-istituzzjonijiet għandu jkollhom 
ir-responsabbiltà ewlenija li jiżguraw li t-
titolari ta' funzjonijiet ewlenin ikollhom 
f'kull ħin reputazzjoni tajba biżżejjed u 
jkollhom biżżejjed għarfien, ħiliet u 
esperjenza sabiex iwettqu l-kompiti 
tagħhom skont l-ogħla standards etiċi 
filwaqt li jqisu l-aspettattivi leġittimi tal-
partijiet ikkonċernati kollha tal-
istituzzjoni.

Titolari ta' funzjonijiet ewlenin 
għandhom, b'mod partikolari, jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 91(2) u 
(8) fuq bażi kontinwa. L-istituzzjonijiet 
għandhom jistabbilixxu politiki u 
proċeduri interni biex iwettqu u 
jirrapportaw dawn l-evalwazzjonijiet 
b'mod xieraq.

2. L-istituzzjonijiet għandhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bid-
dokumentazzjoni kollha rilevanti dwar il-
politiki interni tagħhom u għandhom 
jippubblikaw l-evalwazzjonijiet tat-titolari 
ta' funzjonijiet ewlenin fir-rigward tal-
kwistjonijiet imsemmija fil-paragrfu 1. 

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom, għal istituzzjonijiet li huma 
sinifikanti skont it-tifsira tad-
Direttiva 2013/36/UE, is-setgħa li 
jivvalutaw u jieħdu miżuri superviżorji, 
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inkluża s-setgħa li jneħħu titolari ta' 
funzjonijiet ewlenin, meta dawn ma 
jibqgħux jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
paragrafu 1. 

Or. en

Emenda 200
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-paragrafu 1 jitħassar. imħassar

Or. en

Emenda 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-paragrafu 1 jitħassar. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw l-emenda proposta mill-BĊE, li tqis li t-tħassir tal-Artikolu 92(1) jista' 
jiġġenera xi konfużjoni u nuqqas ta' ċarezza dwar il-kamp ta' applikazzjoni globali tad-DRK.

Emenda 202
Markus Ferber
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu 
r-riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet 
ta' kontroll u kwalunkwe impjegat li
jirċievi rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-
istess kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, 
li l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jistabbilixxu u japplikaw il-politiki ta' 
rimunerazzjoni totali, inklużi s-salarji u l-
benefiċċji diskrezzjonarji tal-pensjoni, għal 
kategoriji ta' persunal, li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom għandhom impatt
materjali fuq il-profil tar-riskju tagħhom, l-
istituzzjonijiet jikkonformaw mal-prinċipji 
li ġejjin b'mod li jkun xieraq għad-daqs 
tagħhom, għall-organizzazzjoni interna 
tagħhom, u għan-natura, għall-kamp ta' 
applikazzjoni u għall-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom.". B'hekk l-Istati 
Membri jagħtu importanza partikolari lill-
prinċipju tal-proporzjonalità fir-rigward 
ta' istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi 
skont it-tifsira tas-CRR.

Or. de

Emenda 203
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal 
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu r-
riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet ta' 

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal, li l-
attivitajiet professjonali tiegħu għandhom 
impatti sinifikanti fuq il-profil tar-riskju 
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kontroll u kwalunkwe impjegat li jirċievi 
rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-istess 
kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, li 
l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

tagħhom, inklużi l-maniġment superjuri, 
min jieħu r-riskju, il-persunal involut fil-
funzjonijiet ta' kontroll u kwalunkwe 
impjegat li jirċievi rimunerazzjoni totali li 
tpoġġih fl-istess kategorija ta' 
rimunerazzjoni bħall-maniġment superjuri 
u min jieħu r-riskju, li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom għandhom impatt 
materjali fuq il-profil tar-riskju tagħhom, l-
istituzzjonijiet jikkonformaw mal-prinċipji 
li ġejjin b'mod li jkun xieraq għad-daqs 
tagħhom, għall-organizzazzjoni interna 
tagħhom, u għan-natura, għall-kamp ta' 
applikazzjoni u għall-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom.".

Or. de

Emenda 204
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal 
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu r-
riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet ta' 
kontroll u kwalunkwe impjegat li jirċievi 
rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-istess 
kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, li 
l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil 
tar-riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal li l-
attivitajiet professjonali tiegħu għandhom 
impatt materjali fuq il-profil tar-riskju 
tagħhom, inklużi l-maniġment superjuri, 
min jieħu r-riskju, il-persunal involut fil-
funzjonijiet ta' kontroll u kwalunkwe 
impjegat li jirċievi rimunerazzjoni totali li 
tpoġġih fl-istess kategorija ta' 
rimunerazzjoni bħall-maniġment superjuri 
u min jieħu r-riskju, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
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għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.". għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-Kummissjoni, ir-rekwiżit li jiġu identifikati l-persuni li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni, se 
jirriżulta f'piżijiet amministrattivi addizzjonali, mingħajr ma jilħaq l-għan maħsub tiegħu 
b'mod ġenerali. Jenħtieġ li din l-emenda tiżgura li ma jinħoloq l-ebda piż żejjed.

Emenda 205
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu 
r-riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet 
ta' kontroll u kwalunkwe impjegat li
jirċievi rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-
istess kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, 
li l-attivitajiet professjonali tagħhom
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal, li l-
attivitajiet professjonali tiegħu għandhom 
impatt materjali fuq il-profil tar-riskju 
tagħhom, l-istituzzjonijiet jikkonformaw 
mal-prinċipji li ġejjin b'mod u sal-punt li 
jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".
F'każ ta' sussidjarji mhux sinifikanti, 
huwa mistenni li l-valutazzjoni ssir 
daqslikieku dawn kienu kumpaniji 
awtonomi.

Or. en
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Emenda 206
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal 
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu r-
riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet ta' 
kontroll u kwalunkwe impjegat li jirċievi 
rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-istess 
kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, li 
l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
pensjoni, għal kategoriji ta' persunal 
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu r-
riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet ta' 
kontroll u kwalunkwe impjegat li jirċievi 
rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-istess 
kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju, li 
l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom, 
kif imsemmi fl-Artikolu 94(3).".

Or. en

Emenda 207
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, meta jistabbilixxu u japplikaw 
il-politiki ta' rimunerazzjoni totali, inklużi 
s-salarji u l-benefiċċji diskrezzjonarji tal-
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pensjoni, għal kategoriji ta' persunal 
inklużi l-maniġment superjuri, min jieħu r-
riskju, il-persunal involut fil-funzjonijiet ta' 
kontroll u kwalunkwe impjegat li jirċievi 
rimunerazzjoni totali li tpoġġih fl-istess 
kategorija ta' rimunerazzjoni bħall-
maniġment superjuri u min jieħu r-riskju,
li l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil 
tar-riskju tagħhom, l-istituzzjonijiet 
jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin b'mod 
li jkun xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

pensjoni, għal kategoriji ta' persunal li l-
attivitajiet professjonali tiegħu għandhom 
impatt materjali fuq il-profil tar-riskju 
tagħhom, inklużi l-maniġment superjuri, 
min jieħu r-riskju, il-persunal involut fil-
funzjonijiet ta' kontroll u kwalunkwe 
impjegat li jirċievi rimunerazzjoni totali li 
tpoġġih fl-istess kategorija ta' 
rimunerazzjoni bħall-maniġment superjuri, 
l-istituzzjonijiet jikkonformaw mal-
prinċipji li ġejjin b'mod u sal-punt li jkun 
xieraq għad-daqs tagħhom, għall-
organizzazzjoni interna tagħhom, u għan-
natura, għall-kamp ta' applikazzjoni u 
għall-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-proposta tal-Kummissjoni li jiġu identifikati persuni li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni, se 
jirriżulta f'piżijiet amministrattivi addizzjonali, mingħajr ma jilħaq l-għan maħsub tiegħu 
b'mod ġenerali. Jenħtieġ li din l-emenda tiżgura li ma jinħoloq l-ebda piż żejjed. Fl-istess ħin, 
formulazzjoni ta' dan il-paragrafu li tista' twassal għal frammentazzjoni żejda tar-regoli ta' 
rimunerazzjoni madwar l-UE għandha tiġi evitata.

Emenda 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-
punt (aa) li ġej:

(aa) il-politika ta' rimunerazzjoni hija 
newtrali fir-rigward tas-sessi: il-ħaddiema 
nisa u rġiel se jkunu rimunerati b'mod 
ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' 
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valur ugwali.

Or. en

Emenda 209
Fulvio Martusciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15a – punt ba (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, il-punt c huwa 
emendat kif ġej:

(c) il-korp ta' ġestjoni ta' istituzzjoni 
fil-funzjoni superviżorja tiegħu jadotta u 
perjodikament jirrieżamina l-prinċipji 
ġenerali tal-politika ta' rimunerazzjoni u 
jkun responsabbli għas-sorveljanza tal-
implimentazzjoni tagħha;

(c) il-korp ta' ġestjoni ta' istituzzjoni 
fil-funzjoni superviżorja tiegħu jfassal,
jadotta u perjodikament jirrieżamina b'mod 
liberu l-prinċipji ġenerali tal-politika ta' 
rimunerazzjoni għall-impjegati u għall-
membri tal-bord tiegħu u jkun 
responsabbli għas-sorveljanza tal-
implimentazzjoni tagħha;

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=MT)

Emenda 210
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-
punt ca li ġej:

(ca) L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-proporzjon 



PE616.798v01-00 122/180 AM\1144242MT.docx

MT

massimu tal-paga bejn l-ogħla 
rimunerazzjoni totali fl-istituzzjoni u r-
rimunerazzjoni annwali medja tal-
impjegati kollha għajr tal-bord ma jaqbiżx 
20 darba.

Or. en

Emenda 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-
punt ca li ġej:

(ca) l-ogħla rimunerazzjoni fl-
istituzzjoni ma taqbiżx 30 darba r-
rimunerazzjoni medja tal-5 fil-mija tal-
impjegati li għandhom l-aktar paga baxxa

Or. en

Emenda 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt bb (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-
punt cb li ġej:

(cb) proporzjon ta' paga ta' 1 sa 20 
bejn ir-rimunerazzjoni medja totali u l-
ogħla rimunerazzjoni totali fi ħdan l-istess 
istituzzjoni huwa rispettat.
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Or. en

Emenda 213
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – parti introduttorja
Artikolu 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Artikolu 94 huwa emendat kif 
ġej:

(16) L-Artikolu 94 huwa mħassar.

Or. en

Emenda 214
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt -a (ġdid) 
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 1 – punt g – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fl-Artikolu 94, punt g, jiżdied il-
punt iiia li ġej:

(iiia) Il-proporzjonijiet xierqa stabbiliti 
fil-punti (g)(i) u (g)(ii) tal-paragrafu 1 
m'għandhomx japplikaw għal membru 
tal-persunal li jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

- iwettaq attivitajiet professjonali li 
mhumiex esklussivi għall-kumpaniji taħt 
il-kamp ta' applikazzjoni soġġettiv ta' din 
id-Direttiva u tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 f'funzjoni jew unità relatata 
mat-trasformazzjoni diġitali tal-
istituzzjoni jew mal-iżvilupp ta' negozji 
diġitali; jew

- kien impjegat diġà f'ditta diġitali 
akkwistata mill-istituzzjoni u l-iskema ta' 
rimunerazzjoni tiegħu jew tagħha ġiet 
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stabbilita qabel jew matul l-akkwist u hija 
soġġetta għall-kontinwità tal-impjieg fil-
kumpanija.

Istituzzjoni li tapplika l-paragrafu 
preċedenti għandha żżomm rekord tal-
attivitajiet professjonali mwettqa mill-
membru tal-persunal u spjegazzjoni 
motivata dwar ir-raġuni għaliex waħda 
mill-kundizzjonijiet identifikati hawn fuq 
ġiet issodisfata. Dan ir-rekord jenħtieġ li 
jkun faċilment disponibbli meta jintalab 
mill-awtorità kompetenti responsabbli 
għas-superviżjoni prudenzjali tiegħu.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emenda 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 1 – punt m

Test fis-seħħ Emenda

(aa) fil-paragrafu 1, il-punt m huwa 
emendat kif ġej:

(m) porzjon sostanzjali, u fi kwalunkwe 
każ mill-inqas 40 % tal-komponent 
varjabbli tar-rimunerazzjoni jkun iddifferit 
matul perijodu ta' mhux inqas minn tliet
snin sa ħames snin u jkun allinjat b'mod 
korrett man-natura tan-negozju, ir-riskji 
tiegħu u l-attivitajiet tal-membru tal-
persunal inkwistjoni.

"(m) porzjon sostanzjali, u fi kwalunkwe 
każ mill-inqas 40 % tal-komponent 
varjabbli tar-rimunerazzjoni jkun iddifferit 
matul perijodu ta' mhux inqas minn ħames
snin sa għaxar snin u jkun allinjat b'mod 
korrett man-natura tan-negozju, ir-riskji 
tiegħu u l-attivitajiet tal-membru tal-
persunal inkwistjoni.

Ir-rimunerazzjoni li għandha titħallas skont 
l-arranġamenti ta' differiment m'għandhiex 
tvesti aktar malajr minn waħda fuq bażi 
pro-rata. Fil-każ ta' komponent varjabbli 
tar-rimunerazzjoni ta' ammont 
partikolarment għoli, tal-inqas 60 % tal-

Ir-rimunerazzjoni li għandha titħallas skont 
l-arranġamenti ta' differiment m'għandhiex 
tvesti aktar malajr minn waħda fuq bażi 
pro-rata. Fil-każ ta' komponent varjabbli 
tar-rimunerazzjoni ta' ammont 
partikolarment għoli, tal-inqas 60 % tal-
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ammont għandu jiġi ddifferit. It-tul tal-
perijodu tad-differiment għandu jkun 
stabbilit skont iċ-ċiklu ekonomiku, in-
natura tan-negozju, ir-riskji tiegħu u l-
attivitajiet tal-membru tal-persunal 
inkwistjoni;

ammont għandu jiġi ddifferit. It-tul tal-
perijodu tad-differiment għandu jkun 
stabbilit skont iċ-ċiklu ekonomiku, in-
natura tan-negozju, ir-riskji tiegħu u l-
attivitajiet tal-membru tal-persunal 
inkwistjoni;

"

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:MT:PDF)

Emenda 216
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti fil-punti (l), (m) u fit-
tieni subparagrafu tal-punt (o) ma 
għandhomx japplikaw għal:

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti fil-punti (l), (m) u fit-
tieni subparagrafu tal-punt (o) ma 
għandhomx japplikaw għal istituzzjonijiet 
żgħar u mhux kumplessi skont it-tifsira 
tas-CRR:

Or. de

Emenda 217
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti fil-punti (l), (m) u fit-
tieni subparagrafu tal-punt (o) ma 

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti ma għandhomx 
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għandhomx japplikaw għal: japplikaw għal:

Or. en

Emenda 218
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti fil-punti (l), (m) u fit-
tieni subparagrafu tal-punt (o) ma 
għandhomx japplikaw għal:

Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, il-
prinċipji stabbiliti fil-punti (g), (l), (m) u 
fit-tieni subparagrafu tal-punt (o) ma 
għandhomx, bħala minimu, japplikaw 
għal:

Or. en

Emenda 219
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) istituzzjoni li l-valur tal-assi 
tagħha huwa bħala medja daqs jew anqas 
minn EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' 
snin li jiġu bl-eżatt qabel is-sena 
finanzjarja kurrenti;

imħassar

Or. de

Emenda 220
Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn 
EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' snin li 
jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

(a) istituzzjoni, fuq bażi individwali, li
tista' tkun soġġetta wkoll għal 
konsolidazzjoni prudenzjali jew parti 
minn grupp bankarju, li l-valur tal-assi 
tagħha huwa bħala medja daqs jew anqas 
minn EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' 
snin li jiġu bl-eżatt qabel is-sena 
finanzjarja kurrenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Premessa 66 ta' din id-Direttiva, id-dispożizzjonijiet dwar ir-
rimunerazzjoni jenħtieġ li jirriflettu d-differenzi bejn it-tipi differenti tal-istituzzjonijiet b'mod 
propozjonat, filwaqt li jitqiesu d-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-natura, il-kamp ta' 
applikazzjoni u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom. Peress li l-limitu propost huwa 
relattivament baxx meta mqabbel mal-livelli eżistenti fl-Istati Membri tal-UE, din l-emenda 
żżid il-limitu. Barra minn hekk, huwa kkjarifikat li l-eżenzjoni għandha tapplika fuq bażi 
individwali.

Emenda 221
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn 
EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' snin 
li jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa ddeterminat mill-awtorità 
kompetenti bħala xieraq u proporzjonat li 
jiġi eskluż abbażi tad-daqs, l-
organizzazzjoni interna u n-natura, il-
kamp ta' applikazzjoni u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħha;
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Or. en

Emenda 222
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn
EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' snin li 
jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn
EUR 15-il biljun tul il-perjodu ta' erba' snin 
li jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

Or. en

Emenda 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjoni li l-valur tal-assi 
tagħha huwa bħala medja daqs jew anqas 
minn EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' 
snin li jiġu bl-eżatt qabel is-sena 
finanzjarja kurrenti;

(a) istituzzjoni jew sussidjarja li
mhijiex kbira kif iddefinita fl-
Artikolu 430a (1) u (2) tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 sakemm l-awtorità 
kompetenti ma toġġezzjonax għall-
eżenzjoni;

Or. en

Emenda 224
Thomas Mann



AM\1144242MT.docx 129/180 PE616.798v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn
EUR 5 biljun tul il-perjodu ta' erba' snin li 
jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

a) istituzzjoni li l-valur tal-assi tagħha 
huwa bħala medja daqs jew anqas minn
EUR 15-il biljun tul il-perjodu ta' erba' snin 
li jiġu bl-eżatt qabel is-sena finanzjarja 
kurrenti;

Or. de

Emenda 225
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) istituzzjoni li tagħmel parti minn 
grupp bankarju u li l-valur tal-assi tagħha 
kien bħala medja ugwali jew anqas minn 
EUR 15-il biljun tul il-perjodu ta' erba' 
snin li jiġu bl-eżatt qabel is-sena 
finanzjarja kurrenti;

Or. en

Emenda 226
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) membru tal-persunal li r- imħassar
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rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu 
ma taqbiżx EUR 50.000 u ma 
tirrappreżentax aktar minn kwart mir-
rimunerazzjoni totali annwali tal-membru 
tal-persunal.

Or. de

Emenda 227
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu 
ma taqbiżx EUR 50.000 u ma 
tirrappreżentax aktar minn kwart mir-
rimunerazzjoni totali annwali tal-membru 
tal-persunal.

b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu 
ma taqbiżx EUR 50.000 u ma 
tirrappreżentax aktar minn kwart mir-
rimunerazzjoni totali annwali tal-membru 
tal-persunal.

Jenħtieġ li l-ebda dispożizzjoni tal-
Artikolu 94 ma tapplika għal istituzzjoni li 
hija sussidjarja ta' grupp bankarju kbir u 
li tapplika d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 94 fuq bażi konsolidata u li l-
valur tal-assi tagħha huwa bħala medja 
EUR 15-il biljun jew anqas tul il-perjodu 
trimestrali li jiġi bl-eżatt qabel is-sena 
finanzjarja kurrenti.

Or. de

Emenda 228
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu
ma taqbiżx EUR 50.000 u ma 
tirrappreżentax aktar minn kwart mir-
rimunerazzjoni totali annwali tal-membru 
tal-persunal.

(b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu
tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti 
bħala xierqa u proporzjonata li tiġi 
eskluża abbażi tad-daqs, l-organizzazzjoni 
interna, u n-natura, il-kamp ta' 
applikazzjoni u l-kumplessità tal-
attivitajiet tal-istituzzjoni.

Or. en

Emenda 229
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu 
ma taqbiżx EUR 50.000 u ma 
tirrappreżentax aktar minn kwart mir-
rimunerazzjoni totali annwali tal-membru 
tal-persunal.

(b) membru tal-persunal li r-
rimunerazzjoni varjabbli annwali tiegħu 
ma taqbiżx EUR 100.000.

Or. en

Emenda 230
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-punt (a), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-

imħassar
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istituzzjonijiet li l-valur tal-assi totali 
tagħhom huwa anqas mil-limitu msemmi 
fil-punt (a) mhumiex soġġetti għad-
deroga minħabba n-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, l-
organizzazzjoni interna tagħhom jew, jekk 
applikabbli, il-karatteristiċi tal-grupp li 
jappartjenu għalih.

Or. en

Emenda 231
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Article 94 – paragraph 3– subparagraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-punt (a), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-
istituzzjonijiet li l-valur tal-assi totali 
tagħhom huwa anqas mil-limitu msemmi 
fil-punt (a) mhumiex soġġetti għad-
deroga minħabba n-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, l-
organizzazzjoni interna tagħhom jew, jekk 
applikabbli, il-karatteristiċi tal-grupp li 
jappartjenu għalih.

Permezz ta' deroga mill-punt (a), Stat 
Membru jista':

(a) inaqqas il-limitu msemmi fil-
paragrafu 3(a) filwaqt li jqis in-natura u 
l-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet 
tagħhom, l-organizzazzjoni interna 
tagħhom jew, jekk applikabbli, il-
karatteristiċi tal-grupp li jappartjenu 
għalih;

(b) iżid il-limitu msemmi fil-
paragrafu 3(a) sa massimu ta' 
EUR 15 biljun, filwaqt li jqis in-natura u 
l-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet 
tagħhom, l-organizzazzjoni interna 
tagħhom jew, jekk applikabbli, il-
karatteristiċi tal-grupp li jappartjenu 
għalih.
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Or. en

Emenda 232
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-punt (a), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-
istituzzjonijiet li l-valur tal-assi totali 
tagħhom huwa anqas mil-limitu msemmi 
fil-punt (a) mhumiex soġġetti għad-deroga 
minħabba n-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, l-
organizzazzjoni interna tagħhom jew, jekk 
applikabbli, il-karatteristiċi tal-grupp li 
jappartjenu għalih.

Permezz ta' deroga mill-punt (a), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-
istituzzjonijiet fuq bażi individwali, li
jistgħu jkunu soġġetti wkoll għal 
konsolidazzjoni prudenzjali jew jagħmlu 
parti minn grupp bankarju, li l-valur tal-
assi totali tagħhom huwa anqas mil-limitu 
msemmi fil-punt (a) mhumiex soġġetti 
għad-deroga minħabba n-natura u l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, l-
organizzazzjoni interna tagħhom jew, jekk 
applikabbli, il-karatteristiċi tal-grupp li 
jappartjenu għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tekniku mal-emenda fl-Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt a, li permezz tagħha l-
eżenzjoni f'dan l-Artikolu jenħtieġ li tapplika għal istituzzjoni fuq bażi individwali, li tista' 
tkun soġġetta wkoll għal konsolidazzjoni prudenzjali jew tkun parti minn grupp bankarju.

Emenda 233
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-punt (b), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-membri tal-
persunal li r-rimunerazzjoni varjabbli 
annwali tagħhom hija anqas mil-limitu u 
mis-sehem imsemmi fil-punt (b) mhumiex 
soġġetti għad-deroga minħabba l-
ispeċifiċitajiet tas-suq nazzjonali f'termini 
tal-prattiki ta' rimunerazzjoni jew 
minħabba n-natura tar-responsabbiltajiet 
u l-profil tax-xogħol ta' dawk il-membri 
tal-persunal.

imħassar

Or. en

Emenda 234
Gabriel Mato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-punt (b), awtorità 
kompetenti tista' tiddeċiedi li l-membri tal-
persunal li r-rimunerazzjoni varjabbli 
annwali tagħhom hija anqas mil-limitu u 
mis-sehem imsemmi fil-punt (b) mhumiex
soġġetti għad-deroga minħabba l-
ispeċifiċitajiet tas-suq nazzjonali f'termini
tal-prattiki ta' rimunerazzjoni jew 
minħabba n-natura tar-responsabbiltajiet
u l-profil tax-xogħol ta' dawk il-membri 
tal-persunal.

Permezz ta' deroga mill-punt (b), Stat 
Membru jista' jimmodifika l-limiti 
msemmija fil-paragrafu 3(b), filwaqt li 
jqis il-partikolaritajiet tal-prattiki ta' 
rimunerazzjoni fis-suq nazzjonali rilevanti
u r-responsabbiltajiet u l-profil tax-xogħol 
ta' dawk il-membri tal-persunal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon massimu bejn il-komponenti fissi u varjabbli tar-rimunerazzjoni totali 
(Artikolu 94(1)(g)) jenħtieġ li jiġi inkluż fil-prinċipji soġġetti għad-deroga. Huwa importanti 
ħafna li l-limitu massimu tal-bonus jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni tad-derogi meta d-
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daqs tal-istituzzjoni/l-ammont tar-rimunerazzjoni varjabbli ta' min jieħu r-riskju juri li mhu se 
jkun hemm l-ebda interferenza mal-imġiba tat-teħid tar-riskju (eċċessiva), peress li huwa pass 
importanti ħafna li jittaffew il-ħsara u l-iżvantaġġi kompetittivi kkawżati lill-industrija 
bankarja mill-istatus attwali tal-leġiżlazzjoni.

Emenda 235
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 94 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-
limiti stabbiliti fil-paragrafu tlieta.

Or. en

Emenda 236
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 95

Test fis-seħħ Emenda

(16a) L-Artikolu 95 huwa mħassar.

"Artikolu 95

Kumitat għar-Rimunerazzjoni

1. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet li 
jkunu sinifikanti fid-daqs u l-
organizzazzjoni interna tagħhom u n-
natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom jistabbilixxu kumitat 
għar-rimunerazzjoni. Il-kumitat għar-
rimunerazzjoni għandu jkun ikkostitwit 
b'tali mod li jkun jista' jeżerċita ġudizzju 
kompetenti u indipendenti dwar il-politiki 
u l-prattiki tar-rimunerazzjoni u l-
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inċentivi maħluqa għall-ġestjoni tar-
riskji, il-kapital u l-likwidità.

2. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-kumitat għar-
rimunerazzjoni jkun responsabbli għat-
tħejjija ta' deċiżjonijiet rigward ir-
rimunerazzjoni, inklużi dawk li jkollhom 
implikazzjonijiet għar-riskji u l-ġestjoni 
tar-riskji tal-istituzzjoni kkonċernata u li 
jridu jittieħdu mill-korp ta' ġestjoni. Il-
President u l-membri tal-kumitat għar-
rimunerazzjoni għandhom ikunu membri 
tal-korp ta' ġestjoni li ma jwettqu l-ebda 
funzjoni eżekuttiva fl-istituzzjoni 
kkonċernata. Jekk il-liġi nazzjonali 
tipprevedi rappreżentanza tal-impjegati 
fil-korp ta' ġestjoni, il-kumitat għar-
rimunerazzjoni għandu jinkludi 
rappreżentant wieħed jew aktar tal-
impjegati. Meta jkun qed iħejji 
deċiżjonijiet bħal dawn, il-kumitat għar-
rimunerazzjoni għandu jqis l-interessi fit-
tul tal-azzjonisti, l-investituri u partijiet 
interessati oħra fl-istituzzjoni u l-interess 
pubbliku.

Or. en

Emenda 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fl-Artikolu 97(1) jitħassar il-punt 
(b):

imħassar

Or. en
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Emenda 238
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 97 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fl-Artikolu 97(1) jitħassar il-punt 
(b):

(17) L-Artikolu 97(1) huwa emendat kif 
ġej:

(a) il-punt (b) huwa mħassar;

(b) jiddaħħal il-paragrafu ġdid li ġej 
wara l-paragrafu 4:

"4a. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jfasslu l-metodoloġiji apposta għall-
applikazzjoni tal-proċess ta' reviżjoni u ta' 
evalwazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 biex 
iqisu istituzzjonijiet bi profil tar-riskju 
simili, bħalma huma mudelli tan-negozju 
jew żoni ġeografiċi ta' skoperturi simili. 
Tali metodoloġiji mfassla apposta jistgħu 
jinkludu benchmarking orjentat lejn ir-
riskju u indikaturi kwantitattivi, u 
għandhom jippermettu konsiderazzjoni 
xierqa tar-riskji speċifiċi li kull istituzzjoni 
tista' tkun esposta għalihom fuq livell 
individwali.

F'każ li l-awtoritajiet kompetenti jużaw 
metodoloġiji mfassla apposta skont dan il-
paragrafu, dawn għandhom jinnotifikaw 
lill-EBA. L-EBA għandha timmonitorja 
prattiki superviżorji u toħroġ linji gwida 
biex tispeċifika kif profili tar-riskju simili 
jenħtieġ li jiġu evalwati għall-finijiet ta' 
dan il-paragrafu u biex tiżgura 
applikazzjoni konsistenti u proporzjonata 
ta' metodoloġiji simili mfassla apposta 
għall-istituzzjonijiet madwar l-Unjoni. Il-
linji gwida għandhom jiġu adottati skont 
l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jintlaqgħu kjarifiki fil-proposta tal-Kummissjoni, li jipprevedu li r-rekwiżiti tal-SREP u tal-
Pilastru 2 għandhom ikunu ristretti għall-finijiet makroprudenzjali. Fl-istess ħin, il-fatt li l-
awtoritajiet kompetenti jitħallew ifasslu metodoloġiji apposta għall-applikazzjoni tal-proċess 
ta' reviżjoni u ta' evalwazzjoni biex iqisu istituzzjonijiet bi profil tar-riskju simili, bħalma 
huma mudelli tan-negozju jew żoni ġeografiċi ta' skoperturi simili, huwa ġġustifikat meta 
wieħed iqis it-tħassir tal-Artikolu 103.

Emenda 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 97 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(17a) Fl-Artikolu 97, il-paragrafu 2 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

2. L-ambitu tar-rieżami u l-
evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikopru r-rekwiżiti kollha ta' din 
id-Direttiva u tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013

"2. L-ambitu tar-rieżami u l-
evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikopru r-rekwiżiti kollha ta' din 
id-Direttiva, inkluż l-Artikolu 104b, u tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emenda 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 97 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(17) Fl-Artikolu 97, il-paragrafu 4 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:



AM\1144242MT.docx 139/180 PE616.798v01-00

MT

4. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu l-frekwenza u l-
intensità tar-rieżami u l-evalwazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tad-
daqs, l-importanza sistemika, in-natura, l-
iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjoni kkonċernata u jqisu l-prinċipju 
tal-proporzjonalità. Ir-rieżami u l-
evalwazzjoni għandhom ikunu aġġornati 
mill-inqas fuq bażi annwali għall-
istituzzjonijiet koperti mill-programm ta' 
eżami superviżorju msemmi fl-Artikolu 
99(2).

"4. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu l-frekwenza u l-
intensità tar-rieżami u l-evalwazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tad-
daqs, l-importanza sistemika, in-natura, l-
iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjoni kkonċernata u jqisu l-prinċipju 
tal-proporzjonalità. Ir-rieżami u l-
evalwazzjoni għandhom ikunu aġġornati 
mill-inqas fuq bażi annwali għall-
istituzzjonijiet koperti mill-programm ta' 
eżami superviżorju msemmi fl-Artikolu 
99(2). Ir-reviżjoni u l-evalwazzjoni 
m'għandhomx jiġu aġġornati aktar minn 
kull tliet snin għal istituzzjonijiet żgħar u 
mhux kumplessi kif iddefiniti fl-
Artikolu 430a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Emenda 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17c (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 97a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Jiddaħħal l-Artikolu 97a ġdid li 
ġej :

"Artikolu 97a

Deroga għal istituzzjonijiet żgħar u mhux 
kumplessi

B'deroga mill-Artikolu 97, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' 
valutazzjoni superviżorja fir-rigward tal-
istituzzjonijiet rilevanti, li ma japplikawx 
l-Artikoli 97 u 98 jekk l-istituzzjoni tkun
żgħira u mhux kumplessa kif iddefinita fl-
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Artikolu 430a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013. Il-valutazzjoni superviżorja 
għandha tiġi riveduta kull tliet snin u 
meta l-awtorità kompetenti tidentifika l-
ħolqien ta' riskji ġodda."

Or. en

Emenda 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1 jitħassar il-punt 
(j);

imħassar

Or. en

Emenda 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt ja;

(ja) il-valutazzjoni tal-integrazzjoni ta' 
fatturi u riskji ambjentali, soċjali u ta' 
governanza (ESG) fis-sistema tal-ġestjoni 
tar-riskju tal-istituzzjoni;

Or. en

Emenda 244
Jonás Fernández
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt ja:

(ja) Il-valutazzjoni tar-riskji relatati 
mal-klima b'rabta mal-iskoperturi ta' 
istituzzjoni u l-inkorporazzjoni tar-riskji 
relatati mal-klima fis-sistema tal-ġestjoni 
tar-riskju tal-istituzzjoni ladarba jinkisbu 
tassanomija komuni, qafas omoġenu u 
solidu lejn kejl adegwat tar-riskji relatati 
mal-klima u l-impatt tagħhom fuq l-
entitajiet.

Or. en

Emenda 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:

3a. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jimmonitorjaw l-iskoperturi ta' 
kull istituzzjoni ta' kreditu għall-entitajiet 
bankarji "paralleli", kif iddefiniti fil-
punt 144a (ġdid) tal-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li 
jqisu l-informazzjoni mogħtija skont l-
Artikolu 449a (ġdid) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, u, jekk meħtieġ, jieħdu 
miżuri xierqa, inkluż l-iffissar ta' limiti 
aktar baxxi fuq l-iskopertura individwali 
tal-istituzzjoni ta' kreditu għal entità 
bankarja "parallela" kif imsemmija fl-
Artikolu 395(1) tar-Regolament (UE) 
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Nru 575/2013, jew miżuri ta' mitigazzjoni 
biex jindirizzaw riskji potenzjali li 
jirriżultaw minn sitwazzjonijiet fejn ma 
tkunx tista' tiġi ddeterminata l-
interkonnettività bejn l-entitajiet bankarji 
"paralleli" u l-istituzzjoni.

Or. en

Emenda 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ab (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Jiddaħħal il-paragrafu 3b li ġej:

3b. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jimmonitorjaw ir-riskji 
assoċjati mal-użu ta' ingranaġġ maħluq 
b'mod sintetiku minn istituzzjonijiet ta' 
kreditu, filwaqt li jqisu l-informazzjoni 
mogħtija skont l-Artikolu 443b (ġdid) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, u, jekk 
meħtieġ, jieħdu miżuri xierqa biex 
jillimitawh.

L-EBA għandha tiżviluppa abbozzi ta' 
standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika l-għodod ta' monitoraġġ biex 
tivvaluta r-riskji assoċjati mal-użu ta' 
ingranaġġ maħluq b'mod sintetiku kif 
ukoll sett ta' miżuri biex tillimitah fejn 
xieraq, kif imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sal-1 ta' Frar 2020.

Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata s-
setgħa li tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fit-tieni 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri tal-karta bilanċjali standard, ibbażati tipikament fuq il-valur tas-suq ta' kuntratt, 
tassew jistgħu jissottovalutaw b'mod sinifikanti l-iskoperturi ta' ingranaġġ ta' istituzzjoni ta' 
kreditu meta l-ingranaġġ ikun inkorporat f'kuntratti tad-derivattivi. Għalhekk, hemm bżonn li 
jiġu żviluppati għodod ta' monitoraġġ u miżuri regolatorji bl-għan li jikkoreġu tali 
sottovalutazzjonijiet potenzjali.

Emenda 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ac (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Jiddaħħal il-paragrafu 3c li ġej:

3c. Sal-1 ta' Diċembru 2021, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu 
skrinjar u monitoraġġ kostanti ta' 
tranżazzjonijiet ta' finanzjament 
strutturati b'mod kumpless, kif imsemmija 
fl-Artikolu 449b (ġdid) tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013, bl-għan li 
jidentifikaw tranżazzjonijiet strutturati 
biex potenzjalment jipproduċu benefiċċji 
tat-taxxa sinifikanti.

Dawn għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe tranżazzjoni 
identifikata bħala li timponi riskju ta' 
benefiċċji tat-taxxa sinifikanti.

Or. en

Emenda 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
prudenzjali għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
prudenzjali għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.

Permezz ta' deroga, fir-rigward ta' 
istituzzjonijiet żgħar u mhux kumplessi kif 
iddefiniti fl-Artikolu 430a tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013, ir-rekwiżiti stipulati 
fl-ewwel subparagrafu għandhom 
japplikaw biss jekk l-awtorità kompetenti 
tipprovdi opinjoni motivata li s-sistemi 
interni mhumiex suffiċjenti.".

Or. en

Emenda 249
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
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portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax jew meta l-istituzzjoni tesperjenza 
tnaqqis kbir fl-introjtu mill-imgħax nett 
bħala riżultat ta' tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit 
kif kwalunkwe wieħed miż-żewġ xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati 
tal-imgħax.

Or. en

Emenda 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa 
tal-anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-
valur ekonomiku tal-ekwità tagħhom 
imsemmi fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar 
minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom 
bħala riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Għandha 
tingħata attenzjoni akbar mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-
valur ekonomiku tal-ekwità tagħhom 
imsemmi fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar 
minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom 
bħala riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtomatiċità mhijiex mixtieqa. Minflok, jekk istituzzjoni taqbeż il-limitu ta' 15 %, jenħtieġ li 
ssir diskussjoni bejn l-istituzzjoni u l-awtorità kompetenti tagħha.

Emenda 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa 
tal-anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-
valur ekonomiku tal-ekwità tagħhom 
imsemmi fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar 
minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom
bħala riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Fil-każ ta'
tnaqqis fil-valur ekonomiku tal-ekwità 
tagħhom imsemmi fl-Artikolu 84(1) b'aktar 
minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax, l-awtorità superviżorja għandha 
tivvaluta r-riskji li jirriżultaw minn dak it-
tnaqqis.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS), ma hemm l-ebda 
implikazzjoni superviżorja awtomatika bbażata fuq ir-riżultat tat-Test tal-Outliers Standard 
(SOT). Ix-xokk standard huwa maħsub biss li jidentifika outliers potenzjali u li joħloq, fejn 
xieraq, attenzjoni akbar mis-superviżuri fl-analiżi tagħhom tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-
imgħax fil-portafoll bankarju (IRRBB) tal-istituzzjoni.
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Emenda 252
Barbara Kappel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 %
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 20 %
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-miżuri superviżorji ma jitwettqux b'mod awtomatiku jekk l-awtoritajiet 
kompetenti jemmnu li l-istituzzjoni qed tieħu passi xierqa biex tiġġestixxi r-riskju taċ-ċaqliq 
fir-rata tal-imgħax.

Emenda 253
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
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mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa 
tal-anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji jistgħu jkunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

Or. en

Emenda 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji għandhom ikunu meħtieġa 
tal-anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

5. Ir-rieżami u l-evalwazzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinkludu l-iskopertura tal-
istituzzjonijiet għar-riskju taċ-ċaqliq fir-
rata tal-imgħax minn attivitajiet tal-
portafoll mhux tan-negozjar. Miżuri 
superviżorji jistgħu jkunu meħtieġa tal-
anqas fil-każ ta' istituzzjonijiet li l-valur 
ekonomiku tal-ekwità tagħhom imsemmi 
fl-Artikolu 84(1) jonqos b'aktar minn 15 % 
tal-kapital tal-Grad 1 tagħhom bħala 
riżultat ta' xi tibdil f'daqqa u mhux 
mistenni fir-rati tal-imgħax kif stabbilit fi 
kwalunkwe wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk applikati għar-rati tal-
imgħax.".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat ta' Basel irrikonoxxa li r-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax fil-portafoll bankarju 
(IRRBB) ma jistax jiġi indirizzat b'approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd" tal-pilastru 1. 
Minflok, dan jirrakkomanda approċċ ta' każ b'każ tal-pilastru 2 sabiex jiġi ssorveljat ir-riskju 
taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax.

Emenda 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji sabiex 
għall-fini tal-paragrafu 5 tispeċifika:

imħassar

(a) sitt xenarji superviżorji ta' xokk li 
għandhom jiġu applikati għar-rati tal-
imgħax għal kull munita;

(b) is-suppożizzjonijiet komuni ta' 
mmudellar u tal-parametri li l-
istituzzjonijiet għandhom jirriflettu fil-
kalkolu tagħhom tal-valur ekonomiku tal-
ekwità skont il-paragrafu 5;

(c) jekk il-miżuri superviżorji 
għandhomx ikunu meħtieġa wkoll fil-każ 
ta' tnaqqis fl-introjtu mill-imgħax nett tal-
istituzzjonijiet imsemmi fl-Artikolu 84(1) 
minħabba tibdiliet potenzjali fir-rati tal-
imgħax.

L-EBA għandha tissottometti dak l-abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ].

Qiegħda tiġi ddelegata s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istandards 
tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Or. en
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Emenda 256
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji sabiex għall-
fini tal-paragrafu 5 tispeċifika:

L-EBA għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji, f'konformità 
ma' standards internazzjonali, sabiex 
għall-fini tal-paragrafu 5 tispeċifika:

Or. en

Emenda 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sitt xenarji superviżorji ta' xokk li 
għandhom jiġu applikati għar-rati tal-
imgħax għal kull munita;

(a) sitt xenarji superviżorji ta' xokk, 
inklużi żewġ xenarji paralleli, li 
għandhom jiġu applikati għar-rati tal-
imgħax għal kull munita sinifikanti;
jenħtieġ li dawn ix-xenarji jiġu stabbiliti 
f'livell li jirrifletti l-15 % tal-limitu tal-
kapital ta' Grad 1 imsemmi fil-
paragrafu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalibrar tax-xenarji superviżorji tax-xokk tar-rata tal-imgħax jenħtieġ li jsir bil-galbu 
sabiex dan ikun konsistenti mal-limitu tal-Test tal-Outliers Standard (SOT) li diġà huwa 
ffissat għal 15 %.
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Emenda 258
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-suppożizzjonijiet komuni ta' 
mmudellar u tal-parametri li l-
istituzzjonijiet għandhom jirriflettu fil-
kalkolu tagħhom tal-valur ekonomiku tal-
ekwità skont il-paragrafu 5;

(b) is-suppożizzjonijiet komuni ta' 
mmudellar u tal-parametri, inklużi s-
suppożizzjonijiet dwar l-imġiba, li l-
istituzzjonijiet għandhom jirriflettu fil-
kalkolu tagħhom tal-valur ekonomiku tal-
ekwità skont il-paragrafu 5;

Or. en

Emenda 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-miżuri superviżorji 
għandhomx ikunu meħtieġa wkoll fil-każ 
ta' tnaqqis fl-introjtu mill-imgħax nett tal-
istituzzjonijiet imsemmi fl-Artikolu 84(1) 
minħabba tibdiliet potenzjali fir-rati tal-
imgħax.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa r-riskju tat-telf li jenħtieġ li jiġi kopert u mhux ir-riskju ta' fluttwazzjonijiet tad-dħul 
naturali.
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Emenda 260
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt c
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 5a – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-miżuri superviżorji 
għandhomx ikunu meħtieġa wkoll fil-każ 
ta' tnaqqis fl-introjtu mill-imgħax nett tal-
istituzzjonijiet imsemmi fl-Artikolu 84(1) 
minħabba tibdiliet potenzjali fir-rati tal-
imgħax.

(c) immudellar komuni u 
suppożizzjonijiet parametriċi, inklużi s-
suppożizzjonijiet dwar l-imġiba, li l-
istituzzjonijiet għandhom jirriflettu fil-
kalkoli tagħhom tal-introjtu mill-imgħax 
nett u tispeċifika x'jikkostitwixxi "tnaqqis 
kbir" għall-fini tal-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafi 7a (ġdid) u 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jiddaħħlu l-paragrafi 7a u 7b li 
ġejjin:

7a. Għall-fini tal-punt (ja) u għall-
Artikolu 448a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, l-EBA għandha, sal-
1 ta' Ġunju 2020, toħroġ linji gwida skont 
l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 biex tispeċifika aktar 
dettalji tal-proċess superviżorju ta' 
reviżjoni u ta' evalwazzjoni fir-rigward 
tal-integrazzjoni tal-fatturi u r-riskji ESG 
inklużi r-riskji relatati mad-deprezzament 
tal-assi minħabba bidla regolatorja. Il-
proċess ta' evalwazzjoni għandu jintegra, 
kif xieraq, kriterji u metriċi speċifiċi 
kwalitattivi u kwantitattivi sabiex jiġi 
vvalutat jekk l-istrateġija globali tan-
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negozju u l-politika ta' investiment tal-
istituzzjoni humiex allinjati mal-miri ta' 
Pariġi u mal-għanijiet ESG relatati mal-
UE.

7b. Filwaqt li tqis l-esperjenza 
akkwistata fl-applikazzjoni tal-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 7a, l-EBA 
għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji għall-iżvilupp ta' 
standard metodoloġiku għall-
identifikazzjoni u l-kejl ta' riskji u fatturi 
tas-sostenibbiltà fi ħdan il-qafas tal-
adegwatezza tal-kapital li jiddependi fuq 
riskji murija b'mod ċar. L-EBA għandha 
tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Lulju 2022. Il-Kummissjoni tingħata 
s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 262
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jiddaħħal il-paragrafu 7a li ġej:

"7a. Għall-finijiet tal-applikazzjoni 
proporzjonata tar-rekwiżiti stabbiliti f'din 
id-Direttiva u r-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti, meta jwettqu l-proċess 
superviżorju ta' reviżjoni u ta' 
evalwazzjoni, jiddeskrivu fid-dettall kif 
qiesu d-daqs u l-kamp ta' applikazzjoni 
tal-operazzjonijiet tan-negozju ta' 
istituzzjoni kif ukoll il-kumplessità tar-
riskji li jirriżultaw mill-mudell tan-



PE616.798v01-00 154/180 AM\1144242MT.docx

MT

negozju ta' istituzzjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tenfasizza l-importanza tal-prinċipju tal-proporzjonalità fil-kuntest 
tal-proċess superviżorju ta' reviżjoni u ta' evalwazzjoni.

Emenda 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 98 – paragrafu 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Jiddaħħal il-paragrafu 7c li ġej:

7c. Għall-fini tal-paragrafu 3c (ġdid), 
l-EBA għandha, sal-1 ta' Ġunju 2021, 
toħroġ linji gwida skont l-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 biex 
tispeċifika kriterji u metriċi speċifiċi 
kwalitattivi u kwantitattivi għall-
identifikazzjoni ta' tranżazzjonijiet 
strutturati biex potenzjalment jipproduċu 
benefiċċji tat-taxxa sinifikanti.

Filwaqt li tqis l-esperjenza akkwistata fl-
applikazzjoni tal-linji gwida msemmija 
fis-subparagrafu 1, l-EBA għandha 
tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi 
regolatorji għall-iżvilupp ta' standard 
metodoloġiku għall-identifikazzjoni ta' 
tranżazzjonijiet strutturati biex 
potenzjalment jipproduċu benefiċċji tat-
taxxa sinifikanti.

L-EBA għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sal-1 ta' Lulju 2022. 

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
msemmija fis-
subparagrafu 2, f'konformità mal-
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Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 99 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fl-Artikolu 99(2), jitħassar il-punt 
(b).

imħassar

Or. en

Emenda 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

(19a) Fl-Artikolu 102, il-punt a huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(a) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013;

(a) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva, inkluż l-
Artikolu 104(b), jew tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013;

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)
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Emenda 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19b (ġdid)
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(19b) Fl-Artikolu 102, il-punt b huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) l-awtoritajiet kompetenti jkollhom 
evidenza li hu probabbli li l-istituzzjoni 
tikser ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fit-12-
il xahar li ġejjin.

"(b) l-awtoritajiet kompetenti jkollhom 
evidenza li hu probabbli li l-istituzzjoni 
tikser ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, 
inkluż l-Artikolu 104(b), jew tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 fit-12-il 
xahar li ġejjin.

"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emenda 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jitħassar l-Artikolu 103. imħassar

Or. en

Emenda 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jitħassar l-Artikolu 103. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 103 m'għandux jitħassar peress li dan jippermetti l-applikazzjoni ta' miżuri tal-
proporzjonalità.

Emenda 269
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jitħassar l-Artikolu 103. imħassar

Or. en

Emenda 270
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jitħassar l-Artikolu 103. imħassar

Or. en
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Emenda 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 97, tal-
Artikolu 98(4), tal-Artikolu 101(4) u tal-
Artikolu 102 u għall-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, l-
awtoritajiet kompetenti għandu tal-anqas 
ikollhom il-poteri li ġejjin:

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 92(2)(b),
tal-Artikolu 97, tal-Artikolu 98(4), tal-
Artikolu 101(4) u tal-Artikolu 102 u għall-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013, l-awtoritajiet kompetenti għandu 
tal-anqas ikollhom il-poteri li ġejjin:

Or. en

Emenda 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
ikollhom fondi proprji addizzjonali li 
jisbqu r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament
(UE) Nru 575/2013, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 104a;

(a) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
ikollhom fondi proprji addizzjonali li 
jisbqu r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament
(UE) Nru 575/2013, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 104a u 
fl-Artikolu 104b;

Or. en

Emenda 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jeħtieġu li l-istituzzjonijiet 
jippreżentaw pjan biex jirkupraw il-
konformità mar-rekwiżiti superviżorji 
skont id-Direttiva u r-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 u jistabbilixxu skadenza 
għall-implimentazzjoni tiegħu, inkluż għat-
titjib għal dak il-pjan rigward l-ambitu u l-
iskadenza;

(c) li jeħtieġu li l-istituzzjonijiet 
jippreżentaw pjan biex jirkupraw il-
konformità mar-rekwiżiti superviżorji 
skont id-Direttiva u r-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 u jistabbilixxu skadenza li 
m'għandhiex tkun aktar minn sena għall-
implimentazzjoni tiegħu, inkluż għat-titjib 
għal dak il-pjan rigward l-ambitu u l-
iskadenza;

Or. en

Emenda 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
japplikaw politika ta' proviżjonament 
speċifika jew trattament ta' assi speċifiku 
f'termini tar-rekwiżiti ta' fondi proprji;

(d) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
japplikaw politika ta' proviżjonament 
speċifika jew trattament ta' assi speċifiku
jew elementi speċifiċi li ma jidhrux fil-
karta bilanċjali f'termini tar-rekwiżiti ta' 
fondi proprji jew, meta l-qafas
kontabilistiku applikabbli jippermetti 
flessibbiltà fl-għażla ta' politiki jew 
jirrikjedi stimi suġġettivi, u l-
implimentazzjoni speċifika magħżula mill-
istituzzjoni ma tkunx adegwata jew 
prudenti biżżejjed mil-lat superviżorju, li 
jeħtieġu lill-istituzzjonijiet japplikaw 
dispożizzjonijiet, tnaqqis jew filtri speċifiċi 
għall-kalkolu tal-fondi proprji biss;

Or. en
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Emenda 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
jillimitaw ir-rimunerazzjoni varjabbli bħala 
perċentwal tad-dħul nett fejn ma tkunx 
konsistenti maż-żamma ta' bażi kapitali 
solida;

(g) li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet 
jillimitaw ir-rimunerazzjoni varjabbli bħala 
perċentwal tad-dħul nett fejn ma tkunx 
konsistenti maż-żamma ta' bażi kapitali 
solida u, li jeħtieġu lill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u lid-ditti ta' investiment 
jikkonformaw mal-linji gwida maħruġa 
mill-EBA dwar politiki ta' rimunerazzjoni 
newtrali fir-rigward tas-sessi;

Or. en

Emenda 276
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) li jeħtieġu divulgazzjonijiet 
addizzjonali fuq bażi ad hoc biss

(l) li jeħtieġu divulgazzjonijiet 
addizzjonali għall-istituzzjonijiet li huma 
esposti għal riskji simili, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu japplikaw is-setgħat 
mogħtija fl-ewwel subparagrafu, bl-
eċċezzjoni tal-punti (a) u (k), għal dawk l-
istituzzjonijiet b'mod simili jew identiku 
fejn l-Istat Membru jkun ipprovda lill-
awtorità kompetenti bis-setgħa legali biex 
tagħmel dan.

Or. en
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Emenda 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) li jeħtieġu divulgazzjonijiet 
addizzjonali fuq bażi ad hoc biss

(l) li jeħtieġu divulgazzjonijiet 
addizzjonali;

Or. en

Emenda 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(j), l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jimponu 
obbligi ta' rapportar addizzjonali jew aktar 
spissi fuq istituzzjonijiet biss meta l-
informazzjoni li trid tiġi rrapportata ma 
tkunx duplikata u tkun issodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(j), l-
awtoritajiet kompetenti għandhom
jimponu obbligi ta' rapportar addizzjonali 
jew aktar spissi fuq istituzzjonijiet tal-
anqas meta tkun issodisfata waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-informazzjoni addizzjonali tkun 
meħtieġa għad-durata tal-programm ta' 
eżaminazzjoni superviżorja tal-istituzzjoni 
skont l-Artikolu 99.

(c) l-informazzjoni addizzjonali tkun 
meħtieġa għad-durata tal-programm ta' 
eżaminazzjoni superviżorja tal-istituzzjoni 
skont l-Artikolu 99 jew għall-fini tal-
proċess superviżorju ta' reviżjoni u ta' 
evalwazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 97.

Or. en

Emenda 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 21 – punt a
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni li tista' tkun meħtieġa 
mingħand l-istituzzjonijiet għandha titqies 
duplikata kif imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu meta l-istess jew 
sostanzjalment l-istess informazzjoni diġà 
tkun disponibbli għall-awtorità 
kompetenti, tista' tiġi prodotta mill-
awtorità kompetenti jew tinkiseb permezz 
ta' mezzi oħrajn apparti obbligu fuq l-
istituzzjoni li tirrapportaha. Meta l-
informazzjoni tkun disponibbli għall-
awtorità kompetenti f'format jew f'livell 
ta' granularità differenti mill-
informazzjoni addizzjonali li trid tiġi 
rrapportata, l-awtorità kompetenti ma 
għandhiex teħtieġ l-informazzjoni 
addizzjonali fejn dak il-format jew il-
granularità differenti ma jżommuhiex 
milli tipproduċi informazzjoni 
sostanzjalment simili.";

imħassar

Or. en
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Emenda 281
Roberto Gualtieri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) biss fejn, fuq il-bażi tar-
reviżjonijiet imwettqa skont l-Artikoli 97 u 
101, dawn jiżguraw kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin għal 
istituzzjoni individwali:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) biss f'dawk iċ-ċirkostanzi fejn, 
fuq il-bażi tar-reviżjonijiet imwettqa skont 
l-Artikoli 97 u 101, dawn jiżguraw 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li 
ġejjin għal istituzzjoni individwali:

Or. en

Emenda 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) biss fejn, fuq il-bażi tar-
reviżjonijiet imwettqa skont l-Artikoli 97 u 
101, dawn jiżguraw kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin għal 
istituzzjoni individwali:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) tal-anqas fejn, fuq il-bażi tar-
reviżjonijiet imwettqa skont l-Artikoli 97 u 
101, dawn jiżguraw kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin għal 
istituzzjoni individwali:

Or. en

Emenda 283
Marco Valli



PE616.798v01-00 164/180 AM\1144242MT.docx

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) biss fejn, fuq il-bażi tar-
reviżjonijiet imwettqa skont l-Artikoli 97 u 
101, dawn jiżguraw kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin għal 
istituzzjoni individwali:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) fejn, fuq il-bażi tar-reviżjonijiet 
imwettqa skont l-Artikoli 97 u 101, dawn 
jiżguraw kwalunkwe waħda mis-
sitwazzjonijiet li ġejjin għal istituzzjoni 
individwali:

Or. en

Emenda 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) biss fejn, fuq il-bażi tar-
reviżjonijiet imwettqa skont l-Artikoli 97 u 
101, dawn jiżguraw kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet li ġejjin għal 
istituzzjoni individwali:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimponu r-rekwiżiti ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 
104(1)(a) fejn, fuq il-bażi tar-reviżjonijiet 
imwettqa skont l-Artikoli 97 u 101, dawn 
jiżguraw kwalunkwe waħda mis-
sitwazzjonijiet li ġejjin għal istituzzjoni 
individwali:

Or. en

Emenda 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-istituzzjoni tkun laħqet daqs u 
livell ta' kumplessità b'tali mod li l-
falliment tagħha jwassal għal tħarbit 
sinifikanti tal-ekonomija tal-Istat Membru 
jew partijiet minnha;

Or. en

Emenda 286
Roberto Gualtieri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 ta' 
din id-Direttiva jew fl-Artikolu 393 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-
applikazzjoni ta' miżuri amministrattivi 
oħrajn biss aktarx li ma tkunx ser ittejjeb l-
arranġamenti, il-proċessi, il-mekkaniżmi u 
l-istrateġiji fi ħdan perjodu ta' żmien 
xieraq;

(b) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 ta' 
din id-Direttiva jew fl-Artikolu 393 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-
applikazzjoni ta' miżuri amministrattivi 
oħrajn biss tista' ma tkunx biżżejjed biex
ittejjeb l-arranġamenti, il-proċessi, il-
mekkaniżmi u l-istrateġiji fi ħdan perjodu 
ta' żmien xieraq;

Or. en

Emenda 287
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 ta'
din id-Direttiva jew fl-Artikolu 393 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-
applikazzjoni ta' miżuri amministrattivi 
oħrajn biss aktarx li ma tkunx ser ittejjeb 
l-arranġamenti, il-proċessi, il-mekkaniżmi 
u l-istrateġiji fi ħdan perjodu ta' żmien 
xieraq;

(b) l-istituzzjoni ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 ta' 
din id-Direttiva jew fl-Artikolu 393 tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 u jkun 
improbabbli li miżuri superviżorji oħra 
jkunu biżżejjed biex jiżguraw konformità 
ma' dawk ir-rekwiżiti fi ħdan perjodu ta' 
żmien xieraq;

Or. en

Emenda 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx 
jimponu r-rekwiżit ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) 
sabiex ikopru r-riskji makroprudenzjali 
jew sistemiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

The competent authorities shall not 
impose the additional own funds 

imħassar
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requirement referred to in Article 
104(1)(a) to cover macroprudential or 
systemic risks.

Or. en

Emenda 290
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx
jimponu r-rekwiżit ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) 
sabiex ikopru r-riskji makroprudenzjali 
jew sistemiċi.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jimponu r-rekwiżit ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) 
sabiex ikopru r-riskji li jirriżultaw minn 
skoperturi għal assi finanzjarji illikwidi.

Or. en

Emenda 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), ir-riskji 
jew l-elementi ta' riskju għandhom jiġu 
kkunsidrati mhux koperti jew mhux koperti 
biżżejjed mir-rekwiżiti ta' fondi proprji 
stipulati fil-Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa 
u Sebgħa tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013 biss meta l-ammonti, it-tipi u d-
distribuzzjoni tal-kapital meqjusa adegwati 
mill-awtorità kompetenti wara r-rieżami 
superviżorju tal-valutazzjoni mwettqa mill-
istituzzjonijiet skont l-ewwel paragrafu tal-

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), ir-riskji 
jew l-elementi ta' riskju għandhom jiġu 
kkunsidrati mhux koperti jew mhux koperti 
biżżejjed mir-rekwiżiti ta' fondi proprji 
stipulati fil-Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa 
u Sebgħa tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013 meta l-ammonti, it-tipi u d-
distribuzzjoni tal-kapital meqjusa adegwati 
mill-awtorità kompetenti wara r-rieżami 
superviżorju tal-valutazzjoni mwettqa mill-
istituzzjonijiet skont l-ewwel paragrafu tal-
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Artikolu 73 ikunu ogħla mir-rekwiżiti ta' 
fondi proprji tal-istituzzjoni stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Artikolu 73 ikunu ogħla mir-rekwiżiti ta' 
fondi proprji tal-istituzzjoni stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), ir-riskji 
jew l-elementi ta' riskju għandhom jiġu 
kkunsidrati mhux koperti jew mhux 
koperti biżżejjed mir-rekwiżiti ta' fondi 
proprji stipulati fil-Partijiet Tlieta, Erbgħa, 
Ħamsa u Sebgħa tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013 biss meta l-ammonti, it-tipi u d-
distribuzzjoni tal-kapital meqjusa adegwati 
mill-awtorità kompetenti wara r-rieżami 
superviżorju tal-valutazzjoni mwettqa mill-
istituzzjonijiet skont l-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 73 ikunu ogħla mir-rekwiżiti ta' 
fondi proprji tal-istituzzjoni stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), ir-riskji 
jew l-elementi ta' riskju għandhom jiġu 
kkunsidrati mhux koperti mir-rekwiżiti ta' 
fondi proprji stipulati fil-Partijiet Tlieta, 
Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013 biss meta l-ammonti, 
it-tipi u d-distribuzzjoni tal-kapital meqjusa 
adegwati mill-awtorità kompetenti wara r-
rieżami superviżorju tal-valutazzjoni 
mwettqa mill-istituzzjonijiet skont l-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 73 ikunu ogħla mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji tal-istituzzjoni 
stabbiliti fil-Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa 
u Sebgħa tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 104a(1) tiegħu, il-proposta għal reviżjoni tad-DRK 5 tintroduċi kjarifiki dwar il-
kamp ta' applikazzjoni tas-sitwazzjoni speċifika għad-ditta li jistgħu jiġġustifikaw P2R. Il-
kamp ta' applikazzjoni jibqa' wiesa' iżda xi esklużjonijiet espliċiti huma milqugħa. B'mod 
aktar partikolari, dan ma jistax jintuża biex jitreġġgħu lura l-għażliet ta' politika adottati fit-
test ta' livell 1. L-abbozzar attwali tal-Artikolu 104a(2) jagħti lir-regolatur il-possibbiltà li 
juża l-P2R biex jegħleb arranġamenti tranżizzjonali jew ta' anterjorità, iżda anke 
eżenzjonijiet u skoperturi tal-Pilastru 1 soġġetti għal 0 % ippeżar tar-riskju skont il-qafas tal-
Pilastru 1.
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Emenda 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi 
kollha tat-tali riskji li mhumiex soġġetti 
għal rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. 
Dan jista' jinkludi riskji jew għal elementi 
tar-riskji li huma esklużi b'mod espliċitu 
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

imħassar

Or. en

Emenda 294
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi 
kollha tat-tali riskji li mhumiex soġġetti 
għal rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji.
Dan jista' jinkludi riskji jew għal elementi 
tar-riskji li huma esklużi b'mod espliċitu
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jqisu riskji 
jew elementi ta' riskju bħala mhux koperti 
mir-Regolament (UE) Nru 575/2013 jekk 
dawn jiġu esklużi b'mod espliċitu mit-
trattament fir-rekwiżiti ta' fondi proprji 
stabbiliti fil-Partijiet Tlieta, Erba', Ħamsa 
u Seba' ta' dak ir-Regolament jew ma 
jkunux koperti minn dak ir-Regolament.

Riskji jew elementi ta' riskju li mhumiex 
meqjusa bħala koperti b'mod xieraq minn 
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dak ir-Regolament jistgħu jinkludu riskji 
jew elementi ta' riskju li potenzjalment 
ġew issottovalutati anke minkejja li r-
rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-Partijiet 
Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 ġew 
issodisfati.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi 
kollha tat-tali riskji li mhumiex koperti 
jew mhumiex koperti b'mod xieraq mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tikkjarifika l-Artikolu 104a(1)(a) biex tispeċifika liema riskji jew 
elementi ta' riskju jenħtieġ li jitqiesu bħala mhux koperti jew mhux koperti b'mod xieraq mir-
Regolament (UE) Nru 575/2013.

Emenda 295
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. Dan 
jista' jinkludi riskji jew għal elementi tar-
riskji li huma esklużi b'mod espliċitu mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji finanzjarji materjali kollha jew l-
elementi kollha tat-tali riskji li mhumiex
koperti jew mhumiex koperti b'mod xieraq
mir-rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa, Sitta u 
Sebgħa tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013. Riskji jew elementi ta' tali riskji 
m'għandhomx jitqiesu bħala koperti 
b'mod xieraq mir-rekwiżiti ta' fondi 
proprji tar-Regolament (UE) 
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Nru 575/2013, meta dawk ir-riskji 
jirriżultaw minn skoperturi kbar għal assi 
finanzjarji kumplessi u illikwidi ħafna li 
probabbilment ġew issottovalutati, 
minħabba l-valutazzjoni diffiċili jew l-użu 
tal-mudell intern tagħhom, anke minkejja 
li r-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa, Sitta u 
Sebgħa tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 ġew issodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strumenti finanzjarji kumplessi u illikwidi jistgħu jiġu pprezzati biss bl-użu ta' mudelli interni 
kumplessi u huwa diffiċli li dawn jiġu evalwati u likwidati, speċjalment taħt kundizzjonijiet 
tas-suq ta' stress. Peress li dawn jimponu riskju kbir għall-istabbiltà finanzjarja, kapital 
regolatorju addizzjonali huwa għalhekk meħtieġ sabiex jiġu żgurati bafers adegwati.

Emenda 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Article 104a – paragraph 2 – suparagraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. Dan 
jista' jinkludi riskji jew għal elementi tar-
riskji li huma esklużi b'mod espliċitu mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 104a(1) tiegħu, il-proposta għal reviżjoni tad-DRK 5 tintroduċi kjarifiki dwar il-
kamp ta' applikazzjoni tas-sitwazzjoni speċifika għad-ditta li jistgħu jiġġustifikaw P2R. Il-
kamp ta' applikazzjoni jibqa' wiesa' iżda xi esklużjonijiet espliċiti huma milqugħa. B'mod 
aktar partikolari, dan ma jistax jintuża biex ireġġa' lura għażliet ta' politika adottati fit-test 
ta' livell 1. L-abbozzar attwali tal-Artikolu 104a(2) jagħti lir-regolatur il-possibbiltà li juża l-
P2R biex jegħleb arranġamenti tranżizzjonali jew ta' anterjorità, iżda anke eżenzjonijiet u 
skoperturi tal-Pilastru 1 soġġetti għal 0 % ippeżar tar-riskju skont il-qafas tal-Pilastru 1.

Emenda 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. Dan 
jista' jinkludi riskji jew għal elementi tar-
riskji li huma esklużi b'mod espliċitu mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha ta' telf jew l-
elementi kollha tat-tali riskji ta' telf li 
mhumiex soġġetti għal rekwiżit speċifiku 
ta' fondi proprji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lis-superviżur is-setgħa li jegħleb ir-rieda tal-leġiżlatur, 
f'kontradizzjoni mal-ġerarkija tan-normi, billi timponi rekwiżiti kapitali għar-riskji li ġew 
esklużi b'mod espliċitu mil-leġiżlatur fil-leġiżlazzjoni tal-livell 1. Għalhekk, jenħtieġ li l-
proposta tiġi emendata sabiex titneħħa l-possibbiltà għas-superviżuri li jindirizzaw riskji 
"esklużi b'mod espliċitu" mill-Pilastru 1.

Emenda 298
Roberto Gualtieri
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. Dan
jista' jinkludi riskji jew għal elementi tar-
riskji li huma esklużi b'mod espliċitu mir-
rekwiżiti ta' fondi proprji stabbiliti fil-
Partijiet Tlieta, Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
kapital meqjus adegwat għandu jkopri r-
riskji materjali kollha jew l-elementi kollha 
tat-tali riskji li mhumiex soġġetti għal 
rekwiżit speċifiku ta' fondi proprji. Dan 
jinkludi riskji jew għal elementi tar-riskji li 
huma esklużi b'mod espliċitu mir-rekwiżiti 
ta' fondi proprji stabbiliti fil-Partijiet Tlieta, 
Erbgħa, Ħamsa u Sebgħa tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013.

Or. en

Emenda 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax 
minn pożizzjonijiet mhux tan-negozjar 
għandu jiġi kkunsidrat materjali biss meta 
l-valur ekonomiku tal-ekwità jonqos 
b'aktar minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 
tal-istituzzjoni bħala riżultat ta' xi wieħed 
mis-sitt xenarji superviżorji ta' xokk 
imsemmija fl-Artikolu 98(5) li huma 
applikati għal rati tal-imgħax jew għal 
kwalunkwe każ ieħor identifikat mill-EBA 
skont l-Artikolu 98(5)(c).

Meta l-valur ekonomiku tal-ekwità jonqos 
b'aktar minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 
tal-istituzzjoni bħala riżultat ta' xi wieħed 
mis-sitt xenarji superviżorji ta' xokk 
imsemmija fl-Artikolu 98(5) li huma 
applikati għal rati tal-imgħax jew għal 
kwalunkwe każ ieħor identifikat mill-EBA 
skont l-Artikolu 98(5)(c), l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jivvalutaw jekk ir-
riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax li 
jirriżulta minn pożizzjonijiet mhux tan-
negozjar iwassalx għal riskju ta' telf u 
għalhekk jitqies bħala riskju materjali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lis-superviżur biex jegħleb ir-rieda tal-leġiżlatur, 
f'kontradizzjoni mal-ġerarkija tan-normi, billi jimponi rekwiżiti kapitali għar-riskji li ġew 
esklużi b'mod espliċitu mil-leġiżlatur fil-leġiżlazzjoni tal-livell 1. Għalhekk, jenħtieġ li l-
proposta tiġi emendata sabiex titneħħa l-possibbiltà għas-superviżuri li jindirizzaw riskji 
"esklużi b'mod espliċitu" mill-Pilastru 1.

Emenda 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax minn 
pożizzjonijiet mhux tan-negozjar għandu 
jiġi kkunsidrat materjali biss meta l-valur 
ekonomiku tal-ekwità jonqos b'aktar minn 
15 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-istituzzjoni 
bħala riżultat ta' xi wieħed mis-sitt xenarji 
superviżorji ta' xokk imsemmija fl-Artikolu 
98(5) li huma applikati għal rati tal-imgħax 
jew għal kwalunkwe każ ieħor identifikat 
mill-EBA skont l-Artikolu 98(5)(c).

Ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax minn 
pożizzjonijiet mhux tan-negozjar għandu 
jiġi kkunsidrat materjali speċjalment meta 
l-valur ekonomiku tal-ekwità jonqos 
b'aktar minn 15 % tal-kapital tal-Grad 1 
tal-istituzzjoni bħala riżultat ta' xi wieħed 
mis-sitt xenarji superviżorji ta' xokk 
imsemmija fl-Artikolu 98(5) li huma 
applikati għal rati tal-imgħax jew għal 
kwalunkwe każ ieħor identifikat mill-EBA 
skont l-Artikolu 98(5)(c).

Or. en

Emenda 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istituzzjoni għandha tissodisfa r-rekwiżit
ta' fondi proprji addizzjonali msemmi fl-
Artikolu 104(1)(a) mal-istrumenti ta' fondi 

L-awtorità kompetenti għandha titlob lill-
istituzzjonijiet jissodisfaw ir-rekwiżit ta' 
fondi proprji addizzjonali msemmi fl-
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proprji soġġetti għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Artikolu 104(1)(a) mal-istrumenti ta' fondi 
proprji soġġetti għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jitolbu lill-istituzzjonijiet jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' fondi proprji addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 104(1)(a) b'kapital 
tal-Grad 1.

Or. en

Emenda 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi proprji użati sabiex jiġi ssodisfat ir-
rekwiżiti ta' fondi proprji addizzjonali 
msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) ma
għandhomx jintużaw għall-issodisfar ta' 
kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti ta' fondi 
proprji stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013 jew ir-rekwiżit ta' bafer kombinat 
iddefinit fl-Artikolu 128(6) ta' din id-
Direttiva.

Fondi proprji użati sabiex jiġi ssodisfat ir-
rekwiżiti ta' fondi proprji addizzjonali 
msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) ma 
għandhomx jintużaw għall-issodisfar ta' 
kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti ta' fondi 
proprji stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (d) 
tal-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 jew ir-rekwiżit ta' bafer 
kombinat iddefinit fl-Artikolu 128(6) ta' 
din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mit-tieni 
subparagrafu, fondi proprji użati sabiex 
jiġi ssodisfat ir-rekwiżit ta' fondi proprji 
addizzjonali msemmi fl-Artikolu 104(1)(a) 
impost mill-awtoritajiet kompetenti għall-
indirizzar tar-riskji jew tal-elementi tar-
riskji mhux koperti biżżejjed mill-Artikolu 
92(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 
575/2013 jistgħu jintużaw sabiex 
jissodisfaw ir-rekwiżit ta' bafer kombinat 
imsemmi fl-Artikolu 128(6) ta' din id-
Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti għandha 
tiġġustifika kif xieraq bil-miktub lil kull 
istituzzjoni d-deċiżjoni li timponi rekwiżit 
ta' fondi proprji addizzjonali skont l-
Artikolu 104(1)(a), tal-anqas billi tagħti 
rendikont ċar tal-valutazzjoni sħiħa tal-
elementi msemmija fil-paragrafi 1 sa 4. 
Dan jinkludi, fil-każ stabbilit fil-

5. L-awtorità kompetenti għandha 
tiġġustifika bil-miktub lil kull istituzzjoni 
d-deċiżjoni li timponi rekwiżit ta' fondi 
proprji addizzjonali skont l-Artikolu 
104(1)(a).
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paragrafu 1(d), dikjarazzjoni speċifika 
tar-raġunijiet li għalihom l-impożizzjoni 
ta' gwida ta' kapital ma għadhiex meqjusa 
bħala suffiċjenti.

Or. en

Emenda 306
Barbara Kappel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifika kif għandhom jitkejlu r-riskji u 
l-elementi tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

L-EBA għandha tiżgura li l-abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji huwa 
proporzjonat fid-dawl ta':

il-piż tal-implimentazzjoni fuq l-
istituzzjonijiet u fuq l-awtoritajiet 
kompetenti;

(b) il-possibbiltà li l-livell ġenerali 
ogħla tar-rekwiżiti kapitali li japplika 
meta l-istituzzjonijiet ma jużawx mudelli 
intern jista' jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
rekwiżiti kapitali inferjuri meta jiġu 
vvalutati r-riskji u l-elementi tar-riskji 
skont il-paragrafu 2.

L-EBA għandha tissottometti dak l-abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ].

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa biex 
tadotta standards tekniċi regolatorji 
msemmija fil-paragrafu 6 f'konformità 
mal-Artikoli 10-14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.
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Or. en

Emenda 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifika kif għandhom jitkejlu r-riskji u 
l-elementi tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

L-EBA għandha tiżgura li l-abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji huwa
proporzjonat fid-dawl ta':

(a) il-piż tal-implimentazzjoni fuq l-
istituzzjonijiet u fuq l-awtoritajiet 
kompetenti;

(b) il-possibbiltà li l-livell ġenerali 
ogħla tar-rekwiżiti kapitali li japplika 
meta l-istituzzjonijiet ma jużawx mudelli 
intern jista' jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
rekwiżiti kapitali inferjuri meta jiġu 
vvalutati r-riskji u l-elementi tar-riskji 
skont il-paragrafu 2.

L-EBA għandha tissottometti dak l-abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ].

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa biex 
tadotta standards tekniċi regolatorji 
msemmija fil-paragrafu 6 f'konformità 
mal-Artikoli 10-14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.

Or. en
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Emenda 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifika kif għandhom jitkejlu r-riskji u 
l-elementi tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

L-EBA għandha tiżgura li l-abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji huwa 
proporzjonat fid-dawl ta':

(a) il-piż tal-implimentazzjoni fuq l-
istituzzjonijiet u fuq l-awtoritajiet 
kompetenti;

(b) il-possibbiltà li l-livell ġenerali 
ogħla tar-rekwiżiti kapitali li japplika 
meta l-istituzzjonijiet ma jużawx mudelli 
intern jista' jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
rekwiżiti kapitali inferjuri meta jiġu 
vvalutati r-riskji u l-elementi tar-riskji 
skont il-paragrafu 2.

L-EBA għandha tissottometti dak l-abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ].

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa biex 
tadotta standards tekniċi regolatorji 
msemmija fil-paragrafu 6 f'konformità 
mal-Artikoli 10-14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 309
Marco Valli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
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Direttiva 2013/36/UE
Artikolu 104a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EBA għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifika kif għandhom jitkejlu r-riskji u 
l-elementi tar-riskji msemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

L-EBA għandha tiżgura li l-abbozz tal-
istandards tekniċi regolatorji huwa 
proporzjonat fid-dawl ta':

(a) il-piż tal-implimentazzjoni fuq l-
istituzzjonijiet u fuq l-awtoritajiet 
kompetenti;

(b) il-possibbiltà li l-livell ġenerali 
ogħla tar-rekwiżiti kapitali li japplika 
meta l-istituzzjonijiet ma jużawx mudelli 
intern jista' jiġġustifika l-impożizzjoni ta' 
rekwiżiti kapitali inferjuri meta jiġu 
vvalutati r-riskji u l-elementi tar-riskji 
skont il-paragrafu 2.

L-EBA għandha tissottometti dak l-abbozz 
ta' standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sa [sena wara d-dħul fis-
seħħ].

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa biex 
tadotta standards tekniċi regolatorji 
msemmija fil-paragrafu 6 f'konformità 
mal-Artikoli 10-14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010.

Or. en
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