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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u 
għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0362),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 47(2) tat-Trattat KE, skont liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0096/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill bit-titolu "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet interistituzzjonali li jinsabu għaddejjin" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u 53 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Novembru 20091,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C 291, 1.12.2009, p.1.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-teħid eċċessiv u imprudenti ta’ riskji 
fis-settur bankarju wassal għall-falliment 
ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali u 
għal problemi sistemiċi fl-Istati Membri u 
globalment. Filwaqt li l-kawżi ta’ dan it-
teħid tar-riskji huma ħafna u kumplessi, 
hemm qbil mis-superviżuri u korpi 
regolatorji, fosthom il-G20 u l-Kumitat tas-
Superviżuri Bankarji Ewropej, li l-istrutturi 
inadegwati tar-rimunerazzjoni ta’ xi 
istituzzjonijiet finanzjarji kienu fattur 
kontributorju. Politiki dwar ir-
rimunerazzjoni li jagħtu inċentivi sabiex 
jittieħdu riskji li jaqbżu l-livell ġenerali tar-
riskju ttollerat mill-istituzzjoni jistgħu 
jimminaw l-immaniġġjar tajjeb u effikaċi 
tar-riskji u jiggravaw l-imġiba tat-teħid 
eċċessiv tar-riskji. 

(1) It-teħid eċċessiv u imprudenti ta’ riskji 
fis-settur bankarju wassal għall-falliment 
ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali u 
għal problemi sistemiċi fl-Istati Membri u 
globalment. Filwaqt li l-kawżi ta’ dan it-
teħid tar-riskji huma ħafna u kumplessi, 
hemm qbil mis-superviżuri u korpi 
regolatorji, fosthom il-G20 u l-Kumitat tas-
Superviżuri Bankarji Ewropej, li l-istrutturi 
inadegwati tar-rimunerazzjoni ta’ xi 
istituzzjonijiet finanzjarji kienu fattur 
kontributorju. Politiki dwar ir-
rimunerazzjoni li jagħtu inċentivi sabiex 
jittieħdu riskji li jaqbżu l-livell ġenerali tar-
riskju ttollerat mill-istituzzjoni jistgħu 
jimminaw l-immaniġġjar tajjeb u effikaċi 
tar-riskji u jiggravaw l-imġiba tat-teħid 
eċċessiv tar-riskji. Il-prinċipji 
internazzjonalment maqbula u approvati 
tal-Bord għall-Istabbiltá Finanzjarja għal 
prattiki tajba ta' kumpens għaldaqstant 
huma ta' importanza partikolari.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti. 

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti. 
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Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi dwar rimunerazzjoni 
għaqlija sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi u tkun 
allinjata mal-aptit ta’ riskju, il-valuri u l-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni. Sabiex jiġi 
żgurat li t-tfassil tal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni jkun integrat fl-
immaniġġjar tar-riskji tal-istituzzjoni 
finanzjarja, il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) ta’ kull istituzzjoni ta’ kreditu 
jew impriża tal-investiment għandu 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.

Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji dwar rimunerazzjoni għaqlija 
sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi jew 
periklu morali u tkun allinjata mal-aptit ta’ 
riskju, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni. Sabiex jiġi żgurat li t-tfassil 
tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni jkun 
integrat fl-immaniġġjar tar-riskji tal-
istituzzjoni finanzjarja, il-korp maniġerjali 
(funzjoni superviżorja) ta’ kull istituzzjoni 
ta’ kreditu jew impriża tal-investiment 
għandu jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva tistipula l-prinċipji 
minimi tal-qofol dwar politika ta' 
rimunerazzjoni. Dawk il-prinċipji 
għandhom jiġu applikati b'mod li jkun 
proporzjonat għan-natura, il-kumplessità 
u l-grad ta' riskju tal-attivitajiet u d-daqs 
u l-istruttura interna tal-istituzzjoni ta' 
kreditu jew il-kumpanija ta' investiment 
ikkonċernata. Din id-Direttiva 
m'għandhiex iżżomm lill-Istati Membri 
milli jadottaw rekwiżiti aktar stretti jew 
addizzjonali jew milli jadottaw miżuri 
nazzjonali aktar stretti meħuda fil-kuntest 
tal-appoġġ finanzjarju għal banek 
speċifiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-kunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi ta' kumpaniji żgħar, il-proposta tal-Kummissjoni tapplika 
test ta' proporzjonalità għall-miżuri ta' rimunerazzjoni. Madankolllu, dan għandu jiġi 
eżaminat biex jiżgura li ma jwassalx għal kundizzjonijiet mhux ugwali li jistgħu jiġu sfruttati 
għal finijiet ta' arbitraġġ regolatorju. Huwa importanti li l-leġiżlazzjoni ma tipprevjenix l-
innovazzjoni min-naħa tal-Istati Membri huma u jirregolaw il-politiki ta' rimunerazzjoni u 
għaldaqstant għandu jsir ċar li jistgħu jmorru lil hinn minn dawn ir-rekwiżti minimi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Sa Diċembru 2012, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-prinċipji dwar il-
politika ta' rimunerazzjoni b'attenzjoni 
partikolari għall-ħtieġa li jingħalqu l-
lakuni u għall-effiċjenza, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-
prinċipji, fil-qies tal-iżviluppi 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dibattitu dwar politiki adegwati ta' rimunerazzjoni qed jiżviluppa bil-ħeffa u għalhekk ikun 
f'loku perjodu qasir ta' reviżjoni biex niżguraw li kwalunkwe aġġustament ikun jista' jitqies 
f'waqtu.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi żgurat infurzar rapidu u 
effikaċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikollhom ukoll is-setgħa li 
jimponu miżuri jew penali finanzjarji jew 
mhux finanzjarji għall-ksur ta’ rekwiżit 
skont id-Direttiva 2006/48/KE, fosthom ir-
rekwiżit li jkun hemm politiki dwar ir-

(8) Sabiex jiġi żgurat infurzar rapidu u 
effikaċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikollhom ukoll is-setgħa li 
jimponu miżuri jew penali finanzjarji jew 
mhux finanzjarji għall-ksur ta’ rekwiżit 
skont id-Direttiva 2006/48/KE, fosthom ir-
rekwiżit li jkun hemm politiki dwar ir-
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rimunerazzjoni li jkunu konsistenti ma’ 
mmaniġġjar tajjeb u effikaċi tar-riskji. 
Dawn il-miżuri u penali għandhom ikunu 
effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

rimunerazzjoni li jkunu konsistenti ma’ 
mmaniġġjar tajjeb u effikaċi tar-riskji. 
Dawn il-miżuri u penali għandhom ikunu 
effikaċi, proporzjonati u dissważivi. Sabiex 
tiżgura l-konsistenza u kundizzjonijiet 
ugwali għal kulħadd, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-implimentazzjoni ta' 
dik id-dispożizzjoni rigward il-konsistenza 
bejn il-miżuri u l-penalitajiet fl-Unjoni 
kollha kemm hi u, fejn applikabbli, 
tressaq proposti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta' penalitajiet li jvarjaw b'mod sinifikanti tissogra li tnawwar il-
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u tista' twassal għal arbitraġġ regolatorju. Il-
Kummissjoni għaldaqstant għandu jkollha l-obbligu li tirrevedi l-miżuri jew il-penalitajiet 
adottati mil-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Bil-għan li jtejbu aktar it-trasparenza 
rigward il-politiki ta' rimunerazzjoni tal-
istituzzjonjiet ta' kreditu u tal-impriżi ta' 
investiment, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom jiġbru 
informazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni 
biex jimmudellaw l-istituzzjonijiet skont 
il-kategoriji ta' informazzjoni 
kwantitattiva li dawk l-istituzzjonijiet 
huma obbligati jiżvelaw skont din id-
Direttiva. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità 
Bankarja Ewropea (ABE) b'informazzjoni 
tali li l-ABE tkun tista' twettaq mudellar 
simili fil-livell tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jifhmu għal kollox ix-xejriet u t-tendenzi tal-politiki ta' rimunerazzjoni, is-superviżuri 
nazzjonali għandhom jużaw l-informazzjoni li jiġbru dwar politiki u ħlasijiet ta' 
rimunerazzjoni biex jimmudellaw (benchmark) l-istituzzjonijiet fil-livell nazzjonali, u jirreferu 
dan lill-Awtorità Bankarja Ewropea, b'tali mod li din tal-aħħar tkun tista' twettaq eżerċizzju 
ta' mudellar mal-Ewropa kollha kemm hi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jippromwovi konverġenzi 
superviżorji fil-valutazzjoni tal-politiki u l-
prattiċi tar-rimunerazzjoni, il-Kumitat tas-
Superviżuri Bankarji Ewropej għandu 
jiżgura l-eżistenza ta' linji gwida dwar il-
politiki għaqlija tar-rimunerazzjoni fis-
settur bankarju. Il-Kumitat tar-Regolaturi
Ewropej tat-Titoli għandu jassisti fl-
iżvilupp ta’ dawn il-linji gwida safejn 
dawn japplikaw ukoll għall-politiki dwar 
ir-rimunerazzjoni għal persuni involuti fl-
għoti ta’ servizzi ta’ investiment u t-twettiq 
ta’ attivitajiet ta’ investiment minn 
istituzzjonijiet ta’ kreditu u minn impriżi 
ta’ investiment skont it-tifsira tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji.

(10) Sabiex jippromwovi konverġenzi 
superviżorji fil-valutazzjoni tal-politiki u l-
prattiċi tar-rimunerazzjoni, L-ABE 
għandha tfassal standards tekniċi biex 
tiffaċilita l-ġbir tal-informazzjoni u l-
implimentazzjoni konsistenti tal-prinċipji
tar-rimunerazzjoni fis-settur bankarju. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li taddotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex 
tistabbilixxi dawk l-istandards. L-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandha 
tassisti fl-iżvilupp ta’ tali standards tekniċi 
safejn dawn japplikaw ukoll għall-politiki 
dwar ir-rimunerazzjoni għal persuni 
involuti fl-għoti ta’ servizzi ta’ investiment 
u t-twettiq ta’ attivitajiet ta’ investiment 
minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u minn 
impriżi ta’ investiment skont it-tifsira tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li politiki dwar 
rimunerazzjoni u skemi ta’ inċentivi 
mfassla ħażin jistgħu jżidu r-riskji li jkunu 
esposti għalihom l-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u l-impriżi ta’ investiment għal 
livell inaċċettabbli, huwa xieraq li l-
awtoritajiet kompetenti jimponu miżuri 
kwalitattivi jew kwantitattivi fuq l-
entitajiet rilevanti li jkunu mfassla sabiex 
jindirizzaw problemi li jkunu ġew 
identifikati b’rabta mal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni fir-reviżjoni superviżorja 
tal-Pilastru 2. Il-miżuri kwalitattivi 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
jinkludu li jitolbu lill-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu jew lill-impriżi ta’ investiment 
sabiex inaqqsu r-riskju inerenti fl-
attivitajiet, il-prodotti jew is-sistemi 
tagħhom, fosthom strutturi ta’ 
rimunerazzjoni sal-punt li jkunu 
inkonsistenti ma’ mmaniġġjar effikaċi tar-
riskji. Il-miżuri kwantitattivi jinkludu 
rekwiżit li jkollhom fondi proprji 
addizzjonali.

(11) Minħabba li politiki dwar 
rimunerazzjoni u skemi ta’ inċentivi 
mfassla ħażin jistgħu jżidu r-riskji li jkunu 
esposti għalihom l-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u l-impriżi ta’ investiment għal 
livell inaċċettabbli, għandha tittieħed 
azzjoni ta’ rimedju fil-pront u, jekk ikun 
neċessarju, għandhom jittieħdu miżuri 
korrettivi xierqa. Konsegwentement, huwa 
xieraq li jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
kompetenti jkollhom is-setgħa li jimponu 
miżuri kwalitattivi jew kwantitattivi fuq l-
entitajiet rilevanti li jkunu mfassla sabiex 
jindirizzaw problemi li jkunu ġew 
identifikati b’rabta mal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni fir-reviżjoni superviżorja 
tal-Pilastru 2. Il-miżuri kwalitattivi 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
jinkludu li jitolbu lill-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu jew lill-impriżi ta’ investiment 
sabiex inaqqsu r-riskju inerenti fl-
attivitajiet, il-prodotti jew is-sistemi 
tagħhom, fosthom strutturi ta’ 
rimunerazzjoni sal-punt li jkunu 
inkonsistenti ma’ mmaniġġjar effikaċi tar-
riskji. Il-miżuri kwantitattivi jinkludu 
rekwiżit li jkollhom fondi proprji 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiżguraw trasparenza adegwata (12) Strutturi ta' governanza tajba, it-
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lis-suq rigward l-istrutturi tagħhom ta’ 
rimunerazzjoni u r-riskju assoċjat, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-impriżi ta’ 
investiment għandhom jiżvelaw 
informazzjoni dwar il-politiki u l-prattiċi 
tagħhom ta’ rimunerazzjoni għal dawk l-
impjegati li l-attivitajiet professjonali 
tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-
profil tar-riskju tal-istituzzjoni. 
Madankollu, dan l-obbligu għandu jkun 
mingħajr ħsara għad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data.

trasparenza u l-iżvelar huma essenzjali 
għal politiki tajba ta' rimunerazzjoni.
Sabiex jiżguraw trasparenza adegwata lis-
suq rigward l-istrutturi tagħhom ta’ 
rimunerazzjoni u r-riskju assoċjat, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-impriżi ta’ 
investiment għandhom jiżvelaw 
informazzjoni dwar il-politiki u l-prattiċi 
tagħhom ta’ rimunerazzjoni għal dawk l-
impjegati li l-attivitajiet professjonali 
tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-
profil tar-riskju tal-istituzzjoni. 
Madankollu, dan l-obbligu għandu jkun 
mingħajr ħsara għad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiġi promossa l-konverġenza 
tal-prattiċi superviżorji fir-rigward tas-
superviżjoni tad-diliġenza dovuta għal 
rititolizzazzjonijiet kumplessi ħafna, il-
Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej
għandu jistabbilixxi linji gwida, li 
għandhom jinkludu definizzjoni jew 
kriterji għat-tipi ta’ rititolizzazzjonijiet li 
għandhom jitqiesu bħala ‘kumplessi ħafna’ 
għal dan il-għan. Dik id-definizzjoni jew 
dawk il-kriterji għandhom jiġu adattati
għall-iżviluppi fil-prattiċi tas-suq.

(16) Sabiex tippromwovi l-konverġenza 
tal-prattiċi superviżorji fir-rigward tas-
superviżjoni tad-diliġenza dovuta għal 
rititolizzazzjonijiet kumplessi ħafna, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea biex tiddefinixxi jew 
tistabbilixxi kriterji għat-tipi ta’ 
rititolizzazzjonijiet li għandhom jitqiesu 
bħala ‘kumplessi ħafna’ għal dan il-għan u 
li tadatta dik id-definizzjoni jew dawk il-
kriterji għall-iżviluppi fil-prattiċi tas-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' diliġenza dovuta min-naħa ta' banek wassal biex ikunu esposti bil-kbir għal 
riskji li ma kenux mifhuma sewwa, u b'hekk kellu rwol ewlieni fil-kriżi. Għalhekk hemm 
raġuni qawwija biex ikun hemm l-obbligu li d-diliġenza dovuta tintwera lis-superviżur. 
Madankollu, huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara u konċiża ta' rititolizzazzjonijiet 
ta' dan it-tip biex ikun hemm ċertezza regolatorja u biex is-superviżorji ma' jitħallewx jegħrqu 
minħabba applikazzjoni wiesgħa wisq ta' din id-dispożizzjoni. Id-definizzjoni għaldaqstant 
għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni skont il-proċedura għall-atti delegati.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Din id-Direttiva tistipula 
eċċezzjonijiet limitati għal ċerti attivitajiet 
ta' kummerċ ta' korrelazzjoni, fejn il-
banek jistgħu jitħallew mis-superviżur 
tagħhom li jikkalkolaw allokazzjoni 
kapitali komprensiva ta' riskju soġġetti 
għal rekwiżiti minimi stretti. F'każijiet 
hekk, jista' jkun f'loku li jkun stabbilit 
livell minimu għar-rekwiżit ta' kapital. 
Fid-dawl tal-fatt li l-Kumiatt ta' Basel 
dwar is-Superviżjoni Bankarja qiegħed 
iwettaq studju tal-impatt dwar l-
allokazzjonijiet kapitali għal pożizzjonijiet 
ta' titolizzazzjoni fill-ktieb kummerċjali, 
inklużi dawk li jirriżultaw mit-trattament 
speċifiku għall-kummerċ ta' 
korrelazzjoni, il-Kummisjsoi għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rigward kwalunkwe miżura 
maqbula fil-livell internazzjonali dwar il-
metodoloġija u l-livelli minimi u l-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea għall-finijiet tad-
definizzjni ta' tali livell minimu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel qabel li l-kummerċ 
ta' korrelazzjoni jkun eskluż għall-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet il-ġodda. Basel 
qed iwetta valutazjzoni tal-impatt biex jiddetermina l-ħtieġa għal rekwiżit ta' livell inimu 
għall-kummerċ ta' korrelazzjoni. L-introduzzjoni ta' rekwiżit bħal dan għandu jkun soġġet 
għall-approvazzjoni mill-Parlament u l-Kunsill permezz ta' att delegat.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Il-miżuri ta' din id-Direttiva huma 
passi fil-proċess ta' riforma b'risposta 
għall-kriżi finanzjarja. Fi qbil mal-
konklużjonijiet tal-G-20, il-Bord għall-
Istabbiltà Finanzjarja u l-Kumitat ta' 
Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja, 
għandu mnejn ikun jeħtieġisiru riformi 
ulterjuri, inkluża l-ħtieġa li jinbnew 
marġnijiet ta' lqugħ kontraċikliċi, "il-
provvista dinamika", ir-razzjonal 
sottostanti għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' 
kapital fid-Direttiva 2006/48/KE u miżuri 
supplimentari għar-rekwiżiti bbażati fuq 
ir-riskju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu 
biex jgħinu jrażżnu l-kumulazzjoni tal-
leverage fis-sistema bankarja. Biex tkun 
żgurata s-superviżjoni demokratika xierqa 
tal-proċess, jeħtieġ li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu involuti b'mod 
f'waqtu u effikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2009/111/KE jobbligaw lill-Kummissjoni li tirrapporta lill-
Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet usa' ta' riforma. Huwa importanti li niżguraw li l-
Kummissjoini tinnegozja f'isem l-UE fil-Kumitat ta' Basel abbażi ta' mandat demokratiku 
xieraq, b'mod partikolari qabel ma jkunu nnegozjati kwistjonijiet fundamentali ta' dan it-tip.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26c) L-Artikolu 152 tad-Direttiva 
2006/48/KE jesiġi li ċerti istituzzjonijiet ta' 
kreditu jipprovdu fondi proprji li jkunu 
tal-anqas ugwali għal ċerti ammonti 
minimi speċifikati għat-tliet perjodi ta' 
tnax-il xahar bejn il-31 ta' Diċembru 
2006 u l-31 ta' Diċembru 2009. Fid-dawl 
tas-sitwazzjoni attwali fis-settur bankarju 
u l-estensjoni tal-arranġamenti 
tranżizzjonali għal kapital minimu 
adottati mill-Kumitat ta' Basel dwar is-
Superviżjoni Bankarja, huwa f'loku li dak 
ir-rekwiżit jiġġedded għal perjodu limitat 
sal-31 ta' Diċembru 2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26d) Sabiex l-istituzzjonijiet ta' kreditu 
ma jiġux skoraġġuti milli jgħaddu għal 
Approċċ Ibbażat fuq Klassifkazzjonijiet 
Interni (IRB) jew l-Approċċi Avvanzati ta’ 
Kejl (AMA) għall-kalkolu tar-rekwiżiti 
kapitali matul il-perjodu tranżizzjonali
minħabba fi spejjeż ta' implimentazzjoni 
sproporzjonati u mhux raġonevoli, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu li jgħaddu għal 
IRB jew AMA wara tmiem l-2009 u li 
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għalhekk preċedentement kienu 
jikkalkulaw ir-rekwiżiti kapitali tagħhom 
skont l-approċċi anqas sofistikati jistgħu, 
soġġett għall-approvazzjoni superviżorja, 
jitħallew jużaw l-approċċi anqas 
sofistikati bħala l-bażi għall-kalkolu tal-
livell minimu tranżizzjonali. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jissorveljaw is-
swieq tagħhom mill-qrib u jiżguraw 
kundizzjonijiet ugwali fis-swieq u s-
segmenti tas-swieq kollha tagħhom u 
jevitaw distorsjonijiet fis-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni sussegwenti għall-issuktar tal-liveli minimi Basel I.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 26 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26e) Konformement mal-punt 34 tal-
Ftehim Interistituzzjonali dwar 
leġiżlazzjoni aħjar1, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu, għalihom infushom u 
fl-interess tal-Unjoni, it-tabelli tagħhom 
stess li juru, kemm jista’ jkun, il-
korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-
miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom 
pubbliċi.
_____
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni standard li tirrgwarda t-tabelli ta' korrelazzjoni.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a a (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu li ġej huwa mdaħħal:
“2a. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jiġbru informazzjoni 
biex jikklassifikaw l-istituzzjonijiet skont 
il-kriterji għall-iżvelar stabbiliti fil-
punt 15(ea) tal-parti 2 tal-Anness  XII. L-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
din l-informazzjoni lill-Awtorità Bankarja 
Ewropea (ABE).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jifhmu għal kollox ix-xejriet u t-tendenzi tal-politiki ta' rimunerazzjoni, is-superviżuri 
nazzjonali għandhom jużaw l-informazzjoni li jiġbru dwar politiki u ħlasijiet ta' 
rimunerazzjoni biex jikklassifikaw l-istituzzjonijiet fil-livell nazzjonali, u jirreferu dan lill-
Awtorità Bankarja Ewropeab'tali mod li din tal-aħħar tkun tista' twettaq eżerċizzju ta' 
mudellar mal-Ewropa kollha kemm hi.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji 
Ewropej għandu jiżgura l-eżistenza ta' 
linji gwida dwar politiki tajba għar-
rimunerazzjoni li jaqblu mal-prinċipji
stipulati fil-punt 22 tal-Anness V. Il-
Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej
għandu jikkopera mill-qrib mal-Kumitat 
tas-Superviżuri Bankarji Ewropej fl-
iżgurar tal-eżistenza ta' linji gwida dwar 

3. L-ABE tista' tfassal standards tekniċi 
biex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta', u 
tiżgura l-konsistenza tal-informazzjoni 
miġbura skont, il-paragrafu 2a ta' dan l-
Artikolu u l-prinċipji dwar politika ta' 
rimunerazzjoni kif stipulati fil-punti 22 u 
22a tal-Anness V. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta dawn l-istandards tekniċi 
permezz ta' atti delegati skont l-
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il-politika tar-rimunerazzjoni għal 
ħaddiema involuti fl-għoti ta’ servizzi ta’ 
investiment u attivitajiet skont it-tifsira tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji.

Artikoli 151, 151a u 151b. L-Awtorità 
Ewropea għat-Titoli u s-Swieq għandha 
tikkoopera mill-qrib mal-EBA fit-tfassil 
ta' dawn l-istandards dwar il-politika tar-
rimunerazzjoni għal ħaddiema involuti fl-
għoti ta’ servizzi ta’ investiment u 
attivitajiet skont it-tifsira tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ma tkun l-esperjenza tal-ABE fir-rigward tal-ġbir tal-informazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-prinċipji fl-Istati Membri, l-ABE tista' tkun tixtieq tistabbilixxi standards 
tekniċi biex tiżgura l-koerenza u l-konsistenza interni meħtieġa. Dawn l-istandards tekniċi 
għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, permezz 
ta' att delegat.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ABE għandha twettaq u tippubblika 
mudellar ta' prattiki ta' rimunerazzjoni 
fil-livell tal-Unjoni abbażi tal-
informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet
kompetenti skont il-paragrafu 2a ta' dan 
l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Benchmarking requirement as above.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 122b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika fir-
rigward ta’ pożizzjonijiet 
f’rititolizzazzjonijiet ġodda maħruġa wara 
l-31 ta’ Diċembru 2010. Rigward il-
pożizzjonijiet f’rititolizzazzjonijiet 
eżistenti, il-paragrafu 1 għandu japplika 
mill-31 ta’ Diċembru 2014 f’każijiet fejn 
skoperturi sottostanti ġodda jiżdiedu jew 
jitbiddlu wara dik id-data.

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika sa 
meta definizzjoni għal rititolizzazzjonijiet 
kumplessi ħafna tkun ġiet adottata skont 
l-Artikolu 150(2)(ea). Soġġett għall-
adozzjoni ta' definizzjoni tali, il-
paragrafu 1 għandu japplika fir-rigward 
ta’ pożizzjonijiet f’rititolizzazzjonijiet 
ġodda maħruġa wara l-
31 ta’ Diċembru 2010. Rigward il-
pożizzjonijiet f’rititolizzazzjonijiet 
eżistenti, u soġġett għall-adozzjoni ta' 
definizzjoni, il-paragrafu 1 għandu japplika 
mill-31 ta’ Diċembru 2014 f’każijiet fejn 
skoperturi sottostanti ġodda jiżdiedu jew 
jitbiddlu wara dik id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' diliġenza dovuta min-naħa ta' banek wassal biex ikunu esposti bil-kbir għal 
riskji li ma kenux mifhuma sewwa, u b'hekk kellu rwol ewlieni fil-kriżi. Għalhekk hemm 
raġuni qawwija biex ikun hemm l-obbligu li d-diliġenza dovuta tintwera lis-superviżur. 
Madankollu, huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara u konċiża ta' rititolizzazzjonijiet 
ta' dan it-tip biex ikun hemm ċertezza regolatroja u biex is-superviżorji ma' jitħallewx jegħrqu 
minħabba applikazzjoni wiesgħa wisq ta' din id-dispożizzjoni. Id-definizzjoni għaldaqstant 
għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni skont il-proċedura għall-atti delegati.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 a (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Titolu VI – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) It-Titolu tat-Titolu VI għandu 
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jinbidel b'dan li ġej:
"ATTI DELEGATI U POTERI TA' 
EŻEKUZZJONI"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 b (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 150 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Fl-Arikolu 150 (1) l-introduzzjoni 
għandha tinbidel b'dan li ġej:
"1. Bla preġudizzju, f'dak li jirrigwarda l-
fondi proprji, għall-proposta li l-
Kummissjoni għandha tressaq skont l-
Artiolu 62, l-aġġustamenti tekniċi [...] fl-
oqsma li ġejjin għandhom jiġu adottati 
permezz ta' atti delegati skont l-
Artikoli 151, 151a u 151b:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 c (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 150 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10c) Fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 150(2), it-test introduttorju 
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għandu jinbidel b’dan li ġej:
"Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-miżuri 
li ġejjin [...]:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 d (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 150 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10d) Fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 150(2), għandu jiddaħħal il-punt 
li ġej:
"(fa) definizzjoni tat-tipi ta' 
rititolizzazzjoni, jew il-kriterji għalihom, li 
għandhom jitqiesu bħala 'kumplessi 
ħafna' kif provdut fl-Artikolu 122b ta' din 
id-Direttiva."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 e (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 150 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10e) Fl-Artikolu 150(2), it-tieni 
subparagrafu għandu jinbidel b’dan li 
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ġej:
"Dawk il-miżuri [...] għandhom jiġu 
adottati permezz ta' atti delegati skont l-
Artikoli 151, 151a u 151b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 f (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10f) L-Artikolu 151(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 150 għandha tkun 
ikkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien mhux determinat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 g (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 – paragrafu -  2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10g) Fl-Artikolu 151, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
“-2a. Hekk kif tadotta att delegat, il-
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Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess waqt lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 h (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 – paragrafu - 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10h) Fl-Artikolu 151, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"-2b. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
kkonferita lill-Kummissjoni suġġetta 
għall-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikoli 151a u 151b.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 i (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10i) L-Artikolu 151(3) huwa mħassar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 j (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 a (ġdid) (fit-Titolu VI)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10j) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-Artikolu 151:

"Artikolu 151a
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazjoni ta' setgħa li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 150 tista' tiġi revokata 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha tagħmel ħilitha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni filwaqt li tiddikjara s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f'data aktar tard 
speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu 
diġà fis-seħħ. Id-deċiżjoni għandha tkun 
ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.
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Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 k (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 151 b (ġdid) (fit-Titolu VI)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10k) L-artikolu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-Artikolu 151a:

"Artikolu 151b
Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament jew il-Kunsill jistgħu 
joġġezzjonaw għal att delegat fi żmien 
perjodu ta' erba' xhur mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jittawwal b’xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jidħol fis-seħħ fid-data 
stipulata fih. Jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal att 
delegat, dan ma għandux jidħol fis-seħħ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 l (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 152 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10l) Fl-Artikolu 152, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
“5a. L-istituzzjonijiet ta' kreditu li 
jikkalkulaw ammonti ta’ skoperturi peżati 
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għar-riskju skont l-Artikoli 84 sa 89 
għandhom jipprovdu sal-31 ta' Diċembru 
2011 fondi proprji li jkunu f'kull waqt 
ogħla minn jew daqs l-ammont indikat fil-
paragrafu 5c jew il-paragrafu 5d jekk 
applikabbli."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 m (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 152 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10m) Fl-Artikolu 152, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"5b. L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jużaw 
l-Approċċ Avvanzat ta’ Kejl kif speċifikat 
fl-Artikolu 105 għall-kalkolu tar-rekwiżiti 
kapitali tagħhom għar-riskju operattiv 
għandhom jipprovdu, sal-31 ta' Diċembru 
2011, fondi proprji li jkunu f'kull waqt 
ogħla minn jew daqs l-ammont indikat fil-
paragrafu 5c jew 5d, jekk applikabbli".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.
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Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 n (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 152 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10n) Fl-Artikolu 152, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"5c. L-ammont imsemmi fil-paragrafi 5a 
u 5b għandu jkun 80 % tal-ammont 
minimu totali tal-fondi proprji li l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu obbligati 
jżommu skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE, kif applikabbli 
qabel l-1 ta' Jannar 2007."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 152 – paragrafu 5 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10o) Fl-Artikolu 152, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"5d. Soġġett għall-approvazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-
paragrafu 5e, l-ammont imsemmi f'5a u 
5b jista' jkun 80 % tal-ammont minimu 
totali tal-fondi proprji li dawk l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu meħtieġa 
jżommu skont l-Artikoli 78 sa 83, l-
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Artikolu 103 jew 104 u d-Direttiva 
2006/49/KE kif applikabbli qabel l-1 ta' 
Jannar 2011."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.

Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 152 – paragrafu 5 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10p) Fl-Artikolu 152, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"5e. Istituzzjoni ta' kreditu tista' tapplika 
l-paragrafu 5d biss jekk hi tkun bdiet tuża 
l-Approċċ Ibbażat fuq Klassifkazzjonijiet 
Interni jew l-Approċċ Avvanzat ta’ Kejl 
għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali tagħha 
fl-1 ta' Jannar 2010 jew wara dik id-
data."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel iddeċieda li jissokta 
bil-livelli minimi kurrenti Basel I għal perjodu estiż, filwaqt li jkunu qed jiġu diskussi riformi 
ulterjuri.

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Article 1 – point 10 q (new)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 156 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10q) Fl-Artikolu 156, wara l-paragrafu 3 
għandu jiddaħħal il-paragrafu li gej:
"Sa Dièmbru 2012. il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi u tirrapporta dwar id-
dispożizzjonijiet dwar ir-rimunerazzjoni, 
inklużi dawk stipulati fl-Annessi V u XII, 
partikolarment fir-rigward tal-effiċjenza, 
l-implimentazzjoni u l-infurzar tagħhom, 
fil-qies tal-iżviluppi internazzjonali. Dik 
irreviżjoni għandha tidentifika 
kwalunkwe lakuna li toħroġ mill-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-
proporzjonalità għal dawn id-
dispożizzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha 
tressaq dan ir-rapport quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien 
ma' kwalunkwe proposta leġiżlattiva 
xierqa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dibattitu dwar politiki adegwati ta' rimunerazzjoni qed jiżviluppa bil-ħeffa u għalhekk ikun 
f'loku perjodu qasir ta' reviżjoni biex niżguraw li kwalunkwe aġġustament ikun jista' jitqies 
f'waqtu.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 r (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 156 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10r) Fl-Artikolu 156, wara l-paragrafu 
3a għandu jiddaħħal il-paragrafu li gej:
"Sabiex tiżgura l-konsistenza u 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 54 fir-
rigward tal-konsistenza bejn il-miżuri u l-
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penalitajiet fl-Unjoni kollha kemm hi u, 
fejn applikabbli, tressaq proposti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta' penalitajiet li jvarjaw b'mod sinifikanti tissogra li tnawwar il-
kudnizzjonijiet ugwali għal kulħadd u tista' twassal għal arbitraġġ regolatorju. Il-
Kummissjoni għaldaqstant għandu jkollha l-obbligu li tirrevedi l-miżuri jew il-penalitajiet 
adottati mil-Istati Membri.

Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Kapitolu VIII – Sezzjoni 2 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-titolu tal-Artikolu 2 tal-
Kapitolu VIII għandu jinbidel b'dan li 
ġej:
"Atti delegati u poteri ta' eżekuzzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 b (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Artikolu 41(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"2. "Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
[...] għandhom jiġu adottati permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikoli 42, 42a u 
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42b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 c (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Artikolu 42(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 41 għandha tkun 
ikkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien mhux determinat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 d (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 42 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fl-Artikolu 42, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“2a. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess waqt lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Alignment with Lisbon Treaty provisions on delegated acts.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 e (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 42 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Fl-Artikolu 42, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
konferita lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 42a u
42b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 f (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 42 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3f) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-Artikolu 42:

"Artikolu 42a
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazjoni ta' setgħa li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 41 tista' tiġi revokata 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
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2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha tagħmel ħilitha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni filwaqt li tiddikjara s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f'data aktar tard 
speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu 
diġà fis-seħħ. Id-deċiżjoni għandha tkun 
ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 g (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 42 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3g) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-Artikolu 42a:

"Artikolu 42b
Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament jew il-Kunsill jistgħu 
joġġezzjonaw għal att delegat fi żmien 
perjodu ta' erba' xhur mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jittawwal b’xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
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dan għandu jidħol fis-seħħ fid-data 
stipulata fih. Jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal att 
delegat, dan ma għandux jidħol fis-seħħ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti delegati.

Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 51 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) Fl-Artikolu 51, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
kwalunkwe miżura maqbula fil-livell 
internazzjonali rigward il-metodoloġija u 
l-lilvelli minimi għall-allokazzjonijiet 
kapitali li jirriżultaw minn trattament 
speċifiku għall-kummerċ ta' 
korrelazzjoni, inkluż l-istabbiliment ta' 
livell minimu. Fil-każ li jkun hemm qbil 
internazzjonali dwar it-tali livell minimu, 
il-Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat skont l-Artikoli 42, 42a u 42b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara d-deċiżjoni li l-kummerċ ta' korrelazzjoni jkun eskluż mid-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva, il-Kumitat ta' Basel qed iwettaq valutazzjoni tal-impatt biex jiddetermina l-ħtieġa 
għal rekwiżit dwar livell minimu għall-kummerċ ta' korrelazzjoni. L-introduzzjoni ta' rekwiżit 
bħal dan għandu jkun soġġet għall-approvazzjoni mill-Parlament u l-Kunsill permezz ta' att 
delegat.
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Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Meta jistabbilixxu u japplikaw il-
politiki dwar ir-rimunerazzjoni għal dawk 
il-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom ikollhom impatt 
materjali fuq il-profil tar-riskju tagħhom, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom 
jikkonformaw mal-prinċipji segwenti 
b’mod li jkun adattat għad-daqs tagħhom, 
għall-organizzazzjoni interna u għan-
natura, il-firxa u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom:

22. Meta jistabbilixxu u japplikaw il-
politiki dwar ir-rimunerazzjoni għal dawk 
il-kategoriji ta’ persunal, inkluż il-
maniġment għoli, li l-attivitajiet
professjonali tagħhom ikollhom impatt 
materjali fuq il-profil tar-riskju tagħhom, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom 
jikkonformaw mal-prinċipji segwenti 
b’mod li jkun adattat għad-daqs tagħhom, 
għall-organizzazzjoni interna u għan-
natura, il-firxa u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-politika dwar ir-rimunerazzjoni tkun 
konsistenti mal-istrateġija kummerċjali, l-
objettivi, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni ta’ kreditu;

(b) il-politika dwar ir-rimunerazzjoni tkun 
konformi mal-istrateġija kummerċjali, l-
objettivi, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni ta’ kreditu, u tinkludi miżuri 
biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali tal-politika 
dwar ir-rimunerazzjoni u jkun responsabbli 
għall-implimentazzjoni tagħha; 

(c) il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jadotta u jirrevedi perjodikament il-
prinċipji ġenerali tal-politika dwar ir-
rimunerazzjoni u jkun responsabbli għall-
implimentazzjoni tagħha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-implimentazzjoni tal-politika dwar ir-
rimunerazzjoni tkun, tal-anqas darba fis-
sena, soġġetta għal reviżjoni interna 
ċentrali u indipendenti dwar il-konformità 
mal-politiki u l-proċeduri għar-
rimunerazzjoni definiti mill-korp 
maniġerjali (funzjoni superviżorja);

(d) l-implimentazzjoni tal-politika dwar ir-
rimunerazzjoni tkun, tal-anqas darba fis-
sena, soġġetta għal reviżjoni interna 
ċentrali u indipendenti dwar il-konformità 
mal-politiki u l-proċeduri għar-
rimunerazzjoni adottati mill-korp 
maniġerjali (funzjoni superviżorja);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-membri tal-persunal impenjati fil-
funzjonijiet ta’ kontroll ikunu 
indipendenti mill-unitajiet tan-negozju li 
jissorveljaw, ikollhom l-awtorità adatta, u 
jkollhom kumpens skont l-ilħiq tal-
objettivi marbuta mal-funzjonijiet 
tagħhom, indipendentement mill-
prestazzjoni tal-oqsma tan-negozju li 
jikkontrollaw;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-valutazzjoni tal-prestazzjoni hija 
stabbilita f’qafas pluriennali sabiex jiġi 
żgurat li l-proċess ta’ valutazzjoni jkun 
ibbażat fuq prestazzjoni aktar fit-tul u li l-
ħlas attwali tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
jkun mifrux fuq perjodu li jqis iċ-ċiklu 
kummerċjali sottostanti tal-impriża ta' 
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kreditu u r-riskji kummerċali tagħha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt e b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) ir-rimunerazzjoni totali varjabbli ma 
tkunx tillimita l-kapaċità tal-istituzzjoni 
ta’ kreditu biex issaħħaħ il-bażi kapitali 
tagħha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt e c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) fil-każ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li 
bħalissa jibbenefikaw minn intervent 
eċċezzjonali tal-gvern, l-ebda 
rimunerazzjoni varjabbli ma titħallas lid-
diretturi ta' dik l-istituzzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala diretturi li huma direttament responsabbli għal-prestazzjoni komprensiva tal-azjenda 
tagħhom, u skont ir-rekwiżiti tal-FSB dwar li l-bonusijiet jirriflettu l-prestazzjoni, ma jista' 
jkun hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal li jirċievu pagamenti ta' bonusijiet filwaqt li l-azjenda 
tkompli teħtieġ appoġġ straordinarju mill-istat. Miżura ta' dan it-tip tipprevjeni wkoll ir-
riskju ta' periklu orali fir-rigward ta' tali ħlasijiet u tiżgura attenzjoni primarja fuq it-tisħiħ 
tal-istituzzjoni, u b'mod partikolari l-bażi kapitali tagħha, biex iċ-ċittadini li jħallsu t-taxxi 
jerġgħu jitħallsu lura u biex tintemm il-ħtieġa għall-appoġġ mill-gvern.

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt e d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) ir-rimunerazzjoni varjabbli garantita 
tkun eċċezzjonali u sseħħ biss fil-kuntest 
tar-reklutaġġ ta’ persunal ġdid u tkun 
limitata għall-ewwel sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed 
tar-rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti 
t-tħaddim ta’ politika kompletament 
flessibbli dwar il-bonusijiet, fosthom il-

(f)  il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed 
tar-rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti 
t-tħaddim ta’ politika kompletament 
flessibbli dwar il-komponenti varjabbli 
tar-rimunerazzjoni, fosthom il-possibbiltà 
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possibbiltà li ma jitħallas l-ebda bonus; li ma jitħallas l-ebda komponent varjabbli 
tar-rimunerazzoni u, fi kwalunkwe każ, il-
komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni 
ma jaqbiżx 50 % tar-rimunerazzjoni totali 
tal-individwu kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi qbil mal-appproċċ meħud f'dispożizzjonjiet oħra dwar il-prinċipji tal-FSB, il-prinċipju ta' 
bilanċ adegwat bejn il-komponenti fissi u varjabbli tar-rimunerazzjoni għandu jkun 
akkumpanjat minn standard minimu li jiżgura l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu.

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-kejl tal-prestazzjoni li jintuża sabiex 
jiġu kkalkulati bonusijiet jew 
raggruppamenti ta’ bonusijiet jinkludi 
aġġustament għar-riskji preżenti u futuri 
u jqis il-prezz tal-kapital u l-likwidità
meħtieġa;

(h) id-daqs tal-ġemgħa ta' komponenti 
varjabbli tar-rimunerazzjoni u l-
allokazzjoni tagħha fl-istituzzjon ta' 
kreditu jqis il-firxa sħiħa tar-riskji
preżenti u potenzjali, u b'mod partikolari:

— il-prezz u l-kwantità tal-kapital meħtieġ 
biex jirfed ir-riskji meħuda;
— il-prezz u l-kwantita tar-riskju tal-
likwidità meħud fit-twettiq tal-kummerċ; 
kif ukoll
— il-konsistenza mal-iskeda taż-żmien u 
l-probabbiltà ta' introjti potenzjali fil-
ġejjieni inkorporati fid-dħul kurrenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.
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Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) prestazzjoni finanzjarja kajmana jew 
negattiva tal-istituzzjoni ta' kreditu 
ġeneralment twassal għal kontrazzjoni 
konsiderevoli tar-rimunerazzjoni varjabbli 
totali tagħha, fil-qies sew tal-kumpens 
kurrenti kif ukoll it-tnaqqis fil-pagamenti 
ta' ammonti li jkunu ddaħħlu 
preċedentemt, inklużi permezz ta' malus 
jew arranġamenti ta' rkupru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20.

Emenda 58

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt h b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) proporzjon sostanzjali ta’ kwalunkwe 
komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni 
jkun jikkonsisti f’ishma jew fi strumenti 
marbuta ma’ ishma tal-istituzzjoni ta’ 
kreditu, soġġett għall-istruttura legali tal-
istituzzjoni ta’ kreditu konċernata, jew fir-
rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu 
mhux elenkati, permezz ta’ strumenti 
oħra li mhumiex flus kontanti, fejn 
xieraq, u dik il-proporzjon tkun tal-anqas 
50 %; dawn l-ishma, l-istrumenti 
marbutin mal-ishma u l-istrumenti li 
mhumiex flus kontanti jkunu soġġetti 



PE439.301v03-00 42/58 PR\807519MT.doc

MT

għal politika ta’ żamma adattata maħsuba 
biex tallinja l-inċentivi mal-interessi fit-
tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu u l-perjodu 
taż-żamma m'għandux ikun anqas minn 
tliet snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-prinċipju tal-FSB dwar ħlas fil-forma ta' ishma. Approċċ bħal dan jallinja l-
inċentivi u jsaħħaħ il-pożizzjoni kapitali tal-azjenda. Il-prinċipji tal-FSB jesiġu l-
appplikazzjoni ta' perjodu adattat ta' żamma biex jiżguraw li l-miżura tkun effikaċi. Fi qbil 
mal-approċċ meħud f'imkejjen oħra, huwa xieraq li niżguraw li jkun definit tul minimu għal 
dan il-perjodu ta' żamma. F'konsistenza mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2009)3177 
u mar-regoli tal-FSB dwar id-differiment tal-bonusijiet, huwa xieraq li dan il-perjodu minimu 
jkun definit bħala tliet snin.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-ħlas tal-parti prinċipali ta’ bonus 
sinifikanti jiġi ddifferit għal perjodu
xieraq u jkun marbut mal-prestazzjoni tal-
kumpanija fil-ġejjieni.

(i) proporzjon sostanzjali tal-komponent 
varjabbli tar-rimunerazzjoni jiġi ddifferit
matul perjodu suffiċjenti; id-daqs tal-
proporzjon differita u t-tul tal-perjodu 
tad-differiment huwa stabbilit skont iċ-
ċiklu tan-negozju, in-natura tal-negozju, 
ir-riskji tiegħu u l-attivitajiet tal-membru 
tal-persunal ikkonċernat; ir-
rimunerazzjoni pagabbli skont l-
arranġamenti ta’ differiment ma 
għandhiex tkun akkwiżita aktar malajr 
minn bażi prorata; tal-anqas 40 % tal-
komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni 
huwa differit; Fil-każ ta' komponent 
varjabbli tar-rimunerazzjoni ta' ammont 
partikolarment kbir, tal-anqas 60 % tal-
ammont huwa differit u l-perjodu ta' 
differiment mhueix anqas minn tliet snin;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-FSB rigward id-differiment tal-bonusijiet. Id-diċitura tal-emenda hija tali li 
tiċċara li l-prijorità għandha li l-ammont u l-perjody tad-differiment ikunu stabbiliti skont iċ-
ċiklu tan-negozju u l-attivitajiet tal-individwu, tal-unità tan-negozju tiegħu, u tal-azjenda, u li 
għaldaqstant perjodu ta' differiment ta' tliet snin huwa biss rekwiżit minimu, u li jista' jkun 
f'loku perjodu itwal.

Emenda 60

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ir-rimunerazzjoni varjabbli, inkluż il-
porzjon differit, titħallas jew tkun 
akkwiżita biss jekk tkun sostenibbli skont 
is-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni 
ta’ kreditu fl-intier tagħha, u tkun 
iġġustifikata skont il-prestazzjoni tal-
istituzzjoni ta' kreditu, tal-unità tan-
negozju u tal-individwu kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 61

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) il-membri tal-persunal jkunu 
obbligati jaċċettaw li ma jużawx strateġiji 
tal-iħħeġġjar jew assigurazzjoni relatata 
mar-rimunerazzjoni u r-responsabbiltà li 
jdgħajfu l-effetti tal-allinjament tar-riskju 
integrat fl-arranġamenti ta' 
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rimunerazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Sezzjoni 11 – punt 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Istituzzjonijiet ta' kreditu li huma 
sinifikanti fid-daqs tagħhom, l-
organizzazzjoni interna u n-natura, l-
ambitu u l-kumplessità tal-attivitajiet 
tagħhom għandhom jistabbilixxu kumitat 
ta' rimunerazzjoni. Dan għandu jkun 
magħmul b’mod li jkun jista’ jeżerċita 
ġudizzju kompetenti u indipendenti dwar 
il-politiki u l-prattiki tar-rimunerazzjoni u 
l-inċentivi maħluqa għall-immaniġġjar 
tar-riskju, il-kapital u l-likwidità. 
Il-kumitat ta’ rimunerazzjoni għandu 
jkun responsabbli għat-tħejjija ta’ 
deċiżjonijiet rigward ir-rimunerazzjoni, 
inklużi dawk li jkollhom implikazzjonijiet 
għar-riskju u għall-immaniġġjar tar-
riskju tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
konċernata u li jkollhom jittieħdu mill-
korp maniġerjali fil-funzjoni superviżorja 
tiegħu. Il-President u l-maġġoranza tal-
membri tal-Kumitat ta' rimunerazzjoni 
għandhom ikunu membri tal-korp ta' 
maniġment li ma jaqdu l-ebda funzjoni 
eżekuttiva fl-istituzzjoni ta' kreditu 
kkonċernata. Huwa u jħejji deċiżjonijiet 
bħal dawn, il-Kumitat ta' rimunierazzjoni 
għandu jqis l-interessi fit-tul tal-azzjonisti, 
l-investituri u persuni oħra interessati fl-
istituzzjoni ta' kreditu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiżgura li l-politika ta' rimunerazzjoni tkun definita skont l-interessi fit-tul tal-azjenda, l-
azzjonisti, l-investituri u l-persuni interessati oħra fiha, il-kumitat għandu tal-anqas ikollu 
maġġoranza tal-membri u president magħżul minn fost id-diretturi mhux eżekuttivi.

Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-Titolu ta' l-Anness XII għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
KRITERJI TEKNIĊI DWAR IT-
TRASPARENZA U L-IŻVELAR

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex nirriflettu r-rekwiżiti ġodda ta' trasparenza mdaħħla biex jallinjaw id-Direttiva mal-
prinċipji tal-FSB.

Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Parti 2 – punt 15 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Għandha tiġi żvelata l-informazzjoni li 
ġejja dwar il-politika u l-prattiċi tar-
rimunerazzjoni tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
għal dawk il-kategoriji ta’ persunal li l-
attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
riskju tagħhom:

Għandha tiġi żvelata lill-pubbliku l-
informazzjoni li ġejja, inklużi 
aġġornamenti regolari mhux anqas minn 
kull sena, dwar il-politika u l-prassi tar-
rimunerazzjoni tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
għal dawk il-kategoriji ta’ persunal li l-
attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-
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riskju tagħha: L-istituzzjonijiet ta' kreditu 
għandhom jottemperaw irwieħhom ma' 
dawk ir-rekwiżiti b'mod li huwa adegwat 
għad-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-
natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 65

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Parti 2 – punt 15 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dwar il-kriterji użati 
għall-kejl tal-prestazzjoni u l-aġġustament 
tar-riskju;

(c) il-karatterestiċi l-aktar importanti tat-
tfassil tas-sistema tar-rimunerazzjoni, 
inkluża informazzjoni dwar il-kriterji użati 
għall-kejl tal-prestazzjoni u l-aġġustament 
tar-riskju, il-politika ta' differiment u l-
kriterji għall-vestiment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20.

Emenda 66

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Parti 2 – punt 15 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-parametri u l-ġustifikazzjoni 
prinċipali għal kwalunkwe skema ta’ 
bonusijiet u kull benefiċċju ieħor mhux fi 

(e) il-parametri u l-ġustifikazzjoni 
prinċipali għal kwalunkwe skema ta’ 
komponent varjabbli u kull benefiċċju 
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flus kontanti." ieħor mhux fi flus kontanti.

Or. en

Emenda 67

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Parti 2 – punt 15 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) informazzjoni kwantitattiva 
aggregata dwar ir-rimunerazzjoni, 
maqsuma skont il-qasam tan-negozju u l-
maniġers ta’ livell għoli u l-membri tal-
persunal li l-azzjonijiet tagħhom 
għandhom impatt materjali fuq il-profil 
tar-riskju tal-istituzzjoni ta’ kreditu, li 
tindika dan li ġej:
(i) ammonti ta' rimunerazzjoni għas-sena 
finanzjarja, imqassma f'rimunerazzjoni 
fissa u varjabbli, u n-numru ta' 
benefiċjarji;
(ii) ammonti u forma tar-rimunerazzjoni, 
imqassma fi flus kontanti, ishma u 
strumenti marbutin ma' ishma u oħrajn;
(iii) ammonti ta' rimunerazzjoni differita 
pendenti, imqassma f'porzjonijiet vestiti u 
mhux vestiti;
(iv) l-ammonti ta' rimunerazzjoni diferita 
mogħtija matul is-sena finanzjarja, 
imħallsa u mnaqqsa permezz ta' 
aġġustamenti ta' prestazzjoni;
(v) ħlasijiet għal kuntratti ġodda u għal 
terminazzjonijiet li jsiru matul is-sena 
finanzjarja, u n-numru ta' benefiċjarji ta' 
tali ħlasijiet; kif ukoll
(vi) l-ammonti ta' ħlasijiet għal 
terminazzjonijiet mogħtija matul is-sena 
finanzjarja, in-numru ta' benefiċjarji, u l-
ogħla għotja ta' dan it-tip lil persuna 
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waħda.
Fil-każ ta' diretturi tal-istituzzjoni ta' 
kreditu l-informazzjoni kwantitattiva 
msemmija f'dan il-punt għandha wkoll 
issir disponibbli lill-pubbliku fil-livell tad-
direttur individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament għall-prinċipji dwar il-prinċipji tal-FSB kif approvati mill-G20. Ġaladarba t-
trasparenza hija għodda ewlenija biex il-persuni interssati jitħallew iżommu azjenda 
responsabbli u b'hekk jipprevjenu prattiki mhux aċċettabbli li jistgħu jikkontribwixxu għar-
riskju, l-informazzjonikwantitattiva aggregata għandha wkoll tkun analizzata skont il-qasam 
tan-negozju tal-azjenda, biex il-prattiki ta' rimunerazzjoni jintrabtu ma' attivitajiet differenti. 
Id-diretturi ta' azjenda fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli għad-deċiżjonijiet ta' 
maniġment li jittieħdu, u għaldaqstant, skont ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2004/913/KE, l-informazzjoni rekwiżita dwar ir-rimunerazzjoni għandha tkun 
ippubblikata fuq bażi annwali. 

Emenda 68

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – punt 1 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Anness I – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Għandu jiddaħħal il-punt li ġej:
“14a. B'deroga mill-punt 14, istituzzjoni 
tista' tistabbilixxi l-allokazzjoni kapitali 
għal riskju speċifiku għall-portafoll ta' 
kummerċ ta' korrelazzjoni kif ġej: L-
istituzzjoni tikkalkula (i) l-allokazzjonijiet 
kapitali għal riskju speċifiku li jkunu 
japplikaw biss għall-pożizzjonijiet twal 
netti tal-portafoll ta' kummerċ ta' 
korrelazzjoni, u (ii) l-allokazzjonijiet 
kapitali għal riskju speċifiku totali li
jkunu japplikaw biss għall-pożizzjonijiet 
qosra netti tal-portafoll ta' kummerċ ta' 
korrelazzjoni. L-akbar ammont minn 
dawn l-ammonti totali jkun l-allokazzjoni 
kapitali għal riskju speċifiku għall-
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portafoll ta' kummerċ ta' korrelazzjoni.
Għall-fini ta' din id-Direttiva, il-portafoll 
ta' kummerċ ta' korrelazzjoni għandu 
jikkonsisti minn pożizzjonijiet ta’ 
titolizzazzjoni u derivattivi tal-kreditu 'n-
th-to-default' li jissodisfaw il-kriterji li 
ġejjin:
(a) il-pożizzjonijiet la jkunu pożizzjonijiet 
ta’ rititolizzazzjoni, la opzjonijiet fuq 
segment ta' titolizzazzjoni, u lanqas 
kwalunkwe derivattiva oħra ta' skoperturi 
ta’ titolizzazzjoni li ma tipprovdix sehem 
pro-rata fir-rikavati ta' segment ta' 
titolizzazzjoni (bl-esklużjoni inter alia ta' 
segment sintetikament leveraged għall-
ogħla livelli tat-tmexxija) ; kif ukoll
(b) l-istrumenti kollha ta' referenza huma 
strumenti b'isem wieħed, inklużi 
derivattivi tal-kreditu b'isem wieħed, li 
għalihom jeżisti suq likwidu 
bidirezzjonali. Dan għandu jinkludi wkoll
indiċijiet negozjati spiss ibbażati fuq dawn 
l-entitajiet ta' referenza. Suq 
bidirezzjonali jitqies li jkun jeżisti fejn 
ikun hemm offerti indipendenti u bona 
fide għax-xiri u l-bejgħ sabiex prezz li 
jkun marbut b'mod raġonevoli mal-aħħar 
prezz tal-bejgħ jew mal-kwotazzjonijiet 
attwali għall-offerti li jkunu kompetittivi u 
bona fide jkun jista' jiġi stabbilit fi żmien 
ġurnata u jitħallas b'dan il-prezz fi żmien 
relattivament qasir f'konformità mad-
drawwiet tan-negozju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Basel dwar l-esklużjoni tal-kummerċ ta' 
korrelazzjoni.



PE439.301v03-00 50/58 PR\807519MT.doc

MT

Emenda 69

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – punt 1 – punt a b (ġdid)
Direttiva 2006/49/KE
Anness I – punt 14 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Għandu jiddaħħal il-punt li ġej:
"14b. Il-pożizzjonijiet li jirreferu għal 
kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin 
ma jistgħux ikunu parti mill-portafoll ta' 
kummerċ ta' korrelazzjoni:
(a) sottostanti li tista' tiġi assenjata għall-
klassijiet ta' skopertura fl-Artikolu 
79(1)(i) u h) tad-Direttiva 2006/48/KE fil-
ktieb mhux tal-kummerċ ta' istituzzjoni ta' 
kreditu; jew
(b) pretensjoni fuq entità bi skop speċjali.
Istituzzjoni tista' tinkludi fil-portafoll ta' 
kummerċ ta' korrelazzjoni, pożizzjonijiet li 
la huma pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u 
lanqas derivattivi tal-kreditu 'n-th-to-
default' iżda li jiħħeġġjaw pożizzjonijiet 
oħra ta' dan il-portafoll, dment li jkun 
jeżisti suq likwidu bidirezzjonali kif 
deskritt fil-punt 14a (b) għall-istrument 
jew is-sottostanti tiegħu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Basel dwar l-esklużjoni tal-kummerċ ta' 
korrelazzjoni.

Emenda 70

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – punt 3 – punt d
Direttiva 2006/49/KE
Anness V – punt 5 k a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5ka. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jirrikonoxxu l-użu ta' approċċ intern 
għall-kalkolu ta' allokazzjoni kapitali 
addizzjonali minflok allokazzjoni kapitali 
għall-portafoll ta' kummerċ ta' 
korrelazzjoni skont l-Anness I, punt 14a 
dment li l-kondizzjonijiet kollha f'dan il-
punt jiġu sodisfatti. Tali approċċ intern 
għandu jaqbad b'mod adegwat ir-riskji 
kollha tal-prezzijiet fl-intervall ta' fiduċja 
ta' 99,9 % fuq orizzont kapitali ta’ sena 
bis-suppożizzjoni ta' livell kostanti ta’ 
riskju, u aġġustat fejn meħtieġ biex 
jirrifletti l-impatt tal-likwidità, il-
konċentrazzjonijiet, l-iħħeġġjar u l-
opzjonalità. L-istituzzjoni tista' tinkorpora 
kwalunkwe pożizzjoni f'dan l-approċċ li 
tkun immaniġġjata b'mod konġunt mal-
pożizzjonijiet tal-portafoll ta' kummerċ ta' 
korrelazzjoni u tista' mbagħad teskludi 
dawk il-pożizzjonijiet mill-approċċ rikjest 
skont il-punt 5a ta' dan l-Anness.
B'mod partikolari, ir-riskji segwenti 
għandhom jinqabdu b'mod adegwat:
(i) ir-riskju kumulattiv li jirriżulta minn 
inadempjenzi multipli, inkluż it-tqegħid 
ta' ordni għall-inadempjenzi, fi prodotti 
f'segmenti;
(ii) riskji ta' firxiet ta’ kreditu, inklużi 
effetti gamma u transgamma;
(iii) il-volatilità ta' korrelazzjonijiet 
implikati, inkluż l-effett trażversali bejn 
firxiet u korrelazzjonijiet;
(iv) riskju ta' bażi, inklużi kemm:
– il-bażi bejn il-firxa ta' indiċi u dawk tal-
ismijiet uniċi konstitwenti tagħha; kif 
ukoll
– il-bażi bejn il-korrelazzjoni implikata ta' 
indiċi u dik ta' portafolli mfasslin għall-
klijent (bespoke);
(v) il-volatitiltà tar-rata ta' rkupru, kif din 
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hija relatata mal-propensità tar-rati ta' 
rkupru biex jaffettwaw il-prezzijiet tas-
segmenti; kif ukoll
(vi) mal-livell li l-kejl tar-riskju 
komprensiv jinkorpora benefiċċji mill-
iħħeġġjar dinamiku, ir-riskju ta' tnaqqis 
tal-ħeġġijiet u l-ispejjeż potenzjali tal-
ibbilanċjar mill-ġdid ta' tali ħeġġijiet.
Għall-finijiet ta' dan il-punt, istituzzjoni 
għandu jkollha data suffiċjenti tas-suq 
biex tiżgura li hija taqbad kompletament 
ir-riskji prinċipali ta' dawn l-iskoperturi 
fl-approċċ intern tagħha skont l-
istandards imniżżlin f'dan il-punt, turi 
permezz tal-ittestjar b’lura jew mezzi 
adatti oħra li l-kejl tar-riskju tagħha jista' 
jfisser kif meħtieġ il-varjazzjoni storika 
tal-prezzijiet ta' dawn il-prodotti u tiżgura 
li hija tista' tissepara l-pożizzjonijiet li 
għalihom ikollha l-approvazzjoni sabiex 
tinkorporahom fl-allokazzjoni kapitali 
skont dant il-punt minn dawk il-
pożizzjonijiet li għalihom ma jkollhiex tali 
approvazzjoni.
Fir-rigward tal-portafolli soġġetti għal 
dan il-punt, l-istituzzjoni għandha 
tapplika regolarment sett ta' xenarji ta' 
tensjoni speċifiċi u predeterminati. Dawn 
ix-xenarji ta' tensjoni għandhom 
jeżaminaw l-effetti tat-tensjoni fuq ir-rati 
ta' inadempjenza, ir-rati ta' rkupru, il-
firxiet ta’ kreditu, u il-korrelazzjonijiet 
fuq il-qligħ u t-telf tal-post tal-kummerċ 
ta' korrelazzjoni. L-istituzzjoni għandha 
tapplika dawn ix-xenarji ta' tensjoni tal-
anqas darba fil-ġimgħa u tirrapporta r-
riżultati tal-anqas darba kull tliet xhur 
lill-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-
paragun mal-allokazzjoni kapitali tal-
istituzzjoni skont dant il-punt. Kwalunkwe 
każ fejn it-testijiet tat-tensjoni jindikaw 
defiċit importanti ta' din l-allokazzjoni 
kapitali għandu jiġi rraportat lill-
awtoritajiet kompetenti fil-ħin adatt. 
Abbażi tar-riżultati ta' dan l-ittestjar tat-
tensjoni, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkunsidraw allokazzjoni 
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kapitali supplimentali kontra l-portafoll 
ta' kummerċ ta' korrelazzjoni kif imniżżel 
fl-Artikolu 136(2) tad-Direttiva 
2006/48/KE. Istituzzjoni għandha 
tikkalkula l-allokazzjoni kapitali biex 
jinqabdu r-riskji kollha tal-prezzijiet tal-
anqas darba fil-ġimgħa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Basel dwar l-esklużjoni tal-kummerċ ta' 
korrelazzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sommarju

It-tielet reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital ġiet adottata mill-Kummissjoni 
fit-13 Ta' Lulju 2009. L-elementi ewlenin tal-proposta huma:

 l-introduzzjoni ta' regoli espliċiti u miżuri u sanzjonijiet superviżorji xierqa rigward il-
politiki ta' rimunerazzjoni, b'mod partikolari l-bonusijiet, biex jipprevjenu politiki li 
jinkoraġġixxu r-riskju inaċċettabbli

 rekwiżiti kapitali msaħħa għal punti fil-ktieb kummerċjali1

 rekwiżiti aqwa ta' kapital għar-rititolizzazzjonijiet2

Il-kriżi finanzjarja u l-ħtieġa għal appoġġ fuq skala kbira miċ-ċittadini li jħallsu t-taxxa kixfu 
d-dgħufijiet fil-prattiki bankarji globali.

In-nuqqas ta' kapital adegwat fis-sistema bankarja kien ċentrali għall-kriżi. Il-mudelli ta' riskju 
tal-banek kulma jmorru kienu qed juru li kien hemm bżonn anqas kapital għal ħafna mill-
attività kummerċjali tagħhom.

Hekk kif żviluppat il-kriżi, in-nuqqas ta' kapital malajr inkixef u kien hemm bżonn appoġġ 
dirett u indirett tal-gvern fuq skala kbira. Fl-UE, ingħataw interventi diretti tal-istat ta' 
madwar EUR 3.9 triljun.

Iċ-ċittadini li jħallsu t-taxxi m'għadhomx jaċċettaw li jipprivatizzaw il-profitti u jissoċjalizzaw 
it-telf, partikolarment wara sena ta' profitti kbar u bonusijiet iġġenerati bis-saħħa ta' appoġġ 
governattiv dirett. 

Il-politiki ta' rimunerazzjoni fis-settur bankarju, b'mod partikolari l-bonusijiet eċċessivi, 
inċentivaw il-ġirja wara l-profitt fiż-żmien qasir, kontra l-istabbiltà fit-tul. Hekk kif l-inċentivi 
tal-kummerċjanti (traders) u d-diretturi individwali huma ċentrali għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
ta' azjenda, dan il-politiki komplew kabbru r-riskji għall-azjendi u għas-sistema finanzjarja 
kollha kemm hi.

Il-G20 u l-UE bdew programm wiesa' ta' riforma biex jipprevjenu l-kriżijiet futuri, itemmu l-
inċentivi għat-teħid ta' riskji eċċessivi, u jiżguraw li min iħallas it-taxxa ma jġarrabx l-ispiża 
ta' għajnuniet fil-ġejjieni. Ir-rapporteur tagħkom tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni bħala 
parti minn dan il-proċess ta' riforma, filwaqt li tipproponi miżuri biex isaħħu d-
dispożizzjonijiet dwar ir-rimunerazzjoni u jiżguraw is-superviżjoni Parlamentarja fuq il-
proċess ta' Basel.

Ir-rimunerazzjoni
                                               
1 l-assi miżmuma minn banek u impriżi tal-investiment għal żmien qasir bil-għan li jinbiegħu
2 titolizzazzjonijiet li jinkludu pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni sottostanti
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Wara l-kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni eżaminat mill-qrib ir-rimunerazzjoni varjabbli. Ir-
rapport De Larosière jirrakkomanda li l-bonusijiet għandhom jirriflettu l-prestazzjoni, ma 
jkunux garantiti, u jkunu mifruxa fuq għadd ta' snin. Dawn il-prinċipji ttieħdu mir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-politiki ta' rimunerazzjoni fis-settur tas-servizzi 
finanzjarji tat-30 ta' April 2009, li tifforma l-bażi tat-test dwar ir-rimunerazzjoni f'din il-
proposta.  Il-proposta tipprovdi għal sanzjonijiet, f'termini ta' miżuri finanzjarji u mhux 
finanzjarji, u żieda ta' penalità fir-rekwiżiti ta' kapital. It-test tal-Kummissjoni jipprovdi wkoll 
għal aktar rekwiżiti ta' trasparenza u żvelar.

F'Settembru 2009, il-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB) ippubblika l-Prinċipji tiegħu għal 
Prattiki Tajba ta' Kumpens, li l-mexxejja tal-G20 approvawhom f'Pittsburgh. Il-prinċipji huma 
maħsuba biex itemmu strutturi ta' rimunerazzjoni li jinkoraġġixxu t-teħid ta' riskji eċċessivi 
jew li jdagħjfu l-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-prinċipji jistipulaw elementi għal prattiki tajba 
tar-rimunerazzjoni f'ħames oqsma:

o il-governanza

o il-kumpens u l-kapital
o l-istruttura tal-paga u l-allinjament tar-rikji

o l-iżvelar
o is-sorveljanza superviżorja

Prinċipji ġodda għal Politiki Tajba ta' Rimunerazzjoni

L-emendi mressqa mir-rapporteur tagħkom għandhom l-għan li, f'din il-proposta, jinkorporaw 
il-prinċipji tal-FSB biex iwasslu għal sistema ta' rimunerazzjoni b'saħħitha u ġusta. L-Istati 
Membri jistgħu jmorru aktar lil hinn mir-rekwiżiti f'din il-proposta, imma huwa importanti li 
nevitaw ir-riskju ta' arbitraġġ regolatorju billi nistabbilixxu standards minimi qawwija. Ir-
rapporteur tagħkom għaldaqstant tipproponi r-rekwiżiti li ġejjin:

 Ill-bonusijiet għandhom jingħataw abbażi ta' prestazzjoni fit-tul u ma jkunu garantit, bl-
ebda "paraxut dehbi" li jippremja l-falliment.

 Il-prijorita ta' azjenda għandha tkun li żżomm l-istabbiltà tagħha nnifisha, għalhekk il-ħlas 
ta' bonusijiet min-naħa tal-azjendi m'għandu qatt jillimita l-kapaċita tagħhom li jqawwu l-
bażi kapitali tagħhom.

 Il-prinċipji tal-FSB japplikaw miżuri speċjali għall-banek li rċevew appoġġ eċċezzjonali 
tal-gvernijiet. Biex jipprevjenu l-periklu morali, l-azjendi għandu jkollhom l-obbligu li 
jħallsu lura liċ-ċittadini u jsaħħu l-bażi kapitali tagħhom, u biss wara dan ikunu jistgħu 
jħallsu bonusijiet lid-diretturi tagħhom.

 Għandu jkun hemm bilanċ f'loku bejn il-bonus u s-salarju; b'mod partikolari, il-bonus ta' 
individwu ma għandux jifforma aktar minn 50 % tal-ammont tar-rimunerazzjoni totali 
tiegħu.
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 Tal-anqas 50 % ta' bonus għandu jitħallas f'ishma. Fi qbil mar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (2009)3177, l-ishma għandhom jinżammu għal tal-anqas tliet snin.

 Parti sostanzjali minn kwalunkwe bonus għandha tkun differita għal perjodu marbut maċ-
ċiklu tan-negozju fil-prodotti kkummerċjati, u l-porzjon differita għandha tiġi rkuprata fil-
każ ta' prestazzjoni fqira.

 Fi kwalunkwe każ, tal-anqas 40 % ta' bonus (għal bonusijiet partikolarment kbar, 60 %) 
għandu jkun differit. Il-perjodu ta' differiment m'għandux ikun anqas minn tliet snin.

Dispożizzjonijiet biex itejbu l-governanza, it-trasparenza u l-iżvelar korporattivi

Miżuri regolatorji u s-superviżjoni ma jiħdux il-post ta' governanza  u trasparenza korporattivi 
effikaċi. Huwa ċar li, fil-perjodu ta' qabel il-kriżi, l-azzjonisti ma ssoreljawx il-politiki ta' 
rimunerazzjoni effikaċement. Ir-rapporteur tagħkom tipproponi li:

 L-azjendi jeħtiġilhom jistabbilixxu kumitat ta' rimunerazzjoni biex jissorveljaw il-politiki 
tagħhom.

 Il-president u l-maġġoranza tal-membri tal-kumitat għandhom ikunu diretturi mhux 
eżekuttivi.

 Il-membri għandu jkollhom il-kompitu li jiddefendi l-interessi fit-tul tal-azzjonisti, l-
investituri u l-persuni l-oħra interessati fl-azjenda.

 L-azjendi għandhom jiżvelaw pubblikament informazzjoni dwar il-politiki ta' 
rimunerazzjoni u l-ħlasijiet tagħhom, inklużi ħlasijiet mill-unità tan-negozju u lid-diretturi 
individwali.

Immudellar nazzjonali u fl-UE kollha kemm hi

Dawn il-miżuri huma ffokati biċ-ċar fuq li jindirizzaw il-fatturi ta' riskju fil-politiki ta' 
rimunerazzjoni. Madankollu r-rappporteur tagħkom huwa mħasseb li l-prattiki ta' 
rimunerazzjoni fis-settur finanzjarju jxattru l-inċentivi fl-ekonomija usa'. Is-superviżuri 
nazzjonali għandhom jużaw l-informazzjoni li jiġbru dwar il-politiki ta' rimunerazzjoni u l-
ħlasijiet biex jimmudellaw (benchmark) l-istituzzjonijiet fil-livell nazzjonali, filwaqt li l-
Awtorità Bankarja Ewropea twettaq eżerċizzju simili fil-livell Ewropew. L-immudellar, il-
governanza korporattiva aqwa, l-involviment tal-persuni interessati u aktar trasprenza se 
jgħinu lill-pubbliku, lill-investituri u lil min ifassal il-politika biex jaslu għal konklużjonijiet 
usa' dwar il-prattiki ta' rimunerazzjoni tas-settur finanzjarju. 

L-implimentazzjoni ta' Basel: Rekwiżiti ta' Kapital għall-Ktieb 
Kummerċjali u r-Rititolizzazzjoni

Diskussjonijiet internazzjonali dwar rekwiżiti ta' kapital huma organizzati permezz tal-
Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja. Għadd ta' modifiki maqbula f'Basel diġà 
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ġew adottati fl-UE1, u għandhom japplikaw mill-31 ta' Diċembru 2010.  Il-proposta kurrenti 
tirrifletti aktar miżuri maqbula f'Basel għall-istess data ta' applikazzjoni. Riformi aktar riformi 
għadhom qed jiġu diskussi. Din il-proposta għaldaqstant għandha titqies bħala pass fil-proċess 
ta' riforma.

Banek aktar stabbli

Il-banek aċċettaw il-prinċipju ta' rekwiżiti ta' kapital ogħla, filwaqt li ppruvaw jiksbu 
dewmien għall-introduzzjoni ta' dawn il-miżuri jew l-hekk imsejjaħ "grandfathering" tal-assi 
eżistenti. Fl-argumenti tagħhom, il-banek jiffukaw fuq l-effett potenzjali fuq il-kapaċita għas-
self u l-ekonomija reali. Ir-rapporteur tagħkom tirrikonoxxi l-importanza ċentrali tat-trawwim 
ta' rkupru ekonomiku qawwi, u semgħet dan it-tħassib bl-attenzjoni. Madankollu, jeħtieġ li 
jitqiesu tliet fatti ewlenin:

1. Dawn il-miżuri huma maħsuba biex jikkoreġu s-sottovalutazzjoni kurrenti tar-riskju fil-
ktieb kummerċjali u għar-rititolizzazzjonijiet. Jekk dan ma jiġix ikkoreġut, dan iwassal 
biex fil-bilanċi tal-banek jinġemgħu vulnerabbiltajiet ġodda u biex il-vulnerabbiltajiet 
eżistenti jibqgħu mhux koperti biżżejjed. M'hemm l-ebda dubju li jeħtiġilna nagħmlu 
progress f'waqtu fuq dawn il-miżuri, jew inkella nissugraw li jerġa' jkollna fallimenti kbar 
tal-banek.

2. L-assi tal-kotba kummerċjali, meta mqabbla mas-self fil-ktieb tal-bank, kienu 
'sottoprezzati' f'termini tal-kost taż-żamma tal-kapital kontrihom, u b'hekk jinkoariġġixxu 
attenzjoni eċċessiva fuq attività kummerċjali ta' riskju ogħla. Il-proċess biex din il-kost 
tinġieb f'postha sejjer, b'mod ġenerali, inaqqas din l-attenzjoni eċċessiva, u mhux 
jinkoraġġixxi tnaqqis fl-attivita ta' self.

3. L-elementi tal-qofol tal-proposta nqablu f'Basel fl-ewwel nofs tal-2009, biex b'hekk il-
banek kellhom aktar minn 18-il xahar biex jottemperaw mad-data ta' implimentazzjoni 
prevista. Mindu ntlaħaq dan il-ftehim, il-banek, filwaqt li rażżnu daqsxejn il-proporzjon, 
żburżaw porzjon konsiderevoli tal-introjtu tagħhom matul l-2009 fil-forma ta' dividendi u 
bonusijiet lill-persunal, biex b'hekk indikaw li huma stess jidhrilhom li jistgħu jissodisfaw 
l-impenji ta' Basel.

Irrapporteur tagħkom għaldaqstant japprova l-proposti tal-Kummissjoni li jimplimentaw dak 
li nqabel f'Basel. Ir-rapporteur tagħkom tipproponi emendi fi tliet oqsma:

L-ewwel nett, jeħtieġ li nirriflettu d-deċiżjoni ulterjuri ta' Basel li l-kummerċ ta' korrelazzjoni 
jkun eskluż mir-rekwiżiti l-ġodda dwar il-ktieb kummerċjali.

It-tieni, f'Basel jinsabu għaddejjin diskussjonijiet dwar rekwiżit ta' "livell minimu" għall-
kummerċ ta' korrelazzjoni. Minħabba li dan għadu ma ġiex ivvalutat għal kollox, ikun 
prematur li ndaħħlu dispożizzjoni tali. Ir-rapporteur tagħkom għaldaqstant tipprovdi għal 
setgħat delegati għall-implimentazzjoni ta' livell minimu jekk dan jinqabel f'Basel.
                                               

1 Id-Direttiva 2009/111/KE, "CRD 2".
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It-tielet, il-proposta tal-Kummissjoni li d-diliġenza dovuta għal rititolizzazzjonijiet kumplessi 
ħafna għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni minn qabel mis-superviżur għandha 
raġunijiet sodi ħafna. In-nuqqas ta' diliġenza dovuta min-naħa ta' banek wassal biex ikunu 
esposti bil-kbir għal riskji li ma kenux mifhuma sewwa, u b'hekk kellu rwol ewlieni fil-kriżi. 
Madankollu, huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara u konċiża ta' rititolizzazzjonijiet 
ta' dan it-tip biex ikun hemm ċertezza regolatorja u biex is-superviżorji ma' jitħallewx jegħrqu 
taħt ix-xogħol addizzjonali. Id-definizzjoni għaldaqstant għandha tkun soġġetta għall-
approvazzjoni tal-Parlament skont il-proċedura għall-atti delegati.

Sorveljanza aqwa mill-Parlament

Il-Kummissjoni tinnegozja l-ftehimiet f'Basel, f'isem l-UE. Mhuwiex aċċettabbli li l-
istituzzjonijiet demokratiċi tal-UE jitħallew mingħajr influwenza sinifikanti fuq dan il-
proċess, partikolarment meta jkunu qed jiġu nnegozjati riformi fundamentali, politiċi, u mhux 
biss tekniċi, li bħalissa qed jiġu diskussi f'Basel. Is-CRD2 inkorporat klawsola ta' reviżjoni li 
lill-Kummissjoni tobbligaha tirrapporta dwar dawn ir-riformi usa' sal-2009. Bħalissa qed issir 
valutazzjoni komprensiva. Huwa essenzjali li, wara l-konklużjoni ta' din il-valutazzjoni, imma 
qabel ma jintlaħaq qbil ulterjuri dwar dawn il-kwistjonijiet f'Basel, il-Kummissjoni tidħol fi 
djalogu sinifikanti mal-Parlament biex tiżgura li tinnegozja abbażi ta' mandat demokratiku 
ċar.


