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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Direttiva se tippermetti l-implimentazzjoni fil-livell tal-Unjoni ta’ regoli 
uniformi għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-fallimenti ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ 
investiment. Il-mekkaniżmu propost għal dan l-għan għandu l-iskop li jipproteġi s-sistema 
bankarja u finanzjarja tal-Unjoni u jnaqqas kemm jista’ jkun l-ispejjeż għall-kontribwenti Il-
proposta tal-Kummissjoni hija raġonevoli, safejn tipprova toħloq serje ta’ strumenti maħsuba 
għar-riżoluzzjoni tal-fallimenti bankarji, li jiġġieldu kontra l-kriżi sistemika tas-settur 
bankarju filwaqt li titqies il-ħtieġa, fl-interess tas-suq u tas-soċjetà, li s-servizzi bankarji 
ewlenin jiġu ppreservati filwaqt li jiġu limitati l-każijiet fejn l-istituzzjonijiet li qed ifallu 
jibbenefikaw minn għajnuna mill-Istat. L-emendi proposti għandhom l-għan li jirrettifikaw 
diversi aspetti li mhumiex preċiżi fl-abbozz għal Direttiva ppreżentat mill-Kummissjoni. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-swieq finanzjarji tal-Unjoni huma 
integrati u interkonnessi ferm, b’ħafna
istituzzjonijiet ta’ kreditu joperaw b’mod 
estensiv lil hinn mill-fruntieri nazzjonali. 
Huwa probabbli li l-falliment ta’ 
istituzzjoni ta’ kreditu transfruntiera 
jaffettwa l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji 
fl-Istati Membri differenti fejn topera. L-
inabbiltà tal-Istati Membri li jieħdu l-
kontroll ta' istituzzjoni ta’ kreditu li qed 
tfalli u jirriżolvuha b’mod li effettivament 
jipprevjeni ħsara sistemika usa’ tista’ 
thedded il-fiduċja reċiproka tal-Istati 
Membri u l-kredibbiltà tas-suq intern fil-
qasam tas-servizzi finanzjarji. L-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji hija, għalhekk, 
kundizzjoni essenzjali għall-istabbiliment u 
l-funzjonament tas-suq intern.

(2) Is-swieq finanzjarji tal-Unjoni huma 
integrati u interkonnessi ferm, b’ħafna 
istituzzjonijiet ta’ kreditu joperaw b’mod 
estensiv lil hinn mill-fruntieri nazzjonali. 
Huwa probabbli li l-falliment ta’ 
istituzzjoni ta’ kreditu transfruntiera 
jaffettwa l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji 
fl-Istati Membri differenti fejn topera. L-
inabbiltà tal-Istati Membri li jieħdu l-
kontroll ta' istituzzjoni ta’ kreditu li qed 
tfalli u jirriżolvuha b’mod li effettivament 
jipprevjeni ħsara sistemika usa’ tista’ 
thedded il-fiduċja reċiproka tal-Istati 
Membri u l-fiduċja tal-kontribwenti fir-
rigward tas-suq intern fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji. L-istabbiltà tas-swieq 
finanzjarji hija, għalhekk, kundizzjoni 
essenzjali għall-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern.

Or. bg
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan il-qafas politiku huwa li l-awtoritajiet kompetenti jiġu mgħammra b'għodod u 
b’setgħat komuni u effettivi biex jindirizzaw kriżijiet bankarji minn qabel, jippreservaw l-
istabbiltà finanzjarja u jimminimizzaw l-iskopertura tal-kontribwenti għat-telf.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Dejjem għandu jitqies l-istralċ ta' 
istituzzjoni insolventi permezz ta' 
proċeduri normali ta' insolvenza qabel ma 
tkun tista' tittieħed deċiżjoni li l-istituzzjoni 
tinżamm bħala negozju avvjat. Istituzzjoni 
insolventi għandha tinżamm bħala negozju 
avvjat kemm jista' jkun bl-użu ta’ fondi 
privati. Dan jista’ jinkiseb jew permezz ta’ 
bejgħ jew fużjoni ma’ akkwirent mis-settur 
privat jew permezz ta’ tnaqqis fil-valur tal-
obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni jew wara 
l-konversjoni tad-dejn tagħha għal ekwità, 
sabiex isseħħ rikapitalizzazzjoni.

(28) Dejjem għandu jitqies l-istralċ ta' 
istituzzjoni insolventi permezz ta' 
proċeduri normali ta' insolvenza qabel ma 
tkun tista' tittieħed deċiżjoni li l-istituzzjoni 
tinżamm bħala negozju avvjat. Istituzzjoni 
insolventi għandha tinżamm bħala negozju 
avvjat bl-użu ta’ fondi privati. Dan jista’ 
jinkiseb jew permezz ta’ bejgħ jew fużjoni 
ma’ akkwirent mis-settur privat jew 
permezz ta’ tnaqqis fil-valur tal-
obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni jew wara 
l-konverżjoni tad-dejn tagħha għal ekwità, 
sabiex isseħħ rikapitalizzazzjoni.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha l-għan ewlieni li tippreserva l-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema bankarja 
filwaqt li tippreserva l-istabbiltà finanzjarja u timminimizza t-telf għall-kontribwenti. Barra 
minn hekk, id-Direttiva tenfasizza li l-għoti ta’ għajnuna pubblika għall-banek li qed ifallu 
m’għandux ikun awtorizzat. F’dan ir-rigward, mhuwiex aċċettabbli li l-fondi pubbliċi jkunu 
jistgħu jintużaw, anke b’mod limitat, biex jippermettu lil stabbiliment li qed ifalli jkompli 
għaddej bl-attivitajiet tiegħu.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-iskop li jiġi protett id-dritt tal-
azzjonisti u l-kredituri li jirċievi mhux 

(32) Għall-iskop li jiġi protett id-dritt tal-
azzjonisti u l-kredituri li jirċievi mhux 
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inqas minn dak li kienu jirċievu f'proċeduri 
normali ta' stralċ, għandhom jiġu stabbiliti 
obbligi ċari fir-rigward tal-valwazzjoni tal-
assi u l-obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni u 
żmien suffiċjenti għandu jitħalla biex issir 
stima xierqa tat-trattament li kienu jirċievu 
kieku l-istituzzjoni ġiet stralċjata skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza. Għandu 
jkun hemm il-possibbiltà li tali valwazzjoni 
tinbeda diġà fil-fażi ta' intervent bikri. 
Qabel tittieħed kwalunkwe azzjoni ta' 
riżoluzzjoni, għandha titwettaq stima tal-
valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-
istituzzjoni u tat-trattament li l-azzjonisti u 
l-kredituri kienu jirċievu taħt il-proċeduri 
normali ta’ insolvenza. Tali valwazzjoni 
għandha tkun soġġetta għal reviżjoni 
ġudizzjarja flimkien mad-deċiżjoni ta' 
riżoluzzjoni biss. Barra minn hekk, għandu 
jkun hemm obbligu li jwettaq, wara li 
jkunu ġew applikati l-għodod tar-
riżoluzzjoni, paragun ex post bejn it-
trattament li l-azzjonisti u l-kredituri jkunu 
fil-fatt ġew mogħtija u t-trattament li kienu 
jirċievu taħt proċeduri normali ta’ 
insolvenza. Jekk ikun determinat li l-
azzjonisti u l-kredituri jkunu rċevew, fil-
ħlas għall-pretensjonijiet tagħhom, inqas 
mill-ammont li kienu jirċievu taħt 
proċeduri normali ta’ insolvenza, huma 
għandhom ikunu intitolati għal ħlas tad-
differenza. B'kuntrast mal-valwazzjoni ta' 
qabel l-azzjoni ta' riżoluzzjoni, għandu 
jkun possibbli li dan il-paragun jiġi 
kontestat separatament mid-deċiżjoni tar-
riżoluzzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew ħielsa jiddeċiedu dwar il-
proċedura ta' kif l-azzjonisti u l-kredituri 
jitħallsu kwalunkwe differenza li tkun ġiet 
ddeterminata fit-trattament. Din id-
differenza, jekk ikun hemm, għandha 
titħallas mill-arranġamenti finanzjarji 
stabbiliti skont din id-direttiva.

inqas minn dak li kienu jirċievu f'proċeduri 
normali ta' stralċ, għandhom jiġu stabbiliti 
obbligi ċari fir-rigward tal-valwazzjoni tal-
assi u l-obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni u 
żmien suffiċjenti għandu jitħalla biex issir 
stima xierqa tat-trattament li kienu jirċievu 
kieku l-istituzzjoni ġiet stralċjata skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza. Għandu 
jkun hemm il-possibbiltà li tali valwazzjoni
tinbeda diġà fil-fażi ta' intervent bikri. 
Qabel tittieħed kwalunkwe azzjoni ta' 
riżoluzzjoni, għandha titwettaq stima tal-
valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-
istituzzjoni u tat-trattament li l-azzjonisti u 
l-kredituri kienu jirċievu taħt il-proċeduri 
normali ta’ insolvenza. Tali valwazzjoni 
għandha tkun soġġetta għal reviżjoni 
ġudizzjarja flimkien mad-deċiżjoni ta' 
riżoluzzjoni biss. Barra minn hekk, għandu 
jkun possibbli li jitwettaq, wara li jkunu 
ġew applikati l-għodod tar-riżoluzzjoni, 
paragun ex post bejn it-trattament li l-
azzjonisti u l-kredituri jkunu fil-fatt ġew 
mogħtija u t-trattament li kienu jirċievu 
taħt proċeduri normali ta’ insolvenza, fil-
każ li tali paragun jintalab mill-azzjonisti 
u l-kredituri. Jekk ikun determinat li l-
azzjonisti u l-kredituri jkunu rċevew, fil-
ħlas għall-pretensjonijiet tagħhom, inqas 
mill-ammont li kienu jirċievu taħt 
proċeduri normali ta’ insolvenza, huma 
għandhom ikunu intitolati għal ħlas tad-
differenza. B'kuntrast mal-valwazzjoni ta' 
qabel l-azzjoni ta' riżoluzzjoni, għandu 
jkun possibbli li dan il-paragun jiġi 
kontestat separatament mid-deċiżjoni tar-
riżoluzzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew ħielsa jiddeċiedu dwar il-
proċedura ta' kif l-azzjonisti u l-kredituri 
jitħallsu kwalunkwe differenza li tkun ġiet 
determinata fit-trattament. Din id-
differenza, jekk ikun hemm, għandha 
titħallas mill-arranġamenti finanzjarji 
stabbiliti skont din id-direttiva.

Or. bg
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Ġustifikazzjoni

Peress li qabel il-miżuri ta’ riżoluzzjoni titwettaq evalwazzjoni tat-trattament li l-azzjonisti u 
l-kredituri kienu jirċievu fil-qafas ta’ proċedura normali ta’ insolvenza, mhuwiex neċessarju 
li dan il-paragun bejn it-trattament effettivament riżervat għall-azzjonisti u għall-kredituri u 
t-trattament li jkunu rċevew fil-qafas ta’ proċedura normali ta’ insolvenza jkun obbligatorju 
retrospettivament, sakemm l-azzjonisti u l-kredituri ma jitolbux dan.    

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

а) l-istituzzjoni qed tikser jew hemm 
elementi oġġettivi biex li jsostnu d-
determinazzjoni li dik l-istituzzjoni se tkun 
qed tikser, fil-futur qarib, ir-rekwiżiti 
kapitali għall-kontinwazzjoni tal-
awtorizzazzjoni b'mod li jiġġustifika l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni mill-awtorità 
kompetenti minħabba li l-istituzzjoni tkun 
ġarrbet jew probabbli li ser iġġarrab telf li 
se jnaqqas il-fondi proprji tagħha kollha
jew parti sostanzjali minnhom;

а) l-istituzzjoni qed tikser jew hemm 
elementi oġġettivi li jsostnu d-
determinazzjoni li dik l-istituzzjoni se tkun 
qed tikser, fil-futur qarib, ir-rekwiżiti 
kapitali għall-kontinwazzjoni tal-
awtorizzazzjoni b'mod li jiġġustifika l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni mill-awtorità 
kompetenti minħabba li l-istituzzjoni tkun 
ġarrbet jew probabbli li ser iġġarrab telf li 
se jnaqqas l-assi tagħha, li jikkorrispondu 
għall-kapital sottoskritt kollu jew parti 
sostanzjali minnu;

Or. bg

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ, għall-għan tal-preċiżjoni terminoloġika, li nitkellmu dwar "assi" aktar milli "fondi 
proprji", safejn dawn ikunu jikkorrispondu għal valur fiss. Dan jinvolvi ċifra li tinforma lill-
kredituri tal-bank dwar l-assi miżmuma minnu. Il-fondi proprji jistgħu jiżdiedu jew jitnaqqsu 
biss, filwaqt li l-assi jistgħu jiġu assorbiti.   

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) impjegati jew eksimpjegati tal-
awtoritajiet imsemmija fil-punti (a) u (b);

d) impjegati jew eksimpjegati tal-
awtoritajiet imsemmija fil-punti (a), (b) u 
c);
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Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar ir-rispett tas-sigriet professjonali m’għandhomx japplikaw biss għall-
impjegati jew l-eksimpjegati tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni, tal-awtoritajiet kompetenti u tal-
ABE, iżda wkoll għall-ministeri kompetenti. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 103 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega ta’ setgħat għandha tingħata 
għal perjodu ta’ żmien mhux determinat
mid-data msemmija fl-Artikolu 116.

2. Id-delega ta’ setgħat għandha tingħata 
għal perjodu ta’ żmien ta’ ħames snin mid-
data msemmija fl-Artikolu 116. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar 
tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ -ħames snin previst għad-
delega.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni relatata mal-għoti ta’ delega ta’ setgħat għal perjodu mhux 
determinat fir-rigward tal-adozzjoni ta’ atti delegati hija kontra l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-fatt li jiġi previst perjodu mhux determinat 
jikkostitwixxi, naturalment, mod biex jiġi speċifikat iż-żmien tad-delega, dan l-approċċ ma 
jikkunsidrax il-possibbiltà li l-elementi konkreti li tapplika għalihom id-delega jiġu 
modifikati.  

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 103 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2, 4, 
28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 u 98 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament 
Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu 
esprimew xi oġġezzjoni f’perjodu ta’

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 2, 4, 
28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 u 98 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’tliet xhur
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xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew il-Kunsill.

min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perijodu, kemm il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi estiż iż-żmien previst li fih jistgħu jitqajmu l-oġġezzjonijiet, sabiex il-
Parlament u l-Kunsill ikunu jistgħu jistudjaw bir-reqqa l-att delegat u jiddeterminaw jekk l-
adozzjoni tiegħu f'din il-forma hijiex f’waqtha u korretta.


