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 Amendment 20
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) F'konformità ma' dawn il-miżuri, 
il-Parlament jistieden lill-Kummissjoni, 
lill-Bank Ċentrali Ewropew, u lill-
Awtorità Bankarja Ewropea jaħdmu 
flimkien sabiex jiżguraw li l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jissospendu 
temporanjament id-distribuzzjoni ta' 
dividendi mill-inqas sal-
31 ta' Marzu 2021.

Or. en

Emenda 21
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Garanziji pprovduti fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 mill-gvernijiet 
nazzjonali jew minn entitajiet pubbliċi 
oħra, li huma eliġibbli bħala fornituri tal-
protezzjoni tal-kreditu skont ir-regoli ta' 
mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu stabbiliti 
fil-Kapitolu Erbgħa tal-Parti Tlieta tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 huma 
komparabbli rigward l-effetti ta' 
mitigazzjoni tar-riskju tagħhom għal 
garanziji pprovduti minn aġenziji ta' 
kreditu għall-esportazzjoni uffiċjali kif 
imsemmi fl-Artikolu 47c tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013. Huwa għalhekk 
ġustifikat li jiġu allinjati r-rekwiżiti ta' 
kopertura minima għal skoperturi 
improduttivi li jibbenefikaw minn garanziji 
mogħtija minn gvernijiet nazzjonali jew 
entitajiet pubbliċi oħrajn lil dawk li 

(7) Garanziji pprovduti fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 mill-gvernijiet 
nazzjonali jew minn entitajiet pubbliċi 
oħra, li huma eliġibbli bħala fornituri tal-
protezzjoni tal-kreditu skont ir-regoli ta' 
mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu stabbiliti 
fil-Kapitolu Erbgħa tal-Parti Tlieta tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013 huma 
komparabbli rigward l-effetti ta' 
mitigazzjoni tar-riskju tagħhom għal 
garanziji pprovduti minn aġenziji ta' 
kreditu għall-esportazzjoni uffiċjali kif 
imsemmi fl-Artikolu 47c tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013. Huwa għalhekk 
ġustifikat li jiġu allinjati r-rekwiżiti ta' 
kopertura minima għal skoperturi 
improduttivi li jibbenefikaw minn garanziji 
mogħtija minn gvernijiet nazzjonali jew 
entitajiet pubbliċi oħrajn lil dawk li 
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jibbenefikaw minn garanziji mogħtija minn 
aġenziji uffiċjali ta' kreditu għall-
esportazzjoni. Għalhekk, garanziji u 
kontrogaranziji li huma estiżi fil-kuntest 
tal-pandemija tal-COVID-19 skont ir-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jenħtieġ 
li jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-
garanziji pprovduti minn aġenziji uffiċjali 
ta' kreditu għall-esportazzjoni.

jibbenefikaw minn garanziji mogħtija minn 
aġenziji uffiċjali ta' kreditu għall-
esportazzjoni fuq bażi permanenti.

Or. en

Emenda 22
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-kriżi ekonomika li tirriżulta 
mill-pandemija tal-COVID-19 tirrikjedi 
finanzjament pubbliku estensiv biex it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku jiġi limitat. 
Fid-dawl ta' tnaqqis sostanzjali fid-dħul 
fiskali u ta' defiċits baġitarji mistennija, 
il-gvernijiet jeħtiġilhom jiddependu fuq il-
ħruġ ta' dejn pubbliku biex jiffinanzjaw 
miżuri eċċezzjonali. Fil-każ ta' Stati 
Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro, 
jista' jsir diffiċli u, f'xi każijiet, 
impossibbli li jiġi żgurat il-finanzjament 
ta' emerġenza kollu meħtieġ biss fil-
munita domestika waqt li fl-istess ħin 
wieħed jiddependi primarjament fuq is-
swieq lokali li huma limitati fid-daqs u l-
likwidità, speċjalment fis-sitwazzjoni 
straordinarja attwali. Il-finanzjament 
permezz tal-ħruġ ta' bonds tal-gvern 
denominati fil-munita ta' Stat Membru 
ieħor, u b'mod partikolari f'euro, jista' 
jkun meħtieġ biex jiġu appoġġati miżuri 
biex jiġu miġġielda l-konsegwenzi tal-
pandemija tal-COVID-19. Għalhekk, 
jeħtieġ li jiġu estiżi u introdotti mill-ġdid l-
arranġamenti tranżitorji għal skoperturi 
għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali 
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denominati fil-munita ta' Stat Membru 
ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-
riskju assenjati għal dawn l-iskoperturi 
kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-
regoli dwar l-iskoperturi kbar, filwaqt li 
tiġi salvagwardjata l-applikazzjoni tar-
regoli ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' 
kreditu.

Or. en

Emenda 23
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Il-livell għoli ta' volatilità tas-
swieq irreġistrat minn mindu faqqgħet il-
pandemija tal-COVID-19 għandu impatt 
konsiderevoli fuq il-multiplikatur 
kwantitattiv tar-riskju tas-suq integrati fil-
mudelli interni tal-banek. Il-banek huma 
obbligati jittestjaw retrospettivament il-
mudelli interni tagħhom kuljum biex 
jivvalutaw jekk il-mudelli interni tagħhom 
jiġġenerawx biżżejjed rekwiżiti ta' kapital 
biex jassorbu t-telf kummerċjali. Nuqqas 
fir-rekwiżit ta' ttestjar retrospettiv, jew 
qabża fil-valur, fuq numru ta' ġranet 
iwassal għal penali awtomatiċi li 
għandhom jiġu applikati għall-mudelli 
interni tar-riskju tas-suq. Għalhekk, ir-
rekwiżit ta' ttestjar retrospettiv huwa 
proċikliku ferm f'perjodu ta' volatilità 
estrema bħal dak li qed inħabbtu wiċċna 
miegħu bħalissa. Sabiex jittaffew l-effetti 
negattivi ta' tali rekwiżit, għandha tkun 
permessa aktar flessibbiltà fir-regoli biex 
is-superviżuri jkunu jistgħu jinjoraw 
temporanjament ir-regoli tal-garanzija ta' 
kontinġenza fir-rigward ta' qabżiet fil-
valur.
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Or. en

Emenda 24
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) L-impatt straordinarju tal-
pandemija tal-COVID-19 huwa osservat 
ukoll fil-livelli estremi ta' volatilità fis-
swieq finanzjarji. Illum naraw kif il-
volatilità u l-inċertezza qed iwasslu għal 
żieda fir-rendimenti tad-dejn pubbliku li, 
min-naħa tagħhom, iwasslu għal telf 
mhux realizzat fuq l-iskoperturi tal-banek 
għad-dejn pubbliku. Sabiex jittaffa l-
impatt negattiv konsiderevoli tal-volatilità 
tas-suq fuq il-kapital regolatorju tal-
banek u, għalhekk, fuq il-kapaċità tal-
istituzzjonijiet li jsellfu lill-klijenti, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit mill-ġdid filtru 
prudenzjali relatat mal-COVID-19 għall-
iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali.

Or. en

Emenda 25
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Evidenza li ħarġet fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 għamlitha ċara 
li l-possibbiltà li ċerti skoperturi tal-banek 
ċentrali jiġu esklużi temporanjament mill-
kalkolu tal-miżura ta' skopertura totali ta' 
istituzzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 429a 
tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif 

imħassar
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emendat bir-Regolament (UE) 2019/876, 
tista' tkun essenzjali waqt sitwazzjoni ta' 
kriżi. Madankollu, l-effettività ta' din il-
miżura tidher li hija mxekkla bil-
flessibbiltà mnaqqsa li tirriżulta mill-
mekkaniżmu ta' kumpens marbut ma' 
esklużjonijiet temporanji bħal dawn li 
jillimitaw il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jżidu l-iskoperturi tal-banek ċentrali 
f'sitwazzjoni ta' kriżi. Dan jista', fl-aħħar 
mill-aħħar, iwassal biex l-istituzzjoni tkun 
imġiegħla tnaqqas il-livell ta' self lill-
unitajiet domestiċi u lin-negozji. Sabiex 
tiġi evitata kwalunkwe konsegwenza 
mhux mixtieqa marbuta mal-mekkaniżmu 
ta' kumpens u sabiex tiġi żgurata l-
effettività ta' dik l-esklużjoni fid-dawl ta' 
xokkijiet u kriżijiet futuri possibbli, il-
mekkaniżmu ta' kumpens jenħtieġ li jiġi 
modifikat qabel ma jsir applikabbli r-
rekwiżit tal-proporzjon ta' ingranaġġ 
stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 92(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, 
f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, fit-
28 ta' Ġunju 2021. Sakemm jiġu applikati 
d-dispożizzjonijiet emendati dwar il-
kalkolu tal-proporzjon ta' ingranaġġ kif 
introdott mir-Regolament (UE) 2019/876, 
jenħtieġ li l-Artikolu 429a ikompli 
japplika kif introdott mir-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 2015/6218.
__________________
18 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2015/62 tal-10 ta' Ottubru 2014 li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill rigward il-proporzjon ta' 
ingranaġġ ĠU L 11, 17.1.2015, p. 37-43

Or. en

Emenda 26
Othmar Karas, Markus Ferber



PE◄652.494►v◄01-00► 8/77 ◄ AM\1206024EN.docx ►

MT

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Minħabba l-livelli straordinarji ta' 
volatilità fis-swieq finanzjarji minn mindu 
faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19, il-
multiplikatur kwantitattiv tar-riskju tas-
suq żdied, ħaġa li tista' sseħħ meta l-
volatilità tas-swieq tkun qabżet il-livelli 
mbassra minn mudell intern ta' 
istituzzjoni. Filwaqt li l-BCBS jipprevedi 
l-possibbiltà legali li tali avvenimenti ta' 
darba jiġu mmitigati fil-mudelli tar-riskju 
tas-suq, tali dispożizzjoni mhijiex 
kompletament prevista fir-Regolament 
(UE) Nru 575/2013. Għalhekk, jenħtieġ li 
jiġi introdott marġni limitat ta' manuvra 
għall-awtoritajiet kompetenti biex jiġu 
esklużi l-qabżiet fil-valur li ma 
jirriżultawx minn nuqqasijiet fil-mudelli 
interni u li jkunu seħħew bejn l-
1 ta' Jannar 2020 u l-
31 ta' Diċembru 2021. Peress li din id-
diskrezzjoni superviżorja tista' tiġi 
ġġustifikata anki fi żminijiet futuri ta' 
volatilità straordinarja tas-suq, il-
Kummissjoni jenħtieġ li teżamina din id-
dispożizzjoni mill-ġdid bil-ħsieb li ssir 
permanenti bħala parti mir-rieżami tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-livelli straordinarji ta' volatilità fis-swieq finanzjarji, marġni limitat ta' manuvra 
għall-awtoritajiet kompetenti biex il-multiplikatur kwantitattiv tar-riskju tas-suq jiġi limitat 
huwa ġustifikat - f'konformità mal-Opinjoni tal-BĊE tal-20 ta' Mejju 2020. Peress li din id-
diskrezzjoni superviżorja tista' tiġi ġġustifikata anki fi żminijiet futuri ta' volatilità 
straordinarja tas-suq, il-Kummissjoni jenħtieġ li teżamina din id-dispożizzjoni mill-ġdid bil-
ħsieb li ssir permanenti bħala parti mir-rieżami li jmiss tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 
Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-emenda tal-Artikolu 366 tal-awtur.

Emenda 27
Fabio Massimo Castaldo
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat. Fit-
3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
fil-liġi tal-Unjoni.

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa (i) fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat, għal assi 
b'kost amortizzat; u (ii) telf nett mhux 
realizzat imkejjel b'valur ġust permezz ta' 
introjtu ieħor komprensiv (OCI). Fit-
3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
fil-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 28
Raffaele Fitto

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat. Fit-

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa (i) fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat, għal assi 
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3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
fil-liġi tal-Unjoni.

b'kost amortizzat; u (ii) telf nett mhux 
realizzat imkejjel b'valur ġust permezz ta' 
introjtu ieħor komprensiv (OCI). Fit-
3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
fil-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat. Fit-
3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
fil-liġi tal-Unjoni.

(10) L-applikazzjoni tal-IFRS 9 matul it-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-
pandemija tal-COVID-19 tista' twassal 
għal żieda sinifikanti f'daqqa (i) fil-
provvedimenti għat-telf ta' kreditu 
mistennija, billi għal ħafna skoperturi 
mistennija telf fuq il-ħajja tagħhom jista' 
jkun meħtieġ li jiġi kkalkulat, għal assi 
b'kost amortizzat; u (ii) telf nett mhux 
realizzat imkejjel b'valur ġust permezz ta' 
introjtu ieħor komprensiv (OCI). Fit-
3 ta' April 2020, il-BCBS qabel li 
jippermetti aktar flessibbiltà fl-
implimentazzjoni tal-arranġamenti 
tranżitorji li jintroduċu bil-mod l-impatt 
tal-IFRS 9. Biex tiġi limitata l-volatilità 
possibbli tal-kapital regolatorju li tista' 
sseħħ jekk il-kriżi tal-COVID-19 tirriżulta 
f'żieda sinifikanti fid-dispożizzjonijiet tat-
telf ta' kreditu mistenni, huwa meħtieġ li 
jiġu estiżi wkoll l-arranġamenti tranżitorji 
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fil-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 30
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-
2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-
COVID-19.

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-
2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Madankollu, biex jiġi evitat li dawk l-
istituzzjonijiet b'komponent dinamiku 
pożittiv fil-perjodu bejn l-2018 u l-2019 
jiġu penalizzati, jenħtieġ li jitħallew 
jissostitwixxu d-data ta' referenza tal-
2020 bl-2018 meta s-somma tat-telf ta' 
kreditu mistenni tkun inqas f'din id-data. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-
COVID-19.

Or. en
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Emenda 31
Raffaele Fitto

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-
2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-
COVID-19.

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni u telf nett 
mhux realizzat fuq l-assi imkejla b'valur 
ġust permezz ta' OCI jista' jkollhom fuq il-
kapaċità tal-istituzzjonijiet li jsellfu lill-
klijenti fi żminijiet meta tkun l-aktar 
meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu u telf nett mhux realizzat 
fuq l-assi imkejla b'valur ġust permezz ta' 
OCI li huma jirrikonoxxu fl-2020 u l-2021 
għall-assi finanzjarji tagħhom, li mhumiex 
indeboliti fil-kreditu. Dan iwassal għal 
għajnuna addizzjonali għall-impatt tal-kriżi 
tal-COVID-19 fuq il-ħtieġa ta' żieda fl-
istituzzjonijiet għall-ħtiġijiet ta' 
proviżjonament u t-telf mhux realizzat 
skont l-IFRS 9 filwaqt li jinżammu l-
arranġamenti tranżitorji għall-ammonti 
mistennija ta' telf ta' kreditu stabbiliti qabel 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
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provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-
2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-
COVID-19.

provvedimenti tat-telf mistenni u telf nett 
mhux realizzat fuq l-assi imkejla b'valur 
ġust permezz ta' OCI jista' jkollhom fuq il-
kapaċità tal-istituzzjonijiet li jsellfu lill-
klijenti fi żminijiet meta tkun l-aktar 
meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu u telf nett mhux realizzat 
fuq l-assi imkejla b'valur ġust permezz ta' 
OCI li huma jirrikonoxxu fl-2020 u l-2021 
għall-assi finanzjarji tagħhom, li mhumiex 
indeboliti fil-kreditu. Dan iwassal għal 
għajnuna addizzjonali għall-impatt tal-kriżi 
tal-COVID-19 fuq il-ħtieġa ta' żieda fl-
istituzzjonijiet għall-ħtiġijiet ta' 
proviżjonament u t-telf mhux realizzat 
skont l-IFRS 9 filwaqt li jinżammu l-
arranġamenti tranżitorji għall-ammonti 
mistennija ta' telf ta' kreditu stabbiliti qabel 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 33
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni u telf nett 
mhux realizzat fuq l-assi imkejla b'valur 
ġust permezz ta' OCI jista' jkollhom fuq il-
kapaċità tal-istituzzjonijiet li jsellfu lill-
klijenti fi żminijiet meta tkun l-aktar 
meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
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2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-
COVID-19.

żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu u telf nett mhux realizzat 
fuq l-assi imkejla b'valur ġust permezz ta' 
OCI li huma jirrikonoxxu fl-2020 u l-2021 
għall-assi finanzjarji tagħhom, li mhumiex 
indeboliti fil-kreditu. Dan iwassal għal 
għajnuna addizzjonali għall-impatt tal-kriżi 
tal-COVID-19 fuq il-ħtieġa ta' żieda fl-
istituzzjonijiet għall-ħtiġijiet ta' 
proviżjonament u t-telf mhux realizzat 
skont l-IFRS 9 filwaqt li jinżammu l-
arranġamenti tranżitorji għall-ammonti 
mistennija ta' telf ta' kreditu stabbiliti qabel 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 34
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni totali tal-kapital tal-Grad 1 
ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' kwalunkwe 
żieda f'dispożizzjonijiet ġodda mistennija 
ta' telf ta' kreditu li huma jirrikonoxxu fl-
2020 u l-2021 għall-assi finanzjarji 
tagħhom, li mhumiex indeboliti fil-kreditu. 
Dan iwassal għal għajnuna addizzjonali 
għall-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-
ħtieġa ta' żieda fl-istituzzjonijiet għall-
ħtiġijiet ta' proviżjonament skont l-IFRS 9 
filwaqt li jinżammu l-arranġamenti 
tranżitorji għall-ammonti mistennija ta' telf 
ta' kreditu stabbiliti qabel il-pandemija tal-

(11) Biex jiġi mmitigat l-impatt 
potenzjali li żieda f'daqqa fil-
provvedimenti tat-telf mistenni jista' 
jkollha fuq il-kapaċità tal-istituzzjonijiet li 
jsellfu lill-klijenti fi żminijiet meta tkun l-
aktar meħtieġa, l-arranġamenti tranżitorji 
jenħtieġ li jiġu estiżi b'sentejn u l-
istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu 
reintegrazzjoni parzjali tal-kapital tal-
Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħhom ta' 
kwalunkwe żieda f'dispożizzjonijiet ġodda 
mistennija ta' telf ta' kreditu li huma 
jirrikonoxxu fl-2020 u l-2021 għall-assi 
finanzjarji tagħhom, li mhumiex indeboliti 
fil-kreditu. Dan iwassal għal għajnuna 
addizzjonali għall-impatt tal-kriżi tal-
COVID-19 fuq il-ħtieġa ta' żieda fl-
istituzzjonijiet għall-ħtiġijiet ta' 
proviżjonament skont l-IFRS 9 filwaqt li 
jinżammu l-arranġamenti tranżitorji għall-
ammonti mistennija ta' telf ta' kreditu 
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COVID-19. stabbiliti qabel il-pandemija tal-COVID-
19.

Or. en

Emenda 35
Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-pandemija tal-COVID-19 
wasslet ukoll għal limitazzjonijiet 
sinifikanti għall-banek fil-ġestjoni tal-
NPLs, kemm ġodda kif ukoll eżistenti. Il-
banek mistennija jkomplu jnaqqsu l-
istokk eżistenti ta' NPLs matul l-2020. 
Madankollu, fiċ-ċirkostanzi attwali, huwa 
diffiċli ferm li jkun hemm konformità 
mar-rata ta' tnaqqis globali ta' NPLs 
osservata f'dawn l-aħħar snin, peress li s-
swieq tal-NPLs huma magħluqin u hemm 
dewmien sinifikanti fil-proċedimenti 
ġudizzjarji f'diversi Stati Membri, jew 
saħansitra ġew sospiżi. Bla dubju, dan se 
jkollu impatt negattiv fuq ir-rati ta' 
rkupru u ż-żminijiet ta' rkupru tal-banek. 
F'dan il-kuntest, huwa previst iffriżar 
temporanju tal-kalendarju tal-NPLs tal-
banek.

Or. en

Emenda 36
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) F'Marzu 2020, il-Grupp tal-
Gvernaturi tal-Banek Ċentrali u l-Kapijiet 

(13) F'Marzu 2020, il-Grupp tal-
Gvernaturi tal-Banek Ċentrali u l-Kapijiet 
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tas-Superviżjoni (GHOS) irreveda l-iskeda 
ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-
elementi finali tal-qafas ta' Basel. Filwaqt li 
l-biċċa l-kbira tal-elementi finali għad iridu 
jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni, ir-
rekwiżit ta' riżerva għall-proporzjon ta' 
ingranaġġ għal istituzzjonijiet globali 
sistemikament importanti diġà ġie 
implimentat permezz tal-emendi li saru 
permezz tar-Regolament (UE) 2019/876. 
Għalhekk, id-data tal-applikazzjoni għar-
rekwiżit ta' riżerva għall-proporzjon ta' 
ingranaġġ jenħtieġ li tiġi differita b'sena 
sal-1 ta' Jannar 2023, kif miftiehem 
internazzjonalment. Id-data tal-
applikazzjoni stabbilita fir-Regolament 
(UE) 2019/876 jenħtieġ li tiġi riveduta 
skont dan biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi internazzjonalment għall-
istituzzjonijiet stabbiliti fl-Unjoni u li 
joperaw barra mill-Unjoni. Bl-
applikazzjoni tar-rekwiżit ta' riżerva 
għall-proporzjon ta' ingranaġġ pospost, 
matul il-perjodu ta' posponiment ma jkun 
hemm l-ebda konsegwenza għan-nuqqas 
li jiġi ssodisfat dak ir-rekwiżit kif stabbilit 
fl-Artikolu 141c tad-Direttiva 2013/36/UE 
u l-ebda restrizzjoni relatata fuq id-
distribuzzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 141b ta' din id-Direttiva.

tas-Superviżjoni (GHOS) irreveda l-iskeda 
ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-
elementi finali tal-qafas ta' Basel. Filwaqt li 
l-biċċa l-kbira tal-elementi finali għad iridu 
jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni, ir-
rekwiżit ta' riżerva għall-proporzjon ta' 
ingranaġġ għal istituzzjonijiet globali 
sistemikament importanti diġà ġie 
implimentat permezz tal-emendi li saru 
permezz tar-Regolament (UE) 2019/876. 
Id-data tal-applikazzjoni stabbilita fir-
Regolament (UE) 2019/876 jenħtieġ li tiġi 
riveduta skont dan biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi internazzjonalment 
għall-istituzzjonijiet stabbiliti fl-Unjoni u li 
joperaw barra mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 37
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Minħabba l-garanziji speċifiċi 
marbuta ma' self mogħti minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu lil pensjonanti 
jew impjegati b'kuntratt permanenti 
kontra t-trasferiment inkondizzjonat ta' 

imħassar
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parti mill-pensjoni jew mis-salarju ta' dak 
li qed jissellef lil dik l-istituzzjoni ta' 
kreditu, l-Artikolu 123 tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 ġie emendat bir-
Regolament (UE) 2019/876 biex 
jippermetti trattament aktar favorevoli ta' 
dan is-self. L-applikazzjoni ta' dan it-
trattament fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 tinċentiva lill-istituzzjonijiet 
biex jiżdied is-self lill-impjegati u lill-
pensjonanti. Għalhekk jeħtieġ li d-data 
tal-applikazzjoni ta' dik id-dispożizzjoni 
titmexxa 'l quddiem biex tkun tista' 
tintuża minn istituzzjonijiet diġà matul il-
pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 38
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-dispożizzjonijiet dwar l-
aġġustament ta' skoperturi ponderati 
għar-riskju ta' SMEs mhux inadempjenti 
stabbiliti fl-Artikolu 501 tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 (il-fattur ta' sostenn 
lill-SMEs) ġew emendati permezz tar-
Regolament (UE) 2019/876. Dan ir-
Regolament fl-Artikolu 501a tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, 
introduċa wkoll aġġustament ġdid għar-
rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tal-
kreditu għall-iskoperturi għal entitajiet li 
joperaw jew jiffinanzjaw strutturi jew 
faċilitajiet fiżiċi, sistemi u networks li 
jipprovdu jew jappoġġaw servizzi pubbliċi 
essenzjali (il-fatturi ta' sostenn għall-
infrastruttura). Billi dawk il-fatturi ta' 
appoġġ jippermettu trattament aktar 
favorevoli ta' ċerti skoperturi għall-SMEs 
u l-infrastruttura, l-applikazzjoni 

imħassar
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tagħhom fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 tinċentiva lill-istituzzjonijiet 
biex iżidu s-self tant meħtieġ lil dawk l-
entitajiet. Għalhekk jeħtieġ li d-data ta' 
applikazzjoni taż-żewġ fatturi ta' appoġġ 
tiġi avvanzata biex ikunu jistgħu jintużaw 
minn istituzzjonijiet diġà matul il-
pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 39
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-trattament prudenzjali ta' ċerti 
assi tas-softwer ġie emendat bir-
Regolament (UE) 2019/876 biex tkompli 
tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn settur 
bankarju aktar diġitalizzat. Fil-kuntest 
tal-użu aċċellerat tas-servizzi diġitali 
bħala konsegwenza tal-miżuri pubbliċi 
adottati biex tiġi indirizzata l-pandemija 
tal-COVID-19, jenħtieġ li tiġi antiċipata l-
applikazzjoni ta' dawn il-bidliet.

imħassar

Or. en

Emenda 40
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-trattament prudenzjali ta' ċerti 
assi tas-softwer ġie emendat bir-
Regolament (UE) 2019/876 biex tkompli 
tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn settur 

imħassar
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bankarju aktar diġitalizzat. Fil-kuntest 
tal-użu aċċellerat tas-servizzi diġitali 
bħala konsegwenza tal-miżuri pubbliċi 
adottati biex tiġi indirizzata l-pandemija 
tal-COVID-19, jenħtieġ li tiġi antiċipata l-
applikazzjoni ta' dawn il-bidliet.

Or. en

Emenda 41
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex il-miżuri straordinarji ta' 
appoġġ adottati biex itaffu l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 ikunu 
kompletament effettivi fir-rigward taż-
żamma tas-settur bankarju aktar reżiljenti 
u l-għoti ta' inċentiv lill-istituzzjonijiet biex 
ikomplu s-self, huwa meħtieġ li l-effett ta' 
mitigazzjoni ta' dawn il-miżuri jiġi rifless 
immedjatament fil-mod kif jiġu 
ddeterminati r-rekwiżiti kapitali regolatorji. 
Wara li titqies l-urġenza ta' dawn l-
aġġustamenti għall-qafas prudenzjali, 
jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

(18) Biex il-miżuri straordinarji ta' 
appoġġ adottati biex itaffu l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 ikunu 
kompletament effettivi fir-rigward tal-fatt 
li s-settur bankarju jibqa' aktar reżiljenti u 
tal-għoti ta' inċentiv lill-istituzzjonijiet 
biex ikomplu s-self, huwa meħtieġ li l-
effett ta' mitigazzjoni ta' dawn il-miżuri jiġi 
rifless immedjatament fil-mod kif jiġu 
ddeterminati r-rekwiżiti kapitali regolatorji. 
L-impatt ta' tali miżuri ta' appoġġ 
jenħtieġ li jitqies espliċitament fil-kuntest 
tar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' 
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 97 tad-
Direttiva 2013/36/UE. Barra minn hekk, 
sabiex jiġu implimentati miżuri ta' 
konservazzjoni tal-kapital, l-awtoritajiet 
kompetenti jenħtieġ li jingħataw is-setgħa 
li japplikaw sospensjonijiet temporanji ta' 
remunerazzjonijiet varjabbli, benefiċċji 
diskrezzjonali tal-pensjoni, operazzjonijiet 
ta' riakkwist ta' ishma u distribuzzjonijiet 
jew pagamenti ta' mgħax minn istituzzjoni 
ta' kreditu lill-azzjonisti, membri jew 
detenturi ta' strumenti tal-Grad 1 
Addizzjonali fejn il-projbizzjoni ma 
tikkostitwix avveniment ta' inadempjenza 
tal-istituzzjoni u meta l-Kummissjoni 
tiddetermina f'att ta' implimentazzjoni li 
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s-suq uniku jesperjenza taqlib ekonomiku 
serju. F'ċirkostanzi bħal dawn, l-
awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jesiġu li 
l-istituzzjonijiet ta' kreditu jippreżentaw 
pjan ta' azzjoni fi żmien tliet xhur li 
jispeċifika miżuri interni biex 
jirrestawraw is-solidità ta' istituzzjoni. Il-
pjan ta' azzjoni jenħtieġ li jipprovdi pjan 
direzzjonali u strateġija biex jerġa' jkun 
hemm konformità mar-rekwiżiti 
superviżorji skont id-Direttiva 2013/36/UE 
u r-Regolament (UE) Nru 575/2013 u 
jistabbilixxi skadenza għall-
implimentazzjoni tiegħu. L-awtoritajiet 
kompetenti jenħtieġ li jeżaminaw u 
japprovaw tali pjanijiet ta' azzjoni. Wara li 
titqies l-urġenza ta' dawn l-aġġustamenti 
għall-qafas prudenzjali, jenħtieġ li dan ir-
Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara 
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 42
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex il-miżuri straordinarji ta' 
appoġġ adottati biex itaffu l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 ikunu 
kompletament effettivi fir-rigward taż-
żamma tas-settur bankarju aktar reżiljenti 
u l-għoti ta' inċentiv lill-istituzzjonijiet biex 
ikomplu s-self, huwa meħtieġ li l-effett ta' 
mitigazzjoni ta' dawn il-miżuri jiġi rifless 
immedjatament fil-mod kif jiġu 
ddeterminati r-rekwiżiti kapitali regolatorji. 
Wara li titqies l-urġenza ta' dawn l-
aġġustamenti għall-qafas prudenzjali, 
jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

(18) Biex il-miżuri straordinarji ta' 
appoġġ adottati biex itaffu l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 ikunu 
kompletament effettivi fir-rigward tal-fatt 
li s-settur bankarju jibqa' aktar reżiljenti u 
tal-għoti ta' inċentiv lill-istituzzjonijiet 
biex ikomplu s-self, huwa meħtieġ li l-
effett ta' mitigazzjoni ta' dawn il-miżuri jiġi 
rifless immedjatament fil-mod kif jiġu 
ddeterminati r-rekwiżiti kapitali regolatorji. 
L-istituzzjonijiet li jibbenefikaw minn 
kwalunkwe miżura ta' għajnuna u 
konservazzjoni tal-kapital, madankollu, 
jenħtieġ li ma jitħallew jagħmlu ebda 
distribuzzjoni lill-azzjonisti (dividendi, 
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Ewropea. riakkwist, kupuni AT1) u pagamenti 
diskrezzjonali lill-persunal (bonusijiet). 
Wara li titqies l-urġenza ta' dawn l-
aġġustamenti għall-qafas prudenzjali, 
jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 43
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 2 – paragrafi 1a sa 1e (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 2 huwa emendat kif 
ġej:
(a) Jiddaħħlu l-paragrafi 1a sa 1e li 
ġejjin:
1a. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
u l-proċeduri stabbiliti fid-
Direttiva 2013/36/UE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandu jkollhom is-setgħat li 
jissospendu b'mod temporanju r-
rimunerazzjoni varjabbli jew il-benefiċċji 
diskrezzjonali tal-pensjoni, l-
operazzjonijiet ta' riakkwist tal-ishma u d-
distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-
imgħax mill-istituzzjonijiet ta' kreditu 
kollha lill-azzjonisti, membri jew detenturi 
ta' strumenti tal-Grad 1 Addizzjonali fejn 
il-projbizzjoni ma tikkostitwix avveniment 
ta' inadempjenza tal-istituzzjoni.
1b. Jekk istituzzjoni tissodisfa r-
rekwiżit ta' riżerva kombinat, ma 
għandhiex tkun soġġetta għas-
sospensjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1a sal-punt li l-kapital tal-
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Grad 1 ta' Ekwità Komuni ma jitnaqqasx 
għal livell fejn ir-rekwiżit ta' riżerva 
kombinat ma jibqax jiġi ssodisfat.
1c. Tali setgħat ta' sospensjoni 
temporanja għandhom jiġu imposti fuq 
istituzzjonijiet ta' kreditu kull meta l-
Kummissjoni tiddetermina, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, li s-suq uniku jkun 
qed jesperjenza taqlib ekonomiku serju. 
Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
wkoll li s-suq uniku jkun qed jesperjenza 
taqlib ekonomiku serju kull meta l-Kunsill 
ikun adotta deċiżjoni li tiddetermina l-
eżistenza ta' sitwazzjoni ta' emerġenza li 
tista' tipperikola serjament il-
funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja kollha fl-Unjoni skont l-
Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010. L-att ta' implimentazzjoni 
għandu jispeċifika t-tul ta' tali 
sospensjonijiet temporanji li ma għandux 
jaqbeż 12-il xahar sakemm it-taqlib 
ekonomiku serju ma jdumx aktar minn 
12-il xahar, f'liema każ il-Kummissjoni 
għandha testendi t-tul tas-sospensjonijiet 
temporanji.
1d. Il-Kummissjoni għandha taġixxi 
fuq opinjoni formali maħruġa mill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u li 
tindika li s-swieq finanzjarji tal-Unjoni 
qed jiffaċċjaw riskju sistemiku li 
jiġġustifika l-miżuri straordinarji ta' dan 
l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill qabel ma tadotta l-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1b. Kull meta l-Kummissjoni 
tiddetermina li jkun hemm taqlib 
ekonomiku serju fis-suq uniku, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jirrikjedu li l-istituzzjoni ta' kreditu 
tippreżenta pjan ta' azzjoni fi żmien tliet 
xhur li jispeċifika miżuri u skattaturi 
interni biex tiġi rrestawrata s-solidità ta' 
istituzzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 104 tad-Direttiva 2013/36/UE. Il-
pjan ta' azzjoni għandu jipprovdi wkoll 



◄ PE652.494v01-00► 23/77 AM\1206024EN.docx

MT

pjan direzzjonali u strateġija biex jerġa' 
jkun hemm konformità mar-rekwiżiti 
superviżorji skont id-Direttiva 2013/36/UE 
u dan ir-Regolament u jistabbilixxi 
skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jeżaminaw u japprovaw tali pjanijiet ta' 
azzjoni.
1e. Is-setgħa li jiġi adottat att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1c tingħata lill-Kummissjoni li 
taġixxi f'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 464(2).

Or. en

Emenda 44
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 36 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 36, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej wara l-ewwel 
subparagrafu: 
"L-EBA għandha tagħmel kull sforz biex 
twettaq il-mandat fi żmien din l-iskadenza 
u għandha tiġġustifika kwalunkwe 
dewmien lill-Parlament Ewropew. L-EBA 
għandha tiżgura li l-kalibrazzjoni u l-
metodoloġiji previsti mill-abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji ma jxekklux 
l-objettiv tal-paragrafu (1) ta' dan l-
Artikolu għal livell sinifikanti ta' 
eżenzjoni mit-tnaqqis ta' assi ta' software 
valutati b'mod prudenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titlob aktar urġenza u trasparenza fil-proċess għat-tħejjija tal-abbozz ta' 
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standards tekniċi regolatorji (RTS) previsti mis-CRR II. Dan sabiex ikun żgurat li dan il-
mandat importanti ma jiġix pospost indebitament. L-emenda għandha wkoll l-għan li tevita li 
kalibrazzjoni konservattiva tal-abbozz ta' RTS fil-livell tekniku tikkomprometti l-ftehim 
politiku u l-objettiv tal-modifika tas-CRR II.

Emenda 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 47c – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 47c, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
"3a. B'deroga mill-paragrafi 2 u 3, fejn 
l-iskopertura tiġi kklassifikata bħala 
improduttiva sal-aħħar jum tas-
sena 2021, il-fatturi applikabbli 
għandhom jiġu applikati billi jiżdiedu 
24 xahar mad-data indikata."

Or. en

Emenda 46
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 47c – paragrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

(-1) Fl-Artikolu 47c, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
"3a. B'deroga mill-paragrafi 2 u 3, fejn 
l-iskopertura tiġi kklassifikata bħala 
improduttiva sal-aħħar jum tas-
sena 2023, il-fatturi applikabbli 
għandhom jiġu applikati billi jiżdiedu 
24 xahar mad-data indikata."



◄ PE652.494v01-00► 25/77 AM\1206024EN.docx

MT

Or. en

Emenda 47
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 47c – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 47c, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"4a. B'deroga mill-paragrafu 3, dawn li 
ġejjin għandhom japplikaw għall-parti 
tal-iskopertura improduttiva garantita jew 
assigurata minn fornitur eliġibbli 
msemmi fil-punti (a) sa (e) tal-
Artikolu 201(1):
(a) 0 għall-parti garantita tal-iskopertura 
improduttiva li għandu jiġi applikat tul il-
perjodu bejn sena u seba' snin wara l-
klassifikazzjoni tagħha bħala 
improduttiva; u
(b) 1 għall-parti garantita tal-iskopertura 
improduttiva li għandu jiġi applikat mill-
ewwel jum tat-tmien sena wara l-
klassifikazzjoni tagħha bħala 
improduttiva."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed ninkorporaw din id-dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni permanenti tas-CRR, inkella s-CRR 
jibqa' jkun inkonsistenti. Tabilħaqq, ir-raġunijiet (premessa 7) għall-estensjoni ta' tali 
trattament favorevoli għal garanziji relatati mal-COVID-19 japplikaw ukoll għal garanziji 
oħra pprovduti mill-istess fornituri tal-protezzjoni tal-kreditu eliġibbli. Barra minn hekk, 
peress li l-ECAs joħorġu garanziji f'isem il-gvernijiet nazzjonali, il-garanziji maħruġa 
direttament mill-gvernijiet nazzjonali għandhom jibbenefikaw mill-istess trattament.

Emenda 48
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
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Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 114 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 114, il-paragrafu 6 
huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tekniku relatat mal-proroga tal-arranġamenti tranżitorji eżistenti rigward it-
trattament ta' skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita nazzjonali ta' Stat Membru ieħor minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19.

Emenda 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 114 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

(-1) Fl-Artikolu 114, il-paragrafu 6 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

"6. Għall-iskoperturi indikati fl-
Artikolu 495(2):

"6. Għall-iskoperturi indikati fl-
Artikolu 495(2):

(a) fl-2018 l-piż tar-riskju applikat għall-
valuri tal-iskoperturi għandu jkun 20 % tal-
piż tar-riskju assenjat għal dawn l-
iskoperturi skont il-paragrafu 2;

(a) fl-2023 il-piż tar-riskju applikat għall-
valuri tal-iskoperturi għandu jkun 20 % tal-
piż tar-riskju assenjat għal dawn l-
iskoperturi skont il-paragrafu 2;

(b) fl-2019 l-piż tar-riskju applikat għall-
valuri tal-iskoperturi għandu jkun 50 % tal-
piż tar-riskju assenjat għal dawn l-
iskoperturi skont il-paragrafu 2;

(b) fl-2024 il-piż tar-riskju applikat għall-
valuri tal-iskoperturi għandu jkun 50 % tal-
piż tar-riskju assenjat għal dawn l-
iskoperturi skont il-paragrafu 2;

(c) fl-2020 u 'il quddiem il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi għandu 

(c) fl-2025 u 'l quddiem il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi għandu 
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jkun 100 % tal-piż tar-riskju assenjat għal 
dawn l-iskoperturi skont il-paragrafu 2."

jkun 100 % tal-piż tar-riskju assenjat għal 
dawn l-iskoperturi skont il-paragrafu 2."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li terġa' tistabbilixxi l-perjodi tranżitorji li oriġinarjament 
ingħataw għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali denominati fil-munita ta' 
Stat Membru ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-riskju assenjati għal dawn l-iskoperturi 
kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-iskoperturi kbar.

Emenda 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 150 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test fis-seħħ Emenda

(-1a) Fil-punt (d) tal-Artikolu 150(1), il-
punt (ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(ii) l-iskoperturi għall-gvern ċentrali u l-
bank ċentrali jkunu assenjati piż tar-riskju 
ta' 0 % skont l-Artikolu 114(2) jew (4) jew 
l-Artikolu 495(2);";

"(ii) l-iskoperturi għall-gvern ċentrali u l-
bank ċentrali jkunu assenjati piż tar-riskju 
ta' 0 % skont l-Artikolu 114(2) jew (4);";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ġustifikazzjoni

Allinjament tekniku relatat mal-proroga tal-arranġamenti tranżitorji eżistenti rigward it-
trattament ta' skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita nazzjonali ta' Stat Membru ieħor minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19.

Emenda 51
Caroline Nagtegaal



PE◄652.494►v◄01-00► 28/77 ◄ AM\1206024EN.docx ►

MT

f'isem il-Grupp Renew

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 366 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 366(4), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"Fl-aktar ċirkostanzi straordinarji, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jeskludu l-
qabżiet fil-valur kemm abbażi ta' bidliet 
ipotetiċi kif ukoll ta' dawk reali, meta 
dawn il-qabżiet fil-valur ma jirriżultawx 
minn nuqqasijiet fil-mudell intern u 
jkunu seħħew bejn l-1 ta' Jannar 2020 u 
l-31 ta' Diċembru 2021 fil-kalkolu tal-
addend stabbilit fil-paragrafu 3."

Or. en

Emenda 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 366 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 366(4), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, 
f'każijiet individwali, jeskludu l-qabżiet 
fil-valur li ma jirriżultawx minn 
nuqqasijiet fil-mudell intern u li jkunu 
seħħew fil-kalkolu tal-addend stabbilit fl-
Artikolu 366(3)."

Or. en
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Emenda 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 366 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 366(4), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, 
f'każijiet individwali, jeskludu l-qabżiet 
fil-valur li ma jirriżultawx minn 
nuqqasijiet fil-mudell intern u li jkunu 
seħħu bejn l-1 ta' Jannar 2020 u l-
31 ta' Diċembru 2021 fil-kalkolu tal-
addend stabbilit fil-paragrafu 3 ta' dan l-
artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-livelli straordinarji reċenti ta' volatilità fis-swieq finanzjarji, il-multiplikatur 
kwantitattiv żdied, ħaġa li tista' sseħħ meta l-volatilità tas-swieq tkun qabżet il-livelli mbassra 
minn mudell intern ta' bank. Il-BCBS jipprevedi l-possibbiltà li tali avvenimenti ta' darba jiġu 
mmitigati, iżda tali dispożizzjoni mhijiex kompletament disponibbli fil-qafas tagħna. Huwa 
għalhekk li marġni limitat ta' manuvra għall-awtoritajiet kompetenti biex jeskludu l-qabżiet 
fil-valur huwa ġustifikat - bi qbil mal-Opinjoni tal-BĊE tal-20 ta' Mejju 2020. Din l-emenda 
għandha titqies flimkien mal-emenda tal-premessa 8a tal-awtur.

Emenda 54
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 366 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 366(4), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, 
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f'każijiet individwali, jeskludu l-qabżiet 
fil-valur li ma jirriżultawx minn 
nuqqasijiet fil-mudell intern u li jkunu 
seħħew fil-kalkolu tal-addend stabbilit fl-
Artikolu 366(3)."

Or. en

Emenda 55
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 429a, kif emendat mir-
Regolament (UE) 2019/876, huwa 
emendat kif ġej:

imħassar

(a) fil-paragrafu 1, il-frażi 
introduttorja tal-punt (n) tinbidel b'dan li 
ġej:
"(n) l-iskoperturi li ġejjin għall-bank 
ċentrali tal-istituzzjoni, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 5 u 
6:; "
(b) fil-paragrafu 7, id-definizzjonijiet 
ta' "EMLR" u "CB" huma sostitwiti 
b'dan li ġej:
"EMLR = il-miżura tal-iskopertura totali 
tal-istituzzjoni kif definita fl-
Artikolu 429(4), inklużi l-iskoperturi 
esklużi f'konformità mal-punt (n) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fil-jum 
tad-dikjarazzjoni pubblika msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu; kif ukoll
CB = il-valur totali tal-iskoperturi tal-
istituzzjoni għall-bank ċentrali tiegħu li 
huma eliġibbli li jiġu esklużi skont il-
punt (n) tal-paragrafu 1, fil-jum tad-
dikjarazzjoni pubblika msemmija fil-



◄ PE652.494v01-00► 31/77 AM\1206024EN.docx

MT

punt (a) tal-paragrafu 5.; "

Or. en

Emenda 56
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"(pa) it-titoli tal-gvernijiet ċentrali tal-
Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-
iskoperturi għall-banek ċentrali. Dan 
jibqa' fis-seħħ sat-30 ta' Ġunju 2023, 
minħabba l-effetti tal-kriżi u sakemm 
tittieħed deċiżjoni finali."

Or. en

Emenda 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 5, jiżdied il-punt li 
ġej:
"(ba) l-awtorità kompetenti tal-
istituzzjoni ddeterminat, wara 
konsultazzjoni mal-bank ċentrali 
rilevanti, id-data meta ċ-ċirkostanzi 
eċċezzjonali jitqiesu li bdew u ħabbret dik 
id-data pubblikament. Id-data għandha 
tiġi stabbilita fi tmiem trimestru."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-emendi l-oħra tal-awtur dwar l-esklużjoni 
temporanja ta' ċerti skoperturi għall-banek ċentrali mill-kalkolu tal-LR fid-dawl tal-COVID-
19. Peress li l-banek x'aktarx ikunu akkumulaw ammont sinifikanti ta' riżervi tal-bank ċentrali 
sat-28 ta' Ġunju 2021, meta d-diskrezzjoni "finali" biex jiġu esklużi r-riżervi tal-bank ċentrali 
ssir applikabbli, din l-emenda għandha tevita rikalibrazzjoni 'l fuq sinifikanti tar-rekwiżit tal-
LR billi d-data ta' referenza għall-kalkolu tal-mekkaniżmu ta' tpaċija titressaq għall-bidu taċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt (b)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"EMLR = il-miżura tal-iskopertura totali 
tal-istituzzjoni kif definita fl-
Artikolu 429(4), inklużi l-iskoperturi 
esklużi f'konformità mal-punt (n) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fil-jum tad-
dikjarazzjoni pubblika msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu;

"EMLR = il-miżura tal-iskopertura totali 
tal-istituzzjoni kif definita fl-
Artikolu 429(4), inklużi l-iskoperturi 
esklużi f'konformità mal-punt (n) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fid-data 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 5 ta' 
dan l-Artikolu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-emendi l-oħra tal-awtur dwar l-esklużjoni 
temporanja ta' ċerti skoperturi għall-banek ċentrali mill-kalkolu tal-LR fid-dawl tal-COVID-
19. Peress li l-banek x'aktarx ikunu akkumulaw ammont sinifikanti ta' riżervi tal-bank ċentrali 
sat-28 ta' Ġunju 2021, meta d-diskrezzjoni "finali" biex jiġu esklużi r-riżervi tal-bank ċentrali 
ssir applikabbli, din l-emenda għandha tevita rikalibrazzjoni 'l fuq sinifikanti tar-rekwiżit tal-
LR billi d-data ta' referenza għall-kalkolu tal-mekkaniżmu ta' tpaċija titressaq għall-bidu taċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda 59
Othmar Karas, Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt (b) 
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 429a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

CB = il-valur totali tal-iskoperturi tal-
istituzzjoni għall-bank ċentrali tiegħu li 
huma eliġibbli li jiġu esklużi skont il-
punt (n) tal-paragrafu 1, fil-jum tad-
dikjarazzjoni pubblika msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 5.;

CB = il-valur totali tal-iskoperturi tal-
istituzzjoni għall-bank ċentrali tiegħu, 
ikkalkulati fuq il-perjodu sħiħ ta' żamma 
tar-riżervi tal-bank ċentrali 
immedjatament qabel id-data msemmija 
fil-punt (c) tal-paragrafu 5, li huma 
eliġibbli li jiġu esklużi skont il-punt (n) tal-
paragrafu 1.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-emendi l-oħra tal-awtur dwar l-esklużjoni 
temporanja ta' ċerti skoperturi għall-banek ċentrali mill-kalkolu tal-LR fid-dawl tal-COVID-
19. Peress li l-banek x'aktarx ikunu akkumulaw ammont sinifikanti ta' riżervi tal-bank ċentrali 
sat-28 ta' Ġunju 2021, meta d-diskrezzjoni "finali" biex jiġu esklużi r-riżervi tal-bank ċentrali 
ssir applikabbli, din l-emenda għandha tevita rikalibrazzjoni 'l fuq sinifikanti tar-rekwiżit tal-
LR billi d-data ta' referenza għall-kalkolu tal-mekkaniżmu ta' tpaċija titressaq għall-bidu taċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda 60
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Paul Tang, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Niels 
Fuglsang, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 450a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 450a
Sabiex tittejjeb ir-reżiljenza tas-settur 
finanzjarju u tissaħħaħ il-kapaċità tiegħu 
li jsellef lill-ekonomija reali fis-
sitwazzjoni attwali ta' kriżi, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jissospendu 
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kwalunkwe tip ta' distribuzzjoni sa 
Ottubru 2021. Sa din id-data, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jissospendu 
wkoll ir-riakkwist ta' ishma u ħlasijiet ta' 
bonusijiet eċċessivi.
Dan il-paragrafu japplika għall-
istituzzjonijiet kif definiti fil-punti (7), 
(16), (22) u (23) tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru 468/2014 
(ECB/2014/17)."

Or. en

Emenda 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 467a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 467a
Filtru Prudenzjali
1. B'deroga mill-Artikolu 35 u sa 
tmiem il-perjodu tranżitorju stabbilit fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-
istituzzjonijiet jistgħu jinkludu fil-kapital 
tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħhom l-
ammont "A" kkalkulat f'konformità mal-
formula li ġejja:
A=(a) x f
Fejn (a) huwa l-ammont pożittiv jew 
negattiv ta' telf mhux realizzat mill-
31 ta' Diċembru 2019 ikkunsidrat 
f'"Bidliet ta' valur ġust ta' strumenti ta' 
dejn imkejla b'valur ġust permezz ta' 
introjtu ieħor komprensiv" tal-karta tal-
bilanċ, li jikkorrispondi għal skoperturi 
għal gvernijiet ċentrali, bl-esklużjoni ta' 
dawk li għandhom indeboliment fil-
kreditu kif definiti fl-Appendiċi A tal-
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Anness relatat mal-IFRS 9 f'kull data ta' 
rappurtar.
2. L-istituzzjonijiet għandhom 
japplikaw il-fatturi "f" li ġejjin biex 
jikkalkulaw l-ammont A msemmi fl-ewwel 
paragrafu:
(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-
31 ta' Diċembru 2020;
(b) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2021;
(c) 0,75 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2022;
(d) 0,50 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023;
(e) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024.
3. Istituzzjoni għandha tiddeċiedi 
tapplikax l-arranġamenti stabbiliti f'dan l-
Artikolu matul il-perjodu tranżitorju u 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
bid-deċiżjoni tagħha sa [id-data trid tiġi 
kkonfermata]. Meta istituzzjoni tkun 
irċeviet il-permess minn qabel tal-awtorità 
kompetenti, tista' tbiddel darba biss, matul 
il-perjodu tranżitorju, id-deċiżjoni inizjali 
tagħha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Istituzzjonijiet differenti jaraw livelli estremi ta' volatilità fis-swieq finanzjarji.  Il-volatilità 
twassal għal żieda fir-rendiment tad-dejn pubbliku li twassal għal telf mhux realizzat fuq l-
iskoperturi tal-banek. Is-CRR jistabbilixxi li qligħ/telf mhux realizzat irid jiġi kkumpensat 
mis-CET1. Dan l-impatt proċikliku jikkomprometti is-self lill-ekonomija. Biex din il-problema 
tiġi evitata, għandu jiġi stabbilit mill-ġdid filtru prudenzjali temporanju, trasparenti u 
orjentat lejn il-COVID-19. Tali filtru ntuża matul l-aħħar kriżi finanzjarja.
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Emenda 62
Raffaele Fitto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 467a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 467a
1. B'deroga mill-Artikolu 35 u sa 
tmiem il-perjodu tranżitorju stabbilit fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, dawn li 
ġejjin jistgħu jinkludu fil-kapital tal-
Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħhom l-
ammont "A" kkalkulat f'konformità mal-
formula li ġejja: A= (a) x f
Fejn:
(a) huwa ż-żieda ta' telf nett mhux 
realizzat mill-31 ta' Diċembru 2019 
ikkunsidrata f'"Bidliet ta' valur ġust ta' 
strumenti ta' dejn imkejla b'valur ġust 
permezz ta' introjtu ieħor komprensiv".
2. L-istituzzjonijiet għandhom 
japplikaw il-fatturi "f" li ġejjin biex 
jikkalkulaw l-ammont A msemmi fl-ewwel 
paragrafu:
(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-
31 ta' Diċembru 2020;
(b) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2021;
(c) 0,75 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2022;
(d) 0,50 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023;
(e) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024.
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3. Istituzzjoni għandha tiddeċiedi 
tapplikax l-arranġamenti stabbiliti f'dan l-
Artikolu matul il-perjodu tranżitorju u 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
bid-deċiżjoni tagħha sa ………. 2020. 
Meta istituzzjoni tkun irċeviet il-permess 
minn qabel tal-awtorità kompetenti, tista' 
tbiddel darba biss, matul il-perjodu 
tranżitorju, id-deċiżjoni inizjali tagħha."

Or. en

Emenda 63
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-somma tat-telf ta' kreditu 
mistenni fi 12-il xahar iddeterminata 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.5 tal-
Anness dwar l-IFRS 9 u l-ammont tal-
kopertura għal telf ta' kreditu mistenni tul 
il-ħajja ddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.3 tal-Anness dwar l-IFRS 9, 
għajr il-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja għal assi finanzjarji 
b'indeboliment fil-kreditu kif definit fl-
Appendiċi A għall-Anness dwar l-IFRS 9 
mill-1 ta' Jannar 2018 jew fid-data tal-
ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9.

(b) is-somma tat-telf ta' kreditu 
mistenni fi 12-il xahar iddeterminata 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.5 tal-
Anness dwar l-IFRS 9 u l-ammont tal-
kopertura għal telf ta' kreditu mistenni tul 
il-ħajja ddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.3 tal-Anness dwar l-IFRS 9, 
għajr il-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja għal assi finanzjarji 
b'indeboliment fil-kreditu kif definit fl-
Appendiċi A għall-Anness dwar l-IFRS 9 
mill-1 ta' Jannar 2018 jew fid-data tal-
ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9. L-
istituzzjonijiet jistgħu jissostitwixxu d-data 
ta' referenza msemmija hawn fuq bl-
1 ta' Jannar 2018 meta s-somma tat-telf 
ta' kreditu mistenni tkun inqas f'dik id-
data;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tissostitwixxi l-komponent dinamiku attwali b'komponent 
dinamiku ġdid għall-2020-2024. Madankollu, il-Kummissjoni telimina l-possibbiltà għall-
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banek b'komponent dinamiku pożittiv fl-2018-2019 li jakkumulaw reintegrazzjonijiet, b'impatt 
konsegwenti negattiv. Dan imur kontra l-loġika ta' dik il-proposta, peress li xi istituzzjonijiet 
ikunu f'sitwazzjoni agħar minn dik fil-perjodu tranżitorju attwali. Din l-emenda ssolvi din il-
problema, billi tippermetti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu jagħżlu d-data ta' referenza.

Emenda 64
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-somma tat-telf ta' kreditu 
mistenni fi 12-il xahar iddeterminata 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.5 tal-
Anness dwar l-IFRS 9 u l-ammont tal-
kopertura għal telf ta' kreditu mistenni tul 
il-ħajja ddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.3 tal-Anness dwar l-IFRS 9, 
għajr il-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja għal assi finanzjarji 
b'indeboliment fil-kreditu kif definit fl-
Appendiċi A għall-Anness dwar l-IFRS 9 
mill-1 ta' Jannar 2018 jew fid-data tal-
ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9.

(b) is-somma tat-telf ta' kreditu 
mistenni fi 12-il xahar iddeterminata 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.5 tal-
Anness dwar l-IFRS 9 u l-ammont tal-
kopertura għal telf ta' kreditu mistenni tul 
il-ħajja ddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.3 tal-Anness dwar l-IFRS 9, 
għajr il-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja għal assi finanzjarji 
b'indeboliment fil-kreditu klassifikati 
bħala tali qabel l-1 ta' Jannar 2020 kif 
definit fl-Appendiċi A għall-Anness dwar 
l-IFRS 9 mill-1 ta' Jannar 2018 jew fid-data 
tal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9.

Or. en

Emenda 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istituzzjonijiet għandhom 
jissostitwixxu l-ammont ikkalkulat 
f'konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 3 

(c) l-istituzzjonijiet għandhom 
jissostitwixxu l-ammont ikkalkulat 
f'konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 3 
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ta' dan l-Artikolu bis-somma tat-telf ta' 
kreditu mistenni fi 12-il xahar 
iddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.5 tal-Anness dwar l-IFRS 9 u 
l-ammont tal-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja ddeterminat 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.3 tal-
Anness dwar l-IFRS 9, għajr il-kopertura 
għal telf ta' kreditu mistenni tul il-ħajja 
għal assi finanzjarji b'indeboliment fil-
kreditu, kif definit fl-Appendiċi A għall-
Anness dwar l-IFRS 9 mill-
1 ta' Jannar 2018 jew fid-data tal-ewwel 
applikazzjoni tal-IFRS 9, imnaqqas bis-
somma tal-ammonti relatati ta' telf mistenni 
għall-istess skoperturi kkalkulati 
f'konformità mal-Artikolu 158(5), (6) u 
(10). Fejn il-kalkolu jirriżulta f'numru 
negattiv, l-istituzzjoni għandha tistabbilixxi 
l-valur tal-ammont imsemmi fil-punt (b) 
tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għal żero.

ta' dan l-Artikolu bis-somma tat-telf ta' 
kreditu mistenni fi 12-il xahar 
iddeterminata f'konformità mal-
paragrafu 5.5.5 tal-Anness dwar l-IFRS 9 u 
l-ammont tal-kopertura għal telf ta' kreditu 
mistenni tul il-ħajja ddeterminat 
f'konformità mal-paragrafu 5.5.3 tal-
Anness dwar l-IFRS 9, għajr il-kopertura 
għal telf ta' kreditu mistenni tul il-ħajja 
għal assi finanzjarji b'indeboliment fil-
kreditu, kif definit fl-Appendiċi A għall-
Anness dwar l-IFRS 9 mill-
1 ta' Jannar 2018 jew fid-data tal-ewwel 
applikazzjoni tal-IFRS 9, imnaqqas bis-
somma tal-ammonti relatati ta' telf mistenni 
għall-istess skoperturi kkalkulati 
f'konformità mal-Artikolu 158(5), (6) u 
(10). L-istituzzjonijiet jistgħu 
jissostitwixxu d-data ta' referenza 
msemmija hawn fuq bl-1 ta' Jannar 2018 
meta s-somma tat-telf ta' kreditu mistenni 
tkun inqas f'din id-data. Fejn il-kalkolu 
jirriżulta f'numru negattiv, l-istituzzjoni 
għandha tistabbilixxi l-valur tal-ammont 
imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 3 ta' dan 
l-Artikolu għal żero.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tissostitwixxi l-komponent dinamiku attwali b'komponent 
dinamiku ġdid għall-2020-2024. Madankollu, il-Kummissjoni telimina l-possibbiltà għall-
banek b'komponent dinamiku pożittiv fl-2018-2019 li jakkumulaw reintegrazzjonijiet, b'impatt 
konsegwenti negattiv. Dan imur kontra l-loġika ta' dik il-proposta, peress li xi istituzzjonijiet 
ikunu f'sitwazzjoni agħar minn dik fil-perjodu tranżitorju attwali. Din l-emenda ssolvi din il-
problema, billi tippermetti lill-istituzzjonijiet ta' kreditu jagħżlu d-data ta' referenza.

Emenda 66
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 0,7 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020;

(a) 0,85 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2021;

Or. en

Emenda 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 0,7 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020;

(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2018 sal-31 ta' Diċembru 2018;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 68
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 0,5 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2021;

(b) 0,70 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2022;
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Or. en

Emenda 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 0,5 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2021;

(b) 0,85 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2019 sal-31 ta' Diċembru 2019;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 70
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2022;

(c) 0,50 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-31 ta' Diċembru 2024;

Or. en

Emenda 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2022;

(c) 0,85 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 72
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 0 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-31 ta' Diċembru 2024.

(d) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-31 ta' Diċembru 2024.

Or. en

Emenda 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 0 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-31 ta' Diċembru 2024.

(d) 0,85 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2021;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) 0,7 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2022;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) 0,5 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.

Emenda 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi biss il-komponent dinamiku. Inqisu li huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi stabbilit mill-ġdid il-komponent statiku, sabiex jiġu evitati effetti 
proċikliċi mhux mixtieqa fuq il-kapital b'impatt negattiv fuq is-self lill-ekonomija reali. Din il-
miżura hija espliċitament konformi mar-rekwiżiti ta' Basel. Fit-3 ta' April 2020, il-BCBS 
ippubblika d-dokument "Measures to reflect the impact of Covid-19" li jippermetti dan l-
istabbiliment mill-ġdid.
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Emenda 77
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6a – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020;

(a) 0,9 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-31 ta' Diċembru 2020;

Or. en

Emenda 78
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 6a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2021;

(b) 0,9 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2021;

Or. en

Emenda 79
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt f – punt ii
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jiddaħħal is-subparagrafu li ġej: imħassar
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"Meta jiġu kkalkulati mill-ġdid ir-
rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u 
fid-Direttiva 2013/36/UE għall-fini tal-
ewwel subparagrafu, l-ammont ABSA 
imsemmi fil-punt (a) tat-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi 
assenjat piż tar-riskju ta' 100 %.;"

Or. en

Emenda 80
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ha (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jiżdied il-paragrafu li ġej:
"9a. Il-Kummissjoni, fi żmien 24 xahar 
wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, 
għandha toħroġ rapport li jivvaluta b'mod 
komprensiv id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 473a u tressaq, kif xieraq, 
proposti leġiżlattivi sabiex tistabbilixxi 
qafas trasparenti u kontroċikliku għar-
rikonoxximent ta' telf ta' kreditu 
mistenni."

Or. en

Emenda 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 473aa
1. B'deroga mill-Artikolu 35 u sa tmiem 
il-perjodu tranżitorju stabbilit fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, dawn li 
ġejjin jistgħu jinkludu fil-kapital tal-
Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħhom l-
ammont "A" kkalkulat f'konformità mal-
formula li ġejja:
A= (a) x f
Fejn:
(a) huwa ż-żieda ta' telf nett mhux 
realizzat mill-31 ta' Diċembru 2019 
ikkunsidrata f'"Bidliet ta' valur ġust ta' 
strumenti ta' dejn imkejla b'valur ġust 
permezz ta' introjtu ieħor komprensiv".
2. L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw 
il-fatturi "f" li ġejjin biex jikkalkulaw l-
ammont A msemmi fl-ewwel paragrafu:
(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-
31 ta' Diċembru 2020;
(b) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2021;
(c) 0,75 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2022;
(d) 0,50 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023;
(e) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024.
3. Istituzzjoni għandha tiddeċiedi 
tapplikax l-arranġamenti stabbiliti f'dan l-
Artikolu matul il-perjodu tranżitorju u 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
bid-deċiżjoni tagħha sa ….. 2020. Meta 
istituzzjoni tkun irċeviet il-permess minn 
qabel tal-awtorità kompetenti, tista' 
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tbiddel darba biss, matul il-perjodu 
tranżitorju, id-deċiżjoni inizjali tagħha."

Or. en

Emenda 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 473aa
1. B'deroga mill-Artikolu 35 u sa 
tmiem il-perjodu tranżitorju stabbilit fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, dawn li 
ġejjin jistgħu jinkludu fil-kapital tal-
Grad 1 ta' Ekwità Komuni tagħhom l-
ammont "A" kkalkulat f'konformità mal-
formula li ġejja: A= (a) x f Fejn: (a) huwa 
ż-żieda ta' telf nett mhux realizzat mill-
31 ta' Diċembru 2019 ikkunsidrata 
f'"Bidliet ta' valur ġust ta' strumenti ta' 
dejn imkejla b'valur ġust permezz ta' 
introjtu ieħor komprensiv".
2. L-istituzzjonijiet għandhom 
japplikaw il-fatturi "f" li ġejjin biex 
jikkalkulaw l-ammont A msemmi fl-ewwel 
paragrafu:
(a) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2020 sal-
31 ta' Diċembru 2020;
(b) 1 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2021;
(c) 0,75 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2022;
(d) 0,50 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
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31 ta' Diċembru 2023;
(e) 0,25 matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024.
3. Istituzzjoni għandha tiddeċiedi 
tapplikax l-arranġamenti stabbiliti f'dan l-
Artikolu matul il-perjodu tranżitorju u 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
bid-deċiżjoni tagħha sa ………. 2020. 
Meta istituzzjoni tkun irċeviet il-permess 
minn qabel tal-awtorità kompetenti, tista' 
tbiddel darba biss, matul il-perjodu 
tranżitorju, id-deċiżjoni inizjali tagħha."

Or. en

Emenda 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 493 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 493, il-paragrafu 4 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4. B'deroga mill-Artikolu 395(1), l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu 
li l-istituzzjonijiet iġarrbu kwalunkwe 
skopertura mill-iskoperturi previsti fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu li tissodisfa l-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 6 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin:

"4. B'deroga mill-Artikolu 395(1), l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu 
li l-istituzzjonijiet iġarrbu kwalunkwe 
skopertura mill-iskoperturi previsti fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu li tissodisfa l-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 6 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin:

(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2018;

(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023;

(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2019;

(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2024;

(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2020.

(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2025.

Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu għandhom 
japplikaw għall-valuri tal-iskopertura wara 

Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu għandhom 
japplikaw għall-valuri tal-iskopertura wara 
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li jittieħed kont tal-effett tal-mitigazzjoni 
tar-riskju ta' kreditu f'konformità mal-
Artikoli 399 sa 403."

li jittieħed kont tal-effett tal-mitigazzjoni 
tar-riskju ta' kreditu f'konformità mal-
Artikoli 399 sa 403."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li terġa' tistabbilixxi l-perjodi tranżitorji li oriġinarjament 
ingħataw għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali denominati fil-munita ta' 
Stat Membru ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-riskju assenjati għal dawn l-iskoperturi 
kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-iskoperturi kbar.

Emenda 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 495 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2b) Fl-Artikolu 495, il-paragrafu 2 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Fil-kalkolu tal-ammonti ta' 
skoperturi ppeżati skont ir-riskju għall-
għanijiet tal-Artikolu 114(4), sal-
31 ta' Diċembru 2017 l-istess piż tar-riskju 
għandu jiġi assenjat fir-rigward tal-
iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali jew il-
banek ċentrali tal-Istati Membri denominati 
u mwaqqfa fil-munita domestika ta' 
kwalunkwe Stat Membru bħalma jkunu 
applikati tali skoperturi denominati u 
mwaqqfa fil-munita domestika tagħhom."

"2. Fil-kalkolu tal-ammonti ta' 
skoperturi ppeżati skont ir-riskju għall-
għanijiet tal-Artikolu 114(4), sal-
31 ta' Diċembru 2022 l-istess piż tar-riskju 
għandu jiġi assenjat fir-rigward tal-
iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali jew il-
banek ċentrali tal-Istati Membri denominati 
u mwaqqfa fil-munita domestika ta' 
kwalunkwe Stat Membru bħalma jkunu 
applikati tali skoperturi denominati u 
mwaqqfa fil-munita domestika tagħhom."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li terġa' tistabbilixxi l-perjodi tranżitorji li oriġinarjament 
ingħataw għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali denominati fil-munita ta' 
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Stat Membru ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-riskju assenjati għal dawn l-iskoperturi 
kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-iskoperturi kbar.

Emenda 85
Caroline Nagtegaal
f'isem il-Grupp Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 495 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 495, il-paragrafu 2 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2. Fil-kalkolu tal-ammonti ta' 
skoperturi ppeżati skont ir-riskju għall-
għanijiet tal-Artikolu 114(4), sal-
31 ta' Diċembru 2017 l-istess piż tar-riskju 
għandu jiġi assenjat fir-rigward tal-
iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali jew il-
banek ċentrali tal-Istati Membri denominati 
u mwaqqfa fil-munita domestika ta' 
kwalunkwe Stat Membru bħalma jkunu 
applikati tali skoperturi denominati u 
mwaqqfa fil-munita domestika tagħhom."

“2. Fil-kalkolu tal-ammonti ta' 
skoperturi ppeżati skont ir-riskju għall-
għanijiet tal-Artikolu 114(4), sal-
31 ta' Diċembru 2022 l-istess piż tar-riskju 
għandu jiġi assenjat fir-rigward tal-
iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali jew il-
banek ċentrali tal-Istati Membri denominati 
u mwaqqfa fil-munita domestika ta' 
kwalunkwe Stat Membru bħalma jkunu 
applikati tali skoperturi denominati u 
mwaqqfa fil-munita domestika tagħhom."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Emenda 86
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jiddaħħal l-artikolu li ġej: imħassar
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"Artikolu 500a
Trattament temporanju ta' garanziji 
pubbliċi relatati mal-pandemija tal-
COVID-19
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala 
parti mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu 
assistiti l-mutwatarji fost il-pandemija tal-
COVID-19." ’

Or. en

Emenda 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jiddaħħal l-artikolu li ġej: imħassar
Artikolu 500a
Trattament temporanju ta' garanziji 
pubbliċi relatati mal-pandemija tal-
COVID-19
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
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għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala 
parti mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu 
assistiti l-mutwatarji fost il-pandemija tal-
COVID-19."

Or. en

Emenda 88
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) jiddaħħal l-artikolu li ġej: imħassar
Artikolu 500a
Trattament temporanju ta' garanziji 
pubbliċi relatati mal-pandemija tal-
COVID-19
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala 
parti mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu 
assistiti l-mutwatarji fost il-pandemija tal-
COVID-19."

Or. en
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Emenda 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala parti 
mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu assistiti l-
mutwatarji fost il-pandemija tal-COVID-
19.

B'deroga mill-Artikolu 47c(3), sa [data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju + 7 snin], il-fatturi stabbiliti 
fl-Artikolu 47c(4) għandhom japplikaw 
ukoll għall-parti tal-iskopertura 
improduttiva garantita jew kontrogarantita 
minn fornitur eliġibbli msemmi fil-punti 
minn (a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, 
soġġett għall-konformità mar-regoli tal-
Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala parti 
mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu assistiti l-
mutwatarji fost il-pandemija tal-COVID-
19.

Il-kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin 
japplikaw għal din id-deroga:
(a) il-fornituri pubbliċi eliġibbli 
msemmija fil-punt b tal-Artikolu 201(1) 
huma ttrattati bħala skoperturi għall-
gvern ċentrali li jkunu stabbiliti fil-
ġurisdizzjoni tiegħu skont l-
Artikolu 115(2) li jkunu assenjati piż tar-
riskju ta' 0 % taħt il-Parti Tlieta, it-
Titolu II, il-Kapitolu 2;
(b) il-fornituri pubbliċi eliġibbli 
msemmija fil-punt e tal-Artikolu 201(1) 
huma ttrattati bħala skoperturi għall-
gvern ċentrali li jkunu stabbiliti fil-
ġurisdizzjoni tiegħu skont l-
Artikolu 116(4) li jkunu assenjati piż tar-
riskju ta' 0 % taħt il-Parti Tlieta, it-
Titolu II, il-Kapitolu 2;
(c)  il-fornituri pubbliċi eliġibbli 
msemmija fil-punti c u d tal-
Artikolu 201(1) ikunu assenjati piż tar-
riskju ta' 0 % taħt il-Parti Tlieta, it-



◄ PE652.494v01-00► 55/77 AM\1206024EN.docx

MT

Titolu II, il-Kapitolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li estensjoni ġenerali ta' dan it-trattament preferenzjali għal kwalunkwe garanzija 
pubblika maħruġa minn kwalunkwe entità mis-settur pubbliku tista' ma tkunx ġustifikata. 
Hemm ġurisdizzjonijiet tal-UE fejn gvernijiet reġjonali u/jew entitajiet tas-settur pubbliku 
ddedikati jipprovdu protezzjoni tal-kreditu u, f'xi każijiet, fejn il-garanzija tkun inħarġet minn 
gvern lokali sabiex jiġi appoġġat il-finanzjament tal-esportazzjoni. Għalhekk, nissuġġerixxu li 
din id-deroga tapplika biss għal garanti pubbliċi li jkunu robusti u li, mill-perspettiva tar-
riskju tal-kreditu, huma meqjusa bħala ekwivalenti għall-gvern ċentrali tagħhom.

Emenda 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/20133
Artikolu 500a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala parti 
mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu assistiti l-
mutwatarji fost il-pandemija tal-COVID-
19.

B'deroga mill-Artikolu 47c(3), il-fatturi 
stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) għandhom 
japplikaw ukoll għall-parti tal-iskopertura 
improduttiva garantita minn fornitur 
eliġibbli msemmi fil-punti minn (a) sa (e) 
tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett għall-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli, il-
garanzija jew il-kontrogaranzija hija 
pprovduta bħala parti mill-miżuri ta' 
appoġġ biex jiġu assistiti l-mutwatarji fost 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-premessa, l-għan ta' din l-emenda speċifika huwa li jiġi rikonoxxut li l-
garanziji pubbliċi għandhom l-istess effetti ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal dawk ipprovduti 
mill-ECAs. Għalhekk, sabiex jinkiseb allinjament sħiħ fit-trattament ta' dawn il-garanziji, 



PE◄652.494►v◄01-00► 56/77 ◄ AM\1206024EN.docx ►

MT

jeħtieġ li jiġi evitat kwalunkwe limitu ta' żmien fl-applikazzjoni ta' tali trattament. Il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din l-emenda diġà huwa limitat bl-aħħar sentenzi tagħha, li minħabba f'hekk 
hija applikabbli biss għal dawk l-iskoperturi garantiti fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-
19.

Emenda 91
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala parti 
mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu assistiti l-
mutwatarji fost il-pandemija tal-COVID-
19.

B'deroga mill-Artikolu 47c(3), il-fatturi 
stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) għandhom 
japplikaw ukoll għall-parti tal-iskopertura 
improduttiva garantita minn fornitur 
eliġibbli msemmi fil-punti minn (a) sa (e) 
tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett għall-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli, il-
garanzija jew il-kontrogaranzija hija 
pprovduta bħala parti mill-miżuri ta' 
appoġġ biex jiġu assistiti l-mutwatarji fost 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 92
Raffaele Fitto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 47c(3), 
sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

B'deroga mill-Artikolu 47c(3), il-fatturi 
stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) għandhom 
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Regolament emendatorju + 7 snin], il-
fatturi stabbiliti fl-Artikolu 47c(4) 
għandhom japplikaw ukoll għall-parti tal-
iskopertura improduttiva garantita minn 
fornitur eliġibbli msemmi fil-punti minn 
(a) sa (e) tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett 
għall-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala parti 
mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu assistiti l-
mutwatarji fost il-pandemija tal-COVID-
19.

japplikaw ukoll għall-parti tal-iskopertura 
improduttiva garantita minn fornitur 
eliġibbli msemmi fil-punti minn (a) sa (e) 
tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett għall-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli, il-
garanzija jew il-kontrogaranzija hija 
pprovduta bħala parti mill-miżuri ta' 
appoġġ biex jiġu assistiti l-mutwatarji fost 
il-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikolu 114(2), 
għal skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u 
l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita 
nazzjonali ta' Stat Membru ieħor:
(a) sal-31 ta' Diċembru 2022, il-piż 
tar-riskju applikat għall-valuri tal-
iskoperturi għandu jkun 0 % tal-piż tar-
riskju assenjat għal dawk l-iskoperturi 
skont l-Artikolu 114(2);
(b) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 20 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(c) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
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31 ta' Diċembru 2024, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 50 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(d) matul il-perjodu li jibda mill-
1 ta' Jannar 2025 u wara, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 100 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gvernijiet se jkollhom jiffinanzjaw miżuri biex jikkumbattu l-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-
COVID-19 permezz tal-ħruġ ta' dejn tal-gvern. L-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro 
jista' jkollhom jiffinanzjaw miżuri billi joħorġu bonds denominati fil-munita ta' Stat Membru 
ieħor, u b'mod partikolari f'euro. Għalhekk nipproponu l-estensjoni u r-riintroduzzjoni tal-
arranġamenti tranżitorji għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali denominati 
fil-munita ta' Stat Membru ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-riskju assenjati għal dawn 
l-iskoperturi kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-iskoperturi kbar.

Emenda 94
Caroline Nagtegaal
f'isem il-Grupp Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikolu 114(2), 
għal skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u 
l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita 
nazzjonali ta' Stat Membru ieħor:
(a) sal-31 ta' Diċembru 2022, il-piż 
tar-riskju applikat għall-valuri tal-
iskoperturi għandu jkun 0 % tal-piż tar-
riskju assenjat għal dawk l-iskoperturi 
skont l-Artikolu 114(2);
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(b) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2023, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 20 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(c) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 50 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(d) matul il-perjodu li jibda mill-
1 ta' Jannar 2025 u wara, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 100 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2).

Or. en

Emenda 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikolu 114(2), 
għal skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u 
l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita 
nazzjonali ta' Stat Membru ieħor:
(a) sal-31 ta' Diċembru 2022, il-piż 
tar-riskju applikat għall-valuri tal-
iskoperturi għandu jkun 0 % tal-piż tar-
riskju assenjat għal dawk l-iskoperturi 
skont l-Artikolu 114(2);
(b) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-
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31 ta' Diċembru 2023, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 20 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(c) matul il-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2024 sal-
31 ta' Diċembru 2024, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 50 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2);
(d) matul il-perjodu li jibda mill-
1 ta' Jannar 2025 u wara, il-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 100 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawk l-iskoperturi skont l-
Artikolu 114(2).

Or. en

Emenda 96
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikolu 429(5)(b), 
u mbagħad mill-Artikolu 429a meta dan l-
Artikolu jsir applikabbli, sa [id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju + 7 snin], il-parti tal-
iskopertura garantita minn fornitur 
eliġibbli msemmi fil-punti minn (a) sa (e) 
tal-Artikolu 201(1), fejn, soġġett għall-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat, il-garanzija jew il-
kontrogaranzija hija pprovduta bħala 
parti mill-miżuri ta' appoġġ biex jiġu 
assistiti l-mutwatarji matul il-pandemija 
tal-COVID-19, għandha tiġi eskluża mill-
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kalkolu tal-iskopertura ta' lieva.

Or. en

Emenda 97
Caroline Nagtegaal
f'isem il-Grupp Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B'deroga mill-Artikoli 395(1) u 
493(4), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet iġarrbu 
skoperturi msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin:
(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023;
(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2024;
(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2025.
Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu għandhom japplikaw għall-
valuri tal-iskoperturi wara li jittieħed kont 
tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' 
kreditu skont l-Artikoli 399 sa 403.

Or. en

Emenda 98
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B'deroga mill-Artikoli 395(1) u 
493(4), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet iġarrbu 
skoperturi msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin: 
(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023; 
(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2024; 
(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2025. 
Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu għandhom japplikaw għall-
valuri tal-iskoperturi wara li jittieħed kont 
tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' 
kreditu skont l-Artikoli 399 sa 403. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gvernijiet se jkollhom jiffinanzjaw miżuri biex jikkumbattu l-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-
COVID-19 permezz tal-ħruġ ta' dejn tal-gvern. L-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro 
jista' jkollhom jiffinanzjaw miżuri billi joħorġu bonds denominati fil-munita ta' Stat Membru 
ieħor, u b'mod partikolari f'euro. Għalhekk nipproponu l-estensjoni u r-riintroduzzjoni tal-
arranġamenti tranżitorji għal skoperturi għal gvernijiet ċentrali u banek ċentrali denominati 
fil-munita ta' Stat Membru ieħor kemm fir-rigward tal-piżijiet tar-riskju assenjati għal dawn 
l-iskoperturi kif ukoll fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-iskoperturi kbar.

Emenda 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B'deroga mill-Artikoli 395(1) u 
493(4), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
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jippermettu lill-istituzzjonijiet iġarrbu 
skoperturi msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin:
(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023;
(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2024;
(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2025.
Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu għandhom japplikaw għall-
valuri tal-iskoperturi wara li jittieħed kont 
tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' 
kreditu skont l-Artikoli 399 sa 403.

Or. en

Emenda 100
Caroline Nagtegaal
f'isem il-Grupp Renew
Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500a – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B'deroga mill-punt (ii) tal-punt (d) 
tal-Artikolu 150(1), wara li jirċievu l-
permess minn qabel tal-awtoritajiet 
kompetenti u soġġett għall-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 150, l-istituzzjonijiet 
jistgħu japplikaw ukoll l-Approċċ 
Standardizzat għall-iskoperturi għal 
gvernijiet ċentrali u banek ċentrali li 
jkunu assenjati piż tar-riskju ta' 0 % skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 101
Caroline Nagtegaal
f'isem il-Grupp Renew

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 500b
Esklużjoni temporanja ta' ċerti skoperturi 
għal banek ċentrali mill-miżura ta' 
skopertura totali fid-dawl tal-pandemija 
COVID-19
1. B'deroga mill-Artikolu 429(4), sas-
27 ta' Ġunju 2021, istituzzjoni tista' 
teskludi mill-miżura tal-iskoperturi totali 
tagħha l-iskoperturi li ġejjin għall-bank 
ċentrali tal-istituzzjoni, soġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 
3:
(a) muniti u karti tal-flus li 
jikkostitwixxu munita legali fil-
ġurisdizzjoni tal-bank ċentrali;
(b) assi li jirrappreżentaw 
pretensjonijiet fuq il-bank ċentrali, inklużi 
riżervi miżmuma fil-bank ċentrali. L-
ammont eskluż mill-istituzzjoni ma jistax 
jaqbeż l-ammont medju tal-iskoperturi 
elenkati fil-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu fuq l-aktar perjodu riċenti 
sħiħ ta' żamma tar-riżervi tal-bank 
ċentrali tal-istituzzjoni.
2. Istituzzjoni tista' teskludi l-
iskoperturi elenkati fil-paragrafu 1 meta 
l-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni tkun 
iddeterminat, wara konsultazzjoni mal-
bank ċentrali rilevanti, u ddikjarat 
pubblikament li jeżistu ċirkostanzi 
eċċezzjonali li jiġġustifikaw l-esklużjoni 
sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta' politiki monetarji.
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3. L-iskoperturi li għandhom jiġu 
esklużi skont il-paragrafu 1 għandhom 
jissodisfaw iż-żewġ kondizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) ikunu denominati fl-istess munita 
bħad-depożiti meħuda mill-istituzzjoni;
(b) il-maturità medja tagħhom ma 
taqbiżx b'mod sinifikanti l-maturità medja 
tad-depożiti meħuda mill-istituzzjoni.
4. Istituzzjoni li teskludi mill-miżura 
tal-iskoperturi totali tagħha l-iskoperturi 
għall-bank ċentrali tagħha f'konformità 
mal-paragrafu 1 għandha tiddivulga 
wkoll il-proporzjon ta' lieva li kien ikollha 
li kieku ma eskludietx dawk l-
iskoperturi."

Or. en

Emenda 102
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 500b
Trattament temporanju ta' dejn pubbliku 
relatat mal-pandemija COVID-19 maħruġ 
fil-munita ta' Stat Membru ieħor
1. B'deroga mill-Artikolu 114(2), 
għal skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u 
l-banek ċentrali tal-Istati Membri 
denominati u ffinanzjati fil-munita 
nazzjonali ta' Stat Membru ieħor u li 
jikkonsistu f'entrati ta' assi maħruġa bejn 
l-1 ta' Jannar 2020 l-
31 ta' Diċembru 2022:
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(a) sal-31 ta' Diċembru 2022, il-piż 
tar-riskju applikat għall-valuri tal-
iskoperturi għandu jkun 0 % tal-piż tar-
riskju assenjat għal dawn l-iskoperturi 
skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 114;
(b) fl-2023 il-piż tar-riskju applikat 
għall-valuri tal-iskoperturi għandu jkun 
20 % tal-piż tar-riskju assenjat għal dawn 
l-iskoperturi skont il-paragrafu 2 tal-
Artikolu 114;
(c) fl-2024 il-piż tar-riskju applikat 
għall-valuri tal-iskoperturi għandu jkun 
50 % tal-piż tar-riskju assenjat għal dawn 
l-iskoperturi skont il-paragrafu 2 tal-
Artikolu 114;
(d) fl-2025 u wara l-piż tar-riskju 
applikat għall-valuri tal-iskoperturi 
għandu jkun 100 % tal-piż tar-riskju 
assenjat għal dawn l-iskoperturi skont il-
paragrafu 2 tal-Artikolu 114.
2. B'deroga mill-Artikoli 395(1) u 
493(4), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jippermettu lill-istituzzjonijiet iġarrbu 
skoperturi msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, sal-limiti li ġejjin:
(a) 100 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2022;
(b) 75 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2023;
(c) 50 % tal-kapital tal-Grad 1 tal-
istituzzjoni sal-31 ta' Diċembru 2024.
Il-limiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-ewwel subparagrafu għandhom 
japplikaw għall-valuri tal-iskopertura 
wara li jittieħed kont tal-effett tal-
mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu 
f'konformità mal-Artikoli 399 sa 403.
3. B'deroga mill-punt (ii) tal-punt (d) 
tal-Artikolu 150(1), wara li jirċievu l-
permess minn qabel tal-awtoritajiet 
kompetenti u soġġett għall-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 150, l-istituzzjonijiet 
jistgħu japplikaw ukoll l-Approċċ 
Standardizzat għall-iskoperturi għal 
gvernijiet ċentrali u banek ċentrali li 
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jkunu assenjati piż tar-riskju ta' 0 % skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi proroga tal-arranġamenti tranżitorji eżistenti rigward it-trattament 
ta' skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u l-banek ċentrali tal-Istati Membri denominati u 
ffinanzjati fil-munita nazzjonali ta' Stat Membru ieħor. L-objettiv huwa li jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet ta' finanzjament ta' Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro u li jiġi żgurat aċċess ugwali 
għall-finanzjament u li jinħareġ dejn sabiex tiġi indirizzata b'mod effettiv il-pandemija tal-
COVID-19, filwaqt li jiġi pospost il-proċess ta' eliminazzjoni gradwali tal-piżijiet tar-riskju 
relatati u jittieħed kont tal-effett tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu.

Emenda 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 500c
Esklużjoni temporanja ta' ċerti skoperturi 
għal banek ċentrali mill-miżura ta' 
skopertura totali fid-dawl tal-pandemija 
COVID-19
1. B'deroga mill-Artikolu 429(4), sas-
27 ta' Ġunju 2021, istituzzjoni tista' 
teskludi mill-miżura tal-iskoperturi totali 
tagħha l-iskoperturi li ġejjin għall-bank 
ċentrali tal-istituzzjoni, soġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 
3:
(a) muniti u karti tal-flus li 
jikkostitwixxu munita legali fil-
ġurisdizzjoni tal-bank ċentrali;
(b) assi li jirrappreżentaw 
pretensjonijiet fuq il-bank ċentrali, inklużi 
riżervi miżmuma fil-bank ċentrali.
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L-ammont eskluż mill-istituzzjoni ma 
jistax jaqbeż l-ammont medju tal-
iskoperturi elenkati fil-punti (a) u (b) tal-
ewwel subparagrafu fuq l-aktar perjodu 
riċenti sħiħ ta' żamma tar-riżervi tal-bank 
ċentrali tal-istituzzjoni.
2. Istituzzjoni tista' teskludi l-
iskoperturi elenkati fil-paragrafu 1 meta 
l-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni tkun 
iddeterminat, wara konsultazzjoni mal-
bank ċentrali rilevanti, u ddikjarat 
pubblikament li jeżistu ċirkostanzi 
eċċezzjonali li jiġġustifikaw l-esklużjoni 
sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta' politiki monetarji.
3. L-iskoperturi li għandhom jiġu 
esklużi skont il-paragrafu 1 għandhom 
jissodisfaw iż-żewġ kondizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) ikunu denominati fl-istess munita 
bħad-depożiti meħuda mill-istituzzjoni;
(b) il-maturità medja tagħhom ma 
taqbiżx b'mod sinifikanti l-maturità medja 
tad-depożiti meħuda mill-istituzzjoni.
4. Istituzzjoni li teskludi mill-miżura 
tal-iskoperturi totali tagħha l-iskoperturi 
għall-bank ċentrali tagħha f'konformità 
mal-paragrafu 1 għandha tiddivulga 
wkoll il-proporzjon ta' lieva li kien ikollha 
li kieku ma eskludietx dawk l-
iskoperturi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proporzjon ta' lieva għadu mhuwiex limitazzjoni kapitali vinkolanti, id-
divulgazzjoni tiegħu sservi ta' referenza għall-parteċipanti fis-suq u l-analiżi tiegħu 
tippermetti paraguni ġenerali. Għal dan il-għan, l-emenda mmirata inkwistjoni għandha 
tantiċipa d-data ta' applikazzjoni tal-eżenzjoni tar-riżervi tal-bank ċentrali mill-kalkolu tal-
LR, u tagħmel mod li tkun applikabbli għar-rekwiżiti ta' rappurtar attwali biex ikun żgurat li 
din il-miżura tidħol fis-seħħ meta tkun meħtieġa l-aktar minħabba l-COVID-19 u mhux biss 
mit-28 ta' Ġunju 2021.
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Emenda 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 500d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 500d
Netting temporanju ta' xiri u bejgħ fi 
żmien regolari fl-istennija ta' saldu fid-
dawl tal-pandemija tal-COVID-19
1. B'deroga mill-Artikolu 429, sas-
27 ta' Ġunju 2021, l-istituzzjonijiet 
għandhom jittrattaw flus relatati ma' 
bejgħ fi żmien regolari u titoli relatati ma' 
xiri fi żmien regolari li jibqgħu fuq il-
karta tal-bilanċ sad-data tas-saldu bħala 
assi skont il-punt (a) tal-Artikolu 429(4).
2. L-istituzzjonijiet li, skont il-qafas 
kontabilistiku applikabbli, japplikaw 
kontabbiltà tad-data tan-negozju għal xiri 
u bejgħ fi żmien regolari li jkunu qed 
jistennew saldu għandhom ireġġgħu lura 
kwalunkwe tpaċija bejn flus riċevibbli 
għall-bejgħ fi żmien regolari li għad iridu 
jiġu saldati u flus pagabbli għal xiri fi 
żmien regolari li għad iridu jiġu saldati 
awtorizzata taħt dak il-qafas. Wara li l-
istituzzjonijiet ikunu reġġgħu lura t-
tpaċija kontabilistika, dawn jistgħu 
jagħmlu tpaċija bejn dawk il-flus 
riċevibblu u l-flus pagabbli fejn kemm il-
bejgħ u x-xiri relatati fi żmien regolari 
huma saldati fuq bażi ta' konsenja kontra 
ħlas.
3. L-istituzzjonijiet li, skont il-qafas 
kontabilistiku applikabbli, japplikaw 
kontabbiltà tad-data tan-negozju għal xiri 
u bejgħ fi żmien regolari li jkunu qed 
jistennew saldu għandhom jinkludu fil-
miżura ta' skopertura totali l-valur 
nominali totali tal-impenji li għandhom 
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jitħallsu relatati ma' xiri fi żmien regolari.
L-istituzzjonijiet jistgħu jpaċu l-valur 
nominali sħiħ tal-impenji li għandhom 
jitħallsu relatati max-xiri fi żmien regolari 
mal-valur nominali sħiħ tal-flus riċevibbli 
relatati mal-bejgħ fi żmien regolari li 
jistenna saldu biss meta jiġu ssodisfati ż-
żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) kemm ix-xiri kif ukoll il-bejgħ fi 
żmien regolari jkunu saldati fuq il-bażi ta' 
konsenja kontra ħlas;
(b) l-assi finanzjarji mixtrija u 
mibjugħa li huma assoċjati ma' flus 
pagabbli u riċevibbli huma b'valur ġust 
mgħoddi bħala profitt u telf u inklużi fil-
portafoll tan-negozjar tal-istituzzjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proporzjon ta' lieva għadu mhuwiex limitazzjoni kapitali vinkolanti, id-
divulgazzjoni tiegħu sservi ta' referenza għall-parteċipanti fis-suq u l-analiżi tiegħu 
tippermetti paraguni ġenerali. Għal dan il-għan, l-emenda mmirata inkwistjoni għandha 
tantiċipa d-data ta' applikazzjoni tal-possibbiltà għall-istituzzjonijiet li jpaċu l-flus riċevibbli 
u pagabbli għal tranżazzjonijiet mhux saldati, meta jkunu saldati permezz ta' sistema ta' saldu 
ta' konsenja kontra ħlas jew sistema ta' saldu ekwivalenti. Dan jiżgura li din id-dispożizzjoni 
tas-CRR2 tidħol fis-seħħ meta tkun meħtieġa l-aktar minħabba l-COVID-19 u mhux biss mit-
28 ta' Ġunju 2021.

Emenda 105
Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 501a – paragrafu 1 – punti b, d, g, i, l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) il-punti (b), (d), (g), (i) u (l) tal-
Artikolu 501a(1) huma mħassra.

Or. en
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Emenda 106
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej: imħassar
"3a. Il-punti li ġejjin tal-Artikolu 1 ta' 
dan ir-Regolament għandhom japplikaw 
minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju]:
(a) il-punt (59), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ta' 
ċertu self mogħti minn istituzzjonijiet ta' 
kreditu lil pensjonanti jew impjegati 
stabbiliti fl-Artikolu 123 tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013;
(b) il-punt (133), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar l-impatt ta' regoli 
ġodda dwar it-titolizzazzjoni stipulati fl-
Artikolu 501 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013;
(c) il-punt (134), fir-rigward tar-
rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tal-
kreditu għall-iskoperturi għal entitajiet li 
joperaw jew jiffinanzjaw strutturi jew 
faċilitajiet fiżiċi, sistemi u netwerks li 
jipprovdu jew jappoġġaw servizzi pubbliċi 
essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 501a tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013.; "

Or. en

Emenda 107
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 3a – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-punt (59), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ta' ċertu 
self mogħti minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
lil pensjonanti jew impjegati stabbiliti fl-
Artikolu 123 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013;

(a) il-punt (59), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ta' ċertu 
self mogħti minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
lil pensjonanti jew impjegati stabbiliti fl-
Artikolu 123 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, b'piż tar-riskju mnaqqas 
għal 30 % li għandu jintuża 
temporanjament sa [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju 
+ 7 snin];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-self mogħti minn istituzzjoni ta' kreditu lil pensjonanti jew impjegati b'kuntratt permanenti 
għat-trasferiment inkondizzjonat ta' parti mill-pensjoni jew mis-salarju tal-mutwatarju huwa 
assenjat piż tar-riskju ta' 35 %. Fid-dawl tal-prospettiva ta' tnaqqis enormi fid-domanda 
aggregata/fil-konsum previst minħabba l-impatt tal-COVID-19, it-tnaqqis għal 30 % tal-piż 
tar-riskju assoċjat ma' dan is-self jista' jinċentiva lill-istituzzjonijiet ta' kreditu biex iżidu l-
volum ta' din it-tipoloġija ta' self li jgħin biex tingħata spinta lill-konsum privat u lid-
domanda aggregata.

Emenda 108
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 3a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-punt (133), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar l-impatt ta' regoli 
ġodda dwar it-titolizzazzjoni stipulati fl-
Artikolu 501 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013;

(b) il-punt (133), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar l-impatt ta' regoli 
ġodda dwar it-titolizzazzjoni stipulati fl-
Artikolu 501 tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, bil-formula li ġejja li 
għandha tintuża temporanjament sa [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin]:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

An investment gap in the European SMEs was already evident before the COIVD-19 crisis. 
The pandemic will negatively affect even more the capacity to invest of European SMEs. 
Moreover, without an appropriate support from credit institutions, SMEs will not be able to 
face the challenges of the post-COVID19 economic and competitive environment. A 
temporary increase of the thresholds of the SMEs supporting factor (from €2.5m to €5.0m) 
would boost the ability for the credit system to support SMEs investments,  increasing the 
spending capacity of companies that represent 95% of EU enterprises and provide two thirds 
of jobs in the private sector and contribute to more than half of the total added value created 
by EU companies.

Emenda 109
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 3a – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-punt (134), fir-rigward tar-
rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tal-
kreditu għall-iskoperturi għal entitajiet li 
joperaw jew jiffinanzjaw strutturi jew 
faċilitajiet fiżiċi, sistemi u netwerks li 
jipprovdu jew jappoġġaw servizzi pubbliċi 
essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 501a tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013.;

(c) il-punt (134), fir-rigward tar-
rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tal-
kreditu għall-iskoperturi għal entitajiet li 
joperaw jew jiffinanzjaw strutturi jew 
faċilitajiet fiżiċi, sistemi u netwerks li 
jipprovdu jew jappoġġaw servizzi pubbliċi 
essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 501a tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, bi tnaqqis 
tar-rekwiżiti tal-fondi proprji għar-riskju 
tal-kreditu kkalkulat skont it-Titolu II tal-
Parti III multiplikat b'fattur ta' 0,60, li 
għandu jintuża temporanjament sa [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju + 7 snin].;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diskrepanza fl-investiment fl-infrastrutturi Ewropej diġà kienet evidenti qabel il-kriżi tal-
COVID-19 u issa l-pandemija se taffettwah saħansitra aktar b'mod negattiv. Barra minn 
hekk, mingħajr appoġġ xieraq mill-istituzzjonijiet ta' kreditu fil-finanzjament tat-tiswir mill-
ġdid tal-ktajjen tal-provvista, l-UE mhux se tkun tista' tiffaċċja l-isfidi attwali. Tnaqqis 
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temporanju tal-fattur multiplikatur (minn 0,75 għal 0,60) użat biex jiġi kkalkulat ir-rekwiżit 
tal-fondi proprji għal ċerti skoperturi relatati ma' investimenti infrastrutturali jgħin biex din 
id-diskrepanza titnaqqas, waqt li fl-istess ħin jiġi appoġġat l-irkupru ekonomiku fl-UE.

Emenda 110
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 3a – punti ca u cb (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-Artikolu 429a, fir-rigward tad-
diskrezzjoni li ċerti skoperturi jiġu esklużi 
temporanjament mill-proporzjon ta' lieva, 
soġġett għall-fatt li l-bank ċentrali 
rilevanti jkun jista' jiddikjara li jeżistu 
ċirkostanzi eċċezzjonali mhux qabel [6 ] 
xhur qabel id-data tad-dikjarazzjoni.
(cb) il-punt (117), fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar il-permess lill-banek 
li jpaċu flus riċevibbli u pagabbli għal 
tranżazzjonijiet mhux saldati, meta jiġu 
saldati permezz ta' sistema ta' saldu ta' 
konsenja kontra ħlas, jew sistema ta' 
saldu ekwivalenti, fiċ-ċirkostanzi stabbiliti 
fl-Artikolu 429g tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proporzjon ta' lieva għadu mhuwiex limitazzjoni kapitali vinkolanti għall-banek 
tal-UE, id-divulgazzjoni tiegħu sservi ta' referenza għall-parteċipanti fis-suq u l-analiżi 
tiegħu tippermetti paraguni ġenerali, b'mod partikolari minħabba differenzi fil-bażi tal-RWA 
bejn il-banek Ewropej u dawk tal-Istati Uniti. Dan jagħmel il-proporzjon ta' lieva de facto 
vinkolanti anki għall-banek tal-UE u huwa fil-bażi tal-valutazzjoni dwar l-adegwatezza tal-
kapital, ir-reżiljenza u l-ekwità u l-ipprezzar tad-dejn tal-banek Ewropej. Għal dan il-għan, 
is-CRR II inkluda ftehim politiku għal miżuri li jilliberaw kapaċità ta' lieva għall-banek.

Emenda 111
José Gusmão
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-paragrafu 5 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

imħassar

"5. Il-punt (46)(b) tal-Artikolu 1 ta' 
dan ir-Regolament, fir-rigward tar-
rekwiżit il-ġdid għal fondi proprji għall-G-
SIIs stabbilit fl-Artikolu 92(1a) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013, għandu 
japplika mill-1 ta' Jannar 2023.; "

Or. en

Emenda 112
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-paragrafu 7 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

imħassar

"7. Il-punt (18) tal-Artikolu 1 ta' dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-punt (b) 
tal-Artikolu 36(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, li fih id-dispożizzjoni dwar 
l-eżenzjoni minn tnaqqis ta' assi ta' 
software valutati b'mod prudenti, għandu 
japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-Artikolu 36(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013. "

Or. en
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Emenda 113
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 2019/876
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-paragrafu 7 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

imħassar

"7. Il-punt (18) tal-Artikolu 1 ta' dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-punt (b) 
tal-Artikolu 36(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, li fih id-dispożizzjoni dwar 
l-eżenzjoni minn tnaqqis ta' assi ta' 
software valutati b'mod prudenti, għandu 
japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-Artikolu 36(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013."

Or. en

Emenda 114
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li l-istituzzjonijiet kif definiti fl-
Artikolu 4(1)(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 (CRR) u li jibbenefikaw 
minn kwalunkwe kapital temporanju u 
miżura ta' appoġġ operazzjonali jastjenu 
milli jagħmlu kwalunkwe distribuzzjoni 
lill-azzjonisti (dividendi, riakkwisti, 
kupuni tal-Grad 1 Addizzjonali) u 
pagamenti diskrezzjonali lill-persunal 
(bonusijiet).
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Or. en

Emenda 115
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-punt (1) tal-Artikolu 1 ta' dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-bidliet fl-
Artikolu 429a tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, kif emendat bir-
Regolament (UE) 2019/876, fir-rigward 
tal-mekkaniżmu ta' tpaċija mehmuż ma' 
esklużjoni temporanja ta' ċerti riżervi tal-
bank ċentrali, għandu japplika mit-
28 ta' Ġunju 2021.

imħassar

Or. en


