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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

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

 

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

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri 

strutturali li jtejbu r-reżiljenza ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2014)0043), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C7-0024/2014), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

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

9 ta' April 20141, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-26 ta' Ġunju 20142, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

(A8-0000/2014), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

                                                 
1 ĠU C 451 of 16.12.2014, p. 45. 
2 ĠU C 271 of 19.8.2014, p. 87. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Wara l-proposta tal-Grupp ta' Livell 

Għoli, l-Unjoni adottat ammont kbir ta’ 

leġiżlazzjoni (EMIR, MiFID 2, CRR, 

CRD 4, SGD, BRRD fost oħrajn) biex 

tindirizza l-problemi ta’ riskju sistemiku, 

rekwiżiti kapitali baxxi wisq, il-bżonn li 

jitħarsu d-depożitanti, u n-nuqqas ta’ 

riżolvibbiltà mingħajr l-użu ta’ appoġġ 

finanzjarju pubbliku. B'riżultat ta’ dawk 

ir-regoli ġodda u ta’ strutturi ġodda għas-

superviżjoni, ix-xenarju nbidel u l-ġabra 

unika tar-regoli bankarji ħolqot bażi 

ġdida għas-swieq finanzjarji fl-Unjoni, 

filwaqt li ffaċilitat suq finanzjarju uniku u 

Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-aġenda regolatorja bankarja li 

għaddejja bħalissa se żżid b’mod 

sinifikanti r-reżiljenza kemm tal-banek 

individwali kif ukoll tas-settur bankarju 

kollu kemm hu. Madankollu, subsett 

limitat tal-akbar u l-aktar gruppi bankarji 

kumplessi tal-Unjoni għadhom kbar wisq 

biex ifallu, kbar wisq biex jiġu salvati u 

kumplessi wisq biex jiġu mmaniġġjati, 

sorveljati u riżolti. Għaldaqstant ir-riforma 

strutturali tikkumplimenta b'mod 

importanti l-inizjattivi u l-miżuri 

regolatorji l-oħrajn, billi toffri mezz kif 

jiġu indirizzati b'mod aktar dirett il-

kumplessità intragrupp, is-sussidji 

intragrupp, u l-inċentivi eċċessivi għat-

teħid ta’ riskji. Għadd ta’ Stati Membri 

adottaw jew qed jikkunsidraw li jadottaw 

(4) L-aġenda regolatorja bankarja li 

għaddejja bħalissa se żżid b’mod 

sinifikanti r-reżiljenza kemm tal-banek 

individwali kif ukoll tas-settur bankarju 

kollu kemm hu. Madankollu, subsett 

limitat tal-akbar u l-aktar gruppi bankarji 

kumplessi tal-Unjoni għadhom kbar wisq 

biex ifallu, kbar wisq biex jiġu salvati u 

kumplessi wisq biex jiġu mmaniġġjati, 

sorveljati u riżolti. Għaldaqstant ir-riforma 

strutturali, ibbażata fuq ir-riskji sistemiċi li 

ma jkunux previsti jew indirizzati 

f’leġiżlazzjoni oħra u fuq ir-riżolvibbiltà 

tal-istituzzjoni, tikkumplimenta b'mod 

importanti l-inizjattivi u l-miżuri 

regolatorji l-oħrajn, billi toffri mezz kif 

jiġu indirizzati b'mod aktar dirett il-

kumplessità intragrupp, is-sussidji 
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miżuri li jintroduċu riforma strutturali fis-

sistemi bankarji rispettivi tagħhom. 

intragrupp, u l-inċentivi eċċessivi għat-

teħid ta’ riskji. Għadd ta’ Stati Membri 

adottaw jew qed jikkunsidraw li jadottaw 

miżuri li jintroduċu riforma strutturali fis-

sistemi bankarji rispettivi tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni 

tista' tiżgura li l-gruppi bankarji tal-Unjoni, 

li ħafna minnhom joperaw f'diversi Stati 

Membri, huma rregolati minn qafas 

komuni ta' rekwiżiti strutturali li bih 

jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, 

inaqqsu l-kumplessita regolatorja, jevitaw 

kosti ta' konformità mhux iċċertifikati għal 

attivitajiet transfruntiera, jippromwovu 

aktar integrazzjoni fis-suq tal-UE u 

jikkontribwixxu għall-eliminazzjoni ta' 

opportunitajiet ta' arbitraġġ regolatorju. 

(9) L-armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni 

tista' tiżgura li l-gruppi bankarji tal-Unjoni, 

li ħafna minnhom joperaw f'diversi Stati 

Membri, huma rregolati minn qafas 

komuni ta' rekwiżiti strutturali li bih 

jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, 

inaqqsu l-kumplessita regolatorja, jevitaw 

kosti ta' konformità mhux iċċertifikati għal 

attivitajiet transfruntiera, jippromwovu 

aktar integrazzjoni fis-suq tal-UE u 

jikkontribwixxu għall-eliminazzjoni ta' 

opportunitajiet ta' arbitraġġ regolatorju. Ir-

riskji sistemiċi, fejn jitfaċċaw, iridu jiġu 

indirizzati bl-istess mod u abbażi tal-istess 

kriterji fl-Unjoni kollha, bl-għan li jiġi 

żgurat li kull istituzzjoni tkun riżolvibbli 

mingħajr ma tqiegħed fil-periklu l-

istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) B'mod konsistenti mal-għanijiet ta' (10) B'mod konsistenti mal-għanijiet ta' 
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kontribuzzjoni għall-funzjonament tas-suq 

intern, għandu jkun possibbli li tingħata 

deroga għal istituzzjoni ta’ kreditu mill-

provvedimenti dwar is-separazzjoni ta’ 

ċerti attivitajiet ta' negozjar fejn Stat 

Membru jkun adotta leġiżlazzjoni 

primarja nazzjonali qabel id-

29 ta’ Jannar 2014 (inkluża leġiżlazzjoni 

sekondarja adottata sussegwentement) li 

tipprojbixxi l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li 

jieħdu depożiti minn individwi u Intrapriżi 

Żgħar u Medji (Small and Medium sized 

Enterprises - SMEs) milli jitrattaw 
f’investimenti bħala prinċipal u jżommu 

assi ta' negozjar. Għaldaqstant, l-Istat 

Membru għandu jkun intitolat li jitlob lill-

Kummissjoni li tikkonċedi deroga mill-

provvedimenti dwar is-separazzjoni ta’ 

ċerti attivitajiet ta' negozjar għal 

istituzzjoni ta’ kreditu li tkun soġġetta 

għal-leġiżlazzjoni nazzjonali kompatibbli 

ma’ dawk il-provvedimenti. Dan 

jippermetti lill-Istati Membri li diġà 

għandhom leġiżlazzjoni primarja fis-seħħ, 

li l-effetti tagħhom ikunu ekwivalenti u 

konsistenti ma’ dan ir-Regolament, sabiex 

jevitaw l-allinjament ta’ provvedimenti 

eżistenti u effettivi. Sabiex jiġi żgurat li l-

impatt ta’ dik il-leġiżlazzjoni nazzjonali, 

kif ukoll ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni 

sussegwenti, ma jipperikolax l-għan jew 

il-funzjonament tas-suq intern, l-għan ta’ 

dik il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-

arranġamenti superviżorji u ta’ infurzar 

relatati jridu jkunu kapaċi jiżguraw li l-

istituzzjonijiet ta’ kreditu li jieħdu depożiti 

eliġibbli minn individwi u minn SMEs 

jikkonformaw ma’ rekwiżiti vinkolanti li 

huma ekwivalenti u kompatibbli mall-

provvedimenti previsti f’dan ir-

Regolament. L-awtorità kompetenti li 

tissorvelja l-istituzzjoni ta’ kreditu soġġetta 

għal-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni 

għandha tkun responsabbli sabiex tipprovdi 

opinjoni li għandha takkumpanja t-talba 

għad-deroga. 

kontribuzzjoni għall-funzjonament tas-suq 

intern, għandu jkun possibbli li istituzzjoni 

ta’ kreditu prinċipali li la tittratta 

investimenti bħala prinċipal u lanqas ma 

żżomm assi ta' negozjar, u kwalunkwe 

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali fi ħdan 

grupp korporattiv li tkun legalment 

separata minn entitajiet tal-grupp involuti 

fl-attività regolata ta’ negozju 

f'investimenti bħala prinċipal jew iż-

żamma ta’ assi ta’ negozjar, u li tissodisfa 

wkoll ċerti kundizzjonijiet oħra, tevita li 

tkun suġġetta għall-valutazzjoni stipulata 

f’dan ir-Regolament. Minbarra l-ħolqien 

ta’ “sfera ta' sikurezza” għal 

istituzzjonijiet li jieħdu passi adegwati 

biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-

Regolament, dan jippermetti li l-

istituzzjonijiet fi Stati Membri li diġà 

għandhom leġiżlazzjoni primarja fis-seħħ, 

li l-effetti tagħha jkunu ekwivalenti u 

konsistenti ma’ dan ir-Regolament, sabiex 

jevitaw li jkunu soġġetti għal valutazzjoni 

ulterjuri u għal aktar ir-rekwiżit biex 

jisseparaw l-attivitajiet tagħhom. Dan 

jippermetti li Stat Membru, li jqis li s-

settur bankarju tiegħu u l-istituzzjonijiet 

ta’ kreditu fit-territorju tiegħu u taħt ir-

responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti 

tiegħu huma ta’ tali daqs relattiv għall-

ekonomija tal-Istat Membru kollu li 

klijenti bl-imnut u d-depożitaturi, 

minħabba l-proporzjon ta’ negozjar u 

attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq fis-

settur finanzjarju tiegħu b’mod ġenerali, 

jiffaċċjaw riskji sostanzjali mingħajr l-

għoti ta’ appoġġ finanzjarju pubbliku 

għal riżoluzzjoni, jilleġiżla fil-livell 

nazzjonali biex jifred tali attivitajiet b’mod 

li jkun konsistenti ma’ dan ir-Regolament. 

L-awtorità kompetenti li tissorvelja l-

istituzzjoni ta’ kreditu inkwistjoni għandha 

tkun responsabbli sabiex tivverifika li l-

kundizzjonijiet tal-eżenzjoni jkunu 

ssodisfati. 

Or. en 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 

jnaqqas it-teħid tar-riskju eċċessiv u t-

tkabbir rapidu tal-karta bilanċjali, ir-

riżoluzzjoni diffiċli, il-monitoraġġ diffiċli, 

il-kunflitti ta’ interess, id-distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni, u l-allokazzjoni ħażina tal-

kapital. Huwa għandu l-għan ukoll li 

jipproteġi l-istituzzjonijiet li jwettqu 

attivitajiet li jistħoqqilhom xibka ta’ 

sikurezza pubblika minn telf li jkun sar 

b’riżultat ta’ attivitajiet oħra. Għalhekk 

regoli meħtieġa għandhom jikkontribwixxu 

biex il-banek jerġgħu jiffukaw fuq ir-rwol 

prinċipali tagħhom orjentat lejn ir-

relazzjonijiet li jaqdu l-ekonomija reali, u 

jevitaw li l-kapital bankarju jkun allokat 

eċċessivament għan-negozjar għas-skapitu 

tas-self għall-ekonomija mhux finanzjarja. 

(12) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 

jnaqqas it-teħid tar-riskju eċċessiv u t-

tkabbir rapidu tal-karta bilanċjali, ir-

riżoluzzjoni diffiċli, il-monitoraġġ diffiċli, 

il-kunflitti ta’ interess, id-distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni, u l-allokazzjoni ħażina tal-

kapital. Huwa għandu l-għan ukoll li 

jipproteġi l-istituzzjonijiet li jwettqu 

attivitajiet li jistħoqqilhom xibka ta’ 

sikurezza pubblika minn telf li jkun sar 

b’riżultat ta’ attivitajiet oħra. Għalhekk 

regoli meħtieġa għandhom, fejn xieraq, 

jikkontribwixxu biex il-banek jerġgħu 

jiffukaw fuq ir-rwol prinċipali tagħhom 

orjentat lejn ir-relazzjonijiet li jaqdu l-

ekonomija reali, u jevitaw li l-kapital 

bankarju jkun allokat eċċessivament għan-

negozjar għas-skapitu tas-self għall-

ekonomija mhux finanzjarja. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Sabiex ikun żgurat li l-entitajiet 

soġġetti għall-projbizzjoni tan-negozjar 

proprjetarju jkunu jistgħu jkomplu 

jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-

ekonomija, huma għandhom jitħallew 

jinvestu f’lista magħluqa ta’ fondi. Din il-

lista eżawrjenti għandha tinkludi fondi ta' 

investiment alternattiv (alternative 

(17) Sabiex ikun żgurat li l-entitajiet 

soġġetti għall-projbizzjoni tan-negozjar 

proprjetarju jkunu jistgħu jkomplu 

jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-

ekonomija, huma għandhom jitħallew 

jinvestu f’ċerti fondi. Dawk il-fondi 

għandhom jinkludu l-UCITS, fondi 

oħrajn ikkummerċjalizzati lil investituri 
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investment funds - AIFs) magħluqa u 

mingħajr lieva finanzjarja, il-Fondi 

Ewropej ta’ Kapital ta’ Riskju, il-Fondi ta' 

Intraprenditorija Soċjali Ewropej u l-Fondi 

Ewropej tal-Investiment fuq Terminu Twil. 

Biex jiġi żgurat li dawn il-fondi ma 

jipperikolawx il-vijabbiltà u s-sodezza 

finanzjarja tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li 

jinvestu fihom, jeħtieġ li AIFs magħluqa u 

mingħajr lieva finanzjarja li xorta jistgħu 

jinvestu fihom l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

jkunu mmaniġġjati minn maniġers tal-AIFs 

li huma awtorizzati u kontrollati skont il-

provvedimenti rilevanti tad-

Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill26, u li dawk l-AIFs 

ikunu stabbiliti fl-Unjoni jew, jekk ma 

jkunux stabbiliti fl-Unjoni, ikunu 

kkummerċjalizzati fl-Unjoni skont ir-

regoli ta’ dik id-Direttiva. 

fil-livell ta' konsumatur, fondi ta' 

investiment alternattiv (alternative 

investment funds - AIFs) magħluqa u 

mingħajr lieva finanzjarja, il-Fondi 

Ewropej ta’ Kapital ta’ Riskju, il-Fondi ta' 

Intraprenditorija Soċjali Ewropej u l-Fondi 

Ewropej tal-Investiment fuq Terminu Twil. 

Biex jiġi żgurat li dawn il-fondi ma 

jipperikolawx il-vijabbiltà u s-sodezza 

finanzjarja tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li 

jinvestu fihom, jeħtieġ li AIFs magħluqa u 

mingħajr lieva finanzjarja li xorta jistgħu 

jinvestu fihom l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

jkunu mmaniġġjati minn maniġers tal-AIFs 

li huma awtorizzati u kontrollati skont il-

provvedimenti rilevanti tad-

Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill26.  

__________________ __________________ 

26 Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi 

ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-

Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-

Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) 

Nru 1095/2010 

26 Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi 

ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-

Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-

Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) 

Nru 1095/2010 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Jekk, meta jiġu vvalutati l-attivitajiet 

ta' negozjar, l-awtorità kompetenti 

tikkonkludi li dawn jaqbżu ċerti metriċi 

f’termini ta’ daqs relattiv, l-ingranaġġ, il-

kumplessità, il-profittabilità, ir-riskju tas-

suq assoċjat, kif ukoll l-interkonnettività, 

hija għandha titlob għas-separazzjoni 

(23) Jekk, meta jiġu vvalutati l-attivitajiet 

ta' negozjar, l-awtorità kompetenti 

tikkonkludi li dawn jaqbżu ċerti metriċi 

f’termini ta’ daqs relattiv, l-ingranaġġ, il-

kumplessità, il-profittabilità, ir-riskju tas-

suq assoċjat, kif ukoll l-interkonnettività, u 

tkun tqis ukoll li hemm theddida għall-
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tagħhom mill-istituzzjoni ta' kreditu 

prinċipali sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu 

prinċipali ma tkunx tista’ turi għas-

sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li 

dawn l-attivitajiet ta’ negozjar ma humiex 

ta' theddida għall-istabbiltà finanzjarja tal-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali jew għas-

sistema finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm 

hi, b'kont meħud tal-objettivi stabbiliti 

f'dan ir-Regolament. 

istabbiltà finanzjarja tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali jew għat-totalità jew 

għal parti tas-sistema finanzjarja tal-

Unjoni, filwaqt li tqis l-objettivi ta’ dan ir-

Regolament, hija għandha titlob għas-

separazzjoni tagħhom mill-istituzzjoni ta' 

kreditu prinċipali sakemm l-istituzzjoni ta' 

kreditu prinċipali ma tkunx tista’ turi għas-

sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li 

dawn l-attivitajiet ta’ negozjar ma humiex 

ta' theddida għall-istabbiltà finanzjarja tal-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali jew għas-

sistema finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm 

hi, b'kont meħud tal-objettivi stabbiliti 

f'dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 24a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Min-naħa l-oħra, il-ġenerazzjoni 

tas-suq hija komponent neċessarju ta’ suq 

li jiffunzjona tajjeb għal bonds tal-

kumpaniji u strumenti oħra ta’ dejn, 

peress li wieħed mill-vantaġġi ewlenin 

għal investituri ta’ tali bonds huwa li 

jistgħu jiġu nnegozjati f’suq u, bħala tali, 

huma strumenti likwidi xierqa għal 

varjetà wiesgħa ta’ investituri. L-influss 

ta’ likwidità fl-Unjoni huwa appoġġjat 

minn attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 

tal-banek u, sabiex tinħoloq Unjoni tas-

Swieq Kapitali effiċjenti u jiġu żviluppati 

swieq tal-bonds profondi u effiċjenti, 

importanti li jinstab bilanċ bejn il-

forniment ta’ likwidità tal-banek bħala 

ġeneraturi tas-suq u t-tħassib rigward l-

istabbiltà finanzjarja relatata mal-

attivitajiet kummerċjali tal-banek. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Xi partijiet tal-attivitajiet ta’ kummerċ tal-banek huma essenzjali għall-Unjoni tas-Swieq 

Kapitali fejn uħud mill-finanzjament tal-ekonomija reali jsir permezz ta’ swieq ta’ titoli. Dan 

għandu jiġi rifless fid-deliberazzjonijiet dwar ir-riforma strutturali tal-banek. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 24b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24b) Regolament li jkollu l-għan li jevita 

t-teħid eċċessiv ta’ riskji relatati ma’ 

attivitajiet kummerċjali għandu jqis ir-

riskji reali meħuda minn banek 

kummerċjali u jipprovdi inċentivi għall-

banek biex inaqqsu l-iskoperturi tar-riskji 

relatati man-negozju tagħhom jew biex 

iżidu l-kapital eliġibbli sabiex 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni. L-aktar 

mod effiċjenti biex jitkejjel id-daqs tal-

attivitajiet ta’ kummerċ tal-banek huwa 

bl-użu ta’ miżuri prudenzjali ta’ 

skoperturi ta’ riskju previsti fir- 

Regolament (UE) Nru 575/2013, peress li 

dawn il-miżuri jaqbdu r-riskju proprja 

f’pożizzjoni ta’ negozjar aħjar minn 

miżuri oħra u peress li huma definiti 

b’mod ċar u kkontrollati permezz tal-

qafas ta’ sorveljanza. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq il-kejl tad-daqs tal-attivitajiet ta’ kummerċ tal-

banek permezz ta’ miżuri bbażati fuq il-kontabilità. Peress li l-prattiki u l-istandards ta’ 

kontabilità jvarjaw madwar l-Unjoni Ewropea, u billi l-banek jistgħu jagħżlu, sa livell 

pjuttost għoli, kif jikklassifikaw l-assi ta’ negozjar, huwa aktar xieraq li jintużaw miżuri 

prudenzjali għall-kejl tal-attivitajiet ta’ negozjar tal-banek. Imbagħad ir-riskju attwali li l-

banek jassumu b’rabta mal-kummerċ ukoll jitkejjel b’mod aktar preċiż, u l-banek jingħataw 

inċentivi biex jindirizzaw u jiġġestixxu r-riskju kif xieraq. 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Biex jassiguraw separazzjoni effettiva 

f’termini ġuridiċi, ekonomiċi, ta' 

governanza u operazzjonali, l-

istituzzjonijiet ta’ kreditu prinċipali u l-

entitajiet tan-negozjar għandhom jiksbu l-

kapital, il-likwidità, u r-regoli ta' 

skopertura kbira fuq bażi ta' subgrupp 

funzjonali. Huma għandu jkollhom 

governanza indipendenti b'saħħitha u korpi 

ta’ maniġment separati. 

(26) Biex jassiguraw, meta dan ikun 

meħtieġ u jiġi deċiż mill-awtoritajiet 

kompetenti, separazzjoni effettiva f’termini 

ġuridiċi, ekonomiċi, ta' governanza u 

operazzjonali, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

prinċipali u l-entitajiet tan-negozjar 

għandhom jiksbu l-kapital, il-likwidità, u r-

regoli ta' skopertura kbira fuq bażi ta' 

subgrupp funzjonali. Huma għandu 

jkollhom governanza indipendenti 

b'saħħitha u korpi ta’ maniġment separati. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Il-gruppi li jikkwalifikaw bħala 

impriżi mutwali, istituzzjonijiet ta' tfaddil 

jew gruppi simili għandhom struttura 

ekonomika u ta' sjieda speċifika. L-

imponiment ta' wħud mir-regoli relatati 

mas-separazzjoni jista' jkun jeħtieġ li jkun 

hemm bidliet profondi fl-organizzazzjoni 

strutturali ta’ dawn l-entitajiet li l-kosti 

tagħhom jistgħu ma jkunux proporzjonati 

mal-benefiċċji. Sakemm dawn il-gruppi 

jaqgħu taħt l-ambitu tar-Regolament, l-

awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li 

tippermetti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

prinċipali li jissodisfaw ir-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikolu 49(3)(a) jew (b) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 iżommu 

strumenti kapitali jew drittijiet tal-vot 

f’entità ta' negozjar fejn l-awtorità 

(27) Il-gruppi li jikkwalifikaw bħala 

impriżi mutwali, istituzzjonijiet ta' tfaddil 

jew gruppi simili għandhom struttura 

ekonomika u ta' sjieda speċifika. L-

imponiment ta' wħud mir-regoli relatati 

mas-separazzjoni jista' jkun jeħtieġ li jkun 

hemm bidliet profondi fl-organizzazzjoni 

strutturali ta’ dawn l-entitajiet li l-kosti 

tagħhom jistgħu ma jkunux proporzjonati 

mal-benefiċċji. Sakemm dawn il-gruppi 

jaqgħu taħt l-ambitu tar-Regolament, l-

awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li 

tippermetti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

prinċipali li jissodisfaw ir-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikolu 49(3)(a) jew (b) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 iżommu 

strumenti kapitali jew drittijiet tal-vot 

f’entità ta' negozjar fejn l-awtorità 
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kompetenti tqis li ż-żamma ta’ dawn l-

istrumenti kapitali jew id-drittijiet tal-vot 

tkun indispensabbli għall-funzjonament tal-

grupp u li l-istituzzjoni ta' kreditu 

prinċipali tkun ħadet biżżejjed miżuri 

sabiex jittaffew b’mod xieraq ir-riskji 

rilevanti. 

kompetenti tqis li ż-żamma ta’ dawn l-

istrumenti kapitali jew id-drittijiet tal-vot 

tkun indispensabbli għall-funzjonament tal-

grupp u li l-istituzzjoni ta' kreditu 

prinċipali tkun ħadet biżżejjed miżuri 

sabiex jittaffew b’mod xieraq ir-riskji 

rilevanti. Irrispettivament minn deċiżjoni 

ta' separazzjoni, l-awtorità kompetenti 

għandu jkollha s-setgħa mogħtija mill-

Artikolu 104(1)(a) tad- 

Direttiva 2013/36/UE li timponi rekwiżit 

ta’ fondi proprji meta l-volum ta’ riskji u 

attivitajiet ta’ negozjar jaqbeż ċerti livelli, 

sabiex tinċentiva istituzzjoni biex ma 

tieħux riskji bla bżonn li jheddu l-

istabbiltà finanzjarja tagħha stess jew dik 

tal-Unjoni, kemm jekk b’mod sħiħ jew 

parzjali. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 37a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37a) Bl-għan li twettaq il-kompiti 

esklussivi tagħha, inklużi l-kompiti 

speċifikati f’dan ir-Regolament, l-awtorità 

kompetenti għandu jkollha s-setgħat li 

timponu penali speċifikati fl-Artikoli 64 sa 

72 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-

Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1024/2013. 

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dan ir-Regolament għandu l-għan li 

jipprevjeni r-riskju sistemiku, l-istress 

finanzjarju jew il-falliment ta’ entitajiet 

kbar, kumplessi u interkonnessi fis-sistema 

finanzjarja, b’mod partikulari l-

istituzzjonijiet ta’ kreditu, u li jintlaħqu 

dawn l-objettivi: 

Dan ir-Regolament għandu l-għan li 

jipprevjeni l-evoluzzjoni tar-riskju 

sistemiku, l-istress finanzjarju jew il-

falliment ta’ entitajiet kbar, kumplessi u 

interkonnessi fis-sistema finanzjarja, 

b’mod partikulari l-istituzzjonijiet ta’ 

kreditu, u li jintlaħqu dawn l-objettivi: 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li jitnaqqas it-teħid ta’ riskju eċċessiv fi 

ħdan l-istituzzjoni ta’ kreditu; 

(a) li tiġi żgurata r-riżolvibbiltà ta' 

istituzzjoni ta' kreditu, u li ma jkun hemm 

l-ebda teħid ta’ riskju eċċessiv fi ħdanha; 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) li tiġi evitata l-allokazzjoni ħażina ta’ 

riżorsi u li jitħeġġeġ is-self għall-

ekonomija reali; 

(c) li jinkisbu livelli ogħla ta’ influss tal-

likwidità u investiment fil-qafas ta’ 

stabbiltà finanzjarja mtejba u biex 

jittieħdu passi ulterjuri lejn Unjoni tas-

Swieq Kapitali billi tiġi kkompletatat l-

ġabra unika tar-regoli fis-servizzi 

bankarji sabiex jiġi ffaċilitat u jitħeġġeġ 

is-self għall-ekonomija reali; 

Or. en 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) li jikkontribwixxi għall-kundizzjonijiet 

ta’ kompetizzjoni mhux imxekkla għall-

istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha fi ħdan is-

suq intern; 

(d) li jikkontribwixxi għall-kundizzjonijiet 

ta’ kompetizzjoni mhux imxekkla għall-

istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha fi ħdan is-

suq intern billi jiżgura li t-telf fi 

kwalunkwe tali istituzzjoni se jitħallas 

mill-azzjonisti u l-investituri permezz ta' 

rikapitalizzazzjoni interna; 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) li titnaqqas l-interkonnettività fi ħdan 

is-settur finanzjarju li twassal għal riskju 

sistemiku; 

(e) li titnaqqas l-interkonnettività fi ħdan 

is-settur finanzjarju li twassal għal riskju 

sistemiku permezz tas-ssalvagwardja tad-

depożitanti, l-indirizzar tar-riskji fejn 

jitfaċċjaw, u t-titjib tar-reżiljenza; 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) li tiffaċilita r-riżoluzzjoni u l-irkupru 

tal-grupp b’mod ordnat. 

(g) li titnaqqas il-kumplessità fi ħdan l-

istituzzjonijiet ta’ kreditu prinċipali, li 

jitneħħew l-impedimenti għar-

riżolvibbiltà, li jiġi ffaċilitat l-użu effettiv 
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ta' għodod rilevanti u suffiċjenti għar-

riżoluzzjoni u l-irkupru tal-grupp b’mod 

ordnat. 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-separazzjoni ta’ ċerti attivitajiet ta' 

negozjar. 

(b) miżuri biex jitnaqqas it-teħid ta’ riskju 

eċċessiv minħabba attivitajiet ta' negozjar; 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-ġestjoni u l-istrutturar ta’ ċerti 

attivitajiet ta’ negozjar meta jkunu 

meqjusa li huma ta’ riskju għall-

istituzzjoni jew għas-salvagwardja tad-

depożitanti, u jkunu qed jevolvu f'riskju 

sistemiku. 

Or. en 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) waħda minn dawn l-entitajiet li ġejjin li (b) waħda minn dawn l-entitajiet li ġejjin li 
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għal perjodu ta’ tliet snin konsekuttivi 

jkollha assi totali li jammontaw għallinqas 

għal EUR 30 biljun u li jkollha attivitajiet 

ta' negozjar li jammontaw għallinqas għal 

EUR 70 biljun jew 10 fil-mija tal-assi 

totali tagħha: 

għal perjodu ta’ tliet snin konsekuttivi 

jkollha assi totali li jammontaw għallinqas 

għal EUR 30 biljun u li jkollha skoperturi 

ta’ riskju relatati man-negozjar li 

jammontaw għallinqas għal EUR 70 biljun 

jew 50 fil-mija tat-total ta’ 

obbligazzjonijiet eliġibbli tagħha għar-

rekwiżiti ta' rikapitalizzazzjoni interna kif 

definit fl-Artikolu 45 tad- 

Direttiva 59/2014/UE [BRRD]: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-raġunament għal din il-proposta jinsab fil-Premessa 24b. Limitu relatati mar-riskju 

bbażati fuq standards prudenzjali huwa mod aktar xieraq ta' definizzjoni meta bank ikollu 

skoperturi kbar wisq fir-rigward tal-attivitajiet ta’ negozjar. Id-definizzjoni eżatta hija 

proposta fl-Artikolu 23. Huwa wkoll aktar xieraq li d-daqs tal-attivitajiet kummerċjali ikun 

relatat mad-daqs tad-dejn pendenti li tista' ssirlu rikapitalizzazzjoni interna, peress li dan 

huwa l-ilqugħ reali li jista' jintuża biex jassorbi t-telf qabel ma l-flus tal-kontribwenti jkunu 

f’riskju. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. “negozjar proprjetarju” tfisser l-użu ta’ 

kapital proprju jew flus mislufa biex 

jittieħdu pożizzjonijiet f’kull tip ta’ 

tranżazzjoni biex jinxtraw, jinbiegħu jew 

jiġu akkwistati jew ċeduti mod ieħor 

kwalunkwe strument finanzjarju jew 

komodità għall-iskop uniku li jkun hemm 

qligħ għall-kont proprju, u mingħajr 

kwalunkwe konnessjoni mal-attività tal-

klijenti attwali jew antiċipata jew għall-fini 

ta’ ħħeġġjar tar-riskju tal-entità bħala 

riżultat ta’ attività tal-klijenti attwali jew 

antiċipata, permezz tal-użu ta’ uffiċċji, 

unitajiet, diviżjonijiet jew negozjanti 

individwali iddedikati speċifikament għal 

dan it-teħid ta' pożizzjonijiet u qligħ, anke 

4. “negozjar proprjetarju” tfisser l-użu ta’ 

kapital proprju jew flus mislufa biex 

jittieħdu pożizzjonijiet, b’reazzjoni għal u 

bil-motivazzjoni li jiġu sfruttati l-

movimenti proprja jew mistennija fil-

valutazzjonijiet tas-suq, f’kull tip ta’ 

tranżazzjoni biex jinxtraw, jinbiegħu jew 

jiġu akkwistati jew ċeduti mod ieħor 

kwalunkwe strument finanzjarju jew 

komodità għall-iskop uniku li jkun hemm 

qligħ għall-kont proprju, u mingħajr 

kwalunkwe konnessjoni mal-attività tal-

klijenti attwali jew antiċipata jew għall-fini 

ta’ ħħeġġjar tar-riskju tal-entità bħala 

riżultat ta’ attività tal-klijenti attwali jew 

antiċipata, permezz tal-użu ta’ uffiċċji, 
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permezz ta' pjattaformi ta' negozjar 

proprjetarji ddedikati u bbażati fuq l-

Internet; 

unitajiet, diviżjonijiet jew negozjanti 

individwali iddedikati speċifikament għal 

dan it-teħid ta' pożizzjonijiet u qligħ, anke 

permezz ta' pjattaformi ta' negozjar 

proprjetarji ddedikati u bbażati fuq l-

Internet; Din id-definizzjoni tinkludi 

kwalunkwe tali tranżazzjoni mwettqa bl-

għan ta' profitt, irrispettivament minn 

jekk tali profitt ikunx se jiġi realizzati fi 

żmien qasir jew iktar fit-tul, jew jekk 

ikunx fil-fatt realizzati; 

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. “ġenerazzjoni tas-suq” tfisser l-impenn 

ta' istituzzjoni finanzjarja li tipprovdi l-

likwidità fis-suq fuq bażi regolari u 

kontinwa, billi jitpoġġew kwotazzjonijiet 

fuq żewġ binarji fir-rigward ta’ ċertu 

strument finanzjarju, jew bħala parti mill-

operat normali tiegħu, billi tissodisfa l-

ordnijiet mibdija minn klijenti jew 

b’reazzjoni għat-talbiet tal-klijenti għan-

negozjar, iżda fiż-żewġ każijiet mingħajr 

ma tiġi esposta għal riskju tas-suq 

materjali; 

12. “ġenerazzjoni tas-suq” tfisser l-impenn 

ta' istituzzjoni finanzjarja li tipprovdi l-

likwidità fis-suq fuq bażi regolari u 

kontinwa, billi jitpoġġew kwotazzjonijiet 

fuq żewġ binarji fir-rigward ta’ ċertu 

strument finanzjarju, jew bħala parti mill-

operat normali tiegħu, billi tissodisfa l-

ordnijiet mibdija minn klijenti jew 

b’reazzjoni għat-talbiet tal-klijenti għan-

negozjar, jew b’antiċipazzjoni mod 

raġonevoli ta’ attività tal-klijenti 

potenzjali, u bil-kopertura ta' 

pożizzjonijiet li jirriżultaw mit-twettiq ta’ 

dawk il-kompiti; 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 22a. “konċentrazzjoni” tfisser 

konċentrazzjoni kif definita fl- Artikolu 3 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 139/2004; 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 22b. “attivitajiet ta’ negozjar” tfisser il-

ġenerazzjoni tas-suq, l-investimenti 

f'titolizzazzjonii u l-isponsorizzar tagħha, 

u n-negozjar f’derivattivi. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-projbizzjoni fil-punt (b) tal-

paragrafu 1 m’għandhiex tapplika jekk l-

ammont ta’ dawk l-attivitajiet ikun taħt it-

2 % tal-fondi proprji tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali, ikkalkulat fuq bażi 

konsolidata. L-ammont ta’ dawk l-

attivitajiet ogħla minn 2 % tal-fondi 

proprji tal-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali, ikkalkulat fuq bażi 

konsolidata, għandu jitneħħa b’mod 

gradwali matul perjodu ta’ ħames snin 

wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-projbizzjoni totali ta’ investimenti fl-AIFs mhijiex mistħoqqa. Hemm okkażjonijiet meta 

skopertura fl-AIFs tsota' tkun parti minn negozju bankarju kummerċjali komuni, pereżempju 

fir-rigward ta’ impriża ta’ ekwità privata jew fondi ġestiti għal skopijiet ta’ pensjoni. 

Espożizzjoni żgħira għandha għalhekk tkun permessa. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-restrizzjonijiet stipulati fil-punt (b) 

tal-paragrafu 1 ma japplikawx fir-rigward 

ta' AIFs magħluqa u mingħajr lieva 

finanzjarja kif definiti fid-

Direttiva 2011/61/UE fejn dawk l-AIFs 

ikunu stabbiliti fl-Unjoni jew, jekk ma 

jkunux stabbiliti fl-Unjoni, ikunu 

kummerċjalizzati fl-Unjoni skont l-

Artikoli 35 jew 40 tad-

Direttiva 2011/61/UE, għall-fondi 

kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju kif definiti 

fl-Artikolu 3(b) tar-Regolament (UE) 

Nru 345/2013, għall-fondi kwalifikanti ta’ 

intraprenditorija soċjali kif definiti fl-

Artikolu 3(b) tar-Regolament (UE) 

Nru 346/2013, u għall-AIFs awtorizzati 

bħala ELTIFs skont ir-Regolament (UE) 

Nru [XXX/XXXX]. 

3. Ir-restrizzjonijiet stipulati fil-punt (b) 

tal-paragrafu 1 ma japplikawx fir-rigward 

ta' UCITS, fondi oħra kkummerċjalizzati 

ma’ investituri bl-imnut, AIFs magħluqa u 

mingħajr lieva finanzjarja kif definiti fid-

Direttiva 2011/61/UE, għall-fondi 

kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju kif definiti 

fl-Artikolu 3(b) tar-Regolament (UE) 

Nru 345/2013, għall-fondi kwalifikanti ta’ 

intraprenditorija soċjali kif definiti fl-

Artikolu 3(b) tar-Regolament (UE) 

Nru 346/2013, u għall-AIFs awtorizzati 

bħala ELTIFs skont ir-Regolament (UE) 

Nru [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 3 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Is-separazzjoni ta’ ċerti attivitajiet ta' Miżuri fir-rigward ta’ ċerti attivitajiet ta’ 
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negozjar negozjar 

Or. en 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-

attivitajiet ta' negozjar jinkludu attivitajiet 

oħra għajr: 

1. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-

attivitajiet ta' negozjar m'għandhomx 

jinkludu l-attivitajiet li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) attivitajiet għall-fini ta' ġestjoni 

prudenzjali tal-kapital, il-likwidità, il-

finanzjament u l-karta bilanċjali; 

Or. en 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1- punt ib (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ib) il-bejgħ ta' derivattivi ta' rati tal-

imgħax, derivattivi tal-kambju, derivattivi 

ta’ kreditu, derivattivi ta’ kwoti tal-

emissjonijiet u derivattivi ta’ komoditajiet 

eliġibbli għall-ikklirjar ta’ kontropartijiet 
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ċentrali u kwoti tal-emissjonijiet, għal 

klijenti mhux finanzjarji u entitajiet 

finanzjarji msemmija fit-tieni u t-tielet 

inċiżi tal-punt (19) tal-Artikolu 5, għal 

impriżi tal-assigurazzjoni, jew għal 

istituzzjonijiet li jipprovdu benefiċċji tal-

irtirar okkupazzjonali meta l-uniku skop 

tal-bejgħ ikun biex jiġi kopert ir-riskju 

tar-rati tal-imgħax, ir-riskju tal-kambju, 

ir-riskju tal-kreditu, ir-riskju tal-

komoditajiet jew ir-riskju tal-kwoti tal-

emissjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

stabbilita fl-Unjoni, li ma tkunx impriża 

prinċipali u lanqas sussidjarja, inklużi l-

fergħat kollha tagħha irrispettivament minn 

fejn ikunu jinsabu; 

(a) b'suġġett għallparagrafu 1a, 

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali stabbilita 

fl-Unjoni, li ma tkunx impriża prinċipali u 

lanqas sussidjarja, inklużi l-fergħat kollha 

tagħha irrispettivament minn fejn ikunu 

jinsabu; 

Or. en 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kumpanija prinċipali tal-UE, inklużi l-

fergħat u s-sussidjarji kollha 

irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu, 

fejn waħda mill-entitajiet tal-grupp tkun 

istituzzjoni ta' kreditu prinċipali stabbilita 

fl-Unjoni; 

(b) b'suġġett għallparagrafu 1b, 

kumpanija prinċipali tal-UE, inklużi l-

fergħat u s-sussidjarji kollha 

irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu, 

fejn waħda mill-entitajiet tal-grupp tkun 

istituzzjoni ta' kreditu prinċipali stabbilita 
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fl-Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu 

stabbiliti f'pajjiżi terzi. 

(c) fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu 

stabbiliti f'pajjiżi terzi, sakemm ma jkunux 

suġġetti għal qafas ġuridiku meqjus 

ekwivalenti skont l-Artikolu 27(1); 

Or. en 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-paragrafu 1(a) ma għandux 

japplika għal istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali li ma tkunx involuta fl-attività 

rregolata ta’ trattament ta’ investimenti 

bħala prinċipal u ż-żamma ta’ assi ta’ 

negozjar, bl-eċċezzjoni ta’ attivitajiet li 

jtaffu r-riskji għall-fini ta’ ġestjoni 

prudenzjali tal-kapital, il-likwidità u l-

finanzjament tagħha u jiġu pprovduti 

servizzi ta’ ġestjoni tar-riskji limitati lill-

klijenti. 

Or. en 
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Valutazzjoni skont il-paragrafu 1(b) 

m'għandha taffettwa lill-ebda istituzzjoni 

ta’ kreditu prinċipali fil-grupp li tkun 

legalment separata minn entitajiet tal-

grupp involuti fl-attività regolata ta’ 

negozju fl-investimenti bħala prinċipal 

jew fiż-żamma ta’ assi ta’ negozjar u li:  

 - tkun tista’ tieħu deċiżjonijiet b’mod 

indipendenti minn entitajiet oħrajn tal-

grupp;  

 - jkollha korp maniġerjali indipendenti 

minn entitajiet tal-grupp oħrajn;  

 - tkun soġġetta għar-rekwiżiti ta’ kapital u 

likwidità fuq il-merti tagħha stess; u 

 - ma tistax tidħol f’kuntratti jew 

tranżazzjonijiet ma’ entitajiet oħrajn tal-

grupp ħlief fuq termini simili għal dawk 

imsemmija fl- Artikolu 13(7). 

 Meta l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

prinċipali kollha fil-grupp jissodisfaw 

dawk il-kundizzjonijiet, il-paragrafu 1(b) 

m’għandux japplika. 

Or. en 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. Il-paragrafi 1a u 1b m'għandhomx 

japplikaw għal istituzzjonijiet u gruppi 

meqjusa mhux riżolvibbli wara l-

valutazzjoni mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni 

prevista fl-Artikoli 15 u 16 tad-
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Direttiva 59/2014/UE [BRRD]. 

Or. en 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1d. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, 

istituzzjoni m'għandhiex tiġi kkunsidrata 

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

unikament bis-saħħa tad-depożiti tagħha, 

meta kull depożitu jkun iktar minn 

EUR 300 000 u jinżamm għal minimu ta’ 

12-il xahar. 

Or. en 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1e (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1e. Meta istituzzjoni tkun separata skont 

il-paragrafu 1a jew 1b, tali separazzjoni u 

kwalunkwe restrizzjoni li takkumpanjaha 

għandhom jinkisbu fuq skeda ta’ żmien 

komparabbli għal separazzjoni skont dan 

ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-importanza relattiva tar-riskju ta’ 

kreditu tal-kontroparti, kif imkejla skont il-

valur ġust ta’ derivattivi diviżi bl-assi ta' 

negozjar totali; 

(c) l-importanza relattiva tar-riskju ta’ 

kreditu tal-kontroparti, kif imkejla skont il-

valur ġust ta’ derivattivi diviżi bl-assi 

totali; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

l-indikatur fil-punt 2 c) ta’ dan l-Artikolu mhux xieraq minħabba li d-daqs tar-riskju tal-

kontroparti huwa marbut mad-daqs ta’ assi ta’ negozjar. Dan ifisser li anke jekk ir-riskju tal-

kontroparti jkun żgħir, l-indikatur se juri valur għoli jekk l-assi ta’ negozjar huma saħansitra 

iżgħar. Dan iwassal għal riżultati kuntrarja għal dak li wieħed jistenna, u huwa aktar naturali 

li r-riskju tal-kontroparti jkun relatat ma' kwalunkwe miżura li tirrigwarda d-daqs totali tal-

bank, bħall-assi totali. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) l-importanza relattiva tar-riskju tas-suq, 

kif imkejjel bil-kalkolu tad-differenza bejn 

l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' negozjar 

f’valur assolut diviż bil-medja sempliċi 

bejn l-assi ta' negozjar u l-

obbligazzjonijiet ta' negozjar; 

(f) l-importanza relattiva tar-riskju tas-suq, 

kif imkejjel bl-ammont ta’ skopertura 

għar-riskju għal riskju tas-suq diviż bl-

ammont totali tal-iskopertura għar-riskju; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-indikatur fil-punt 2(f) huwa diffiċli biex jinftiehem, id-daqs ta’ skopertura għar-riskju għal 

riskju tas-suq huwa mod definit ferm aktar tajjeb u b’mod ċar biex jitkejjel ir-riskju tas-suq. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) riskju tal-kreditu u tal-likwidità li 

jirriżulta minn impenji u garanziji 

pprovduti mill-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali. 

Imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-indikatur fil-punt 2(h) mhux neċessarjament relatati għal kollox ma' attivitajiet ta’ 

negozjar, peress li l-impenji u l-garanziji huma partijiet komuni ta’ self kummerċjali 

tradizzjonali fil-banek, jiġifieri mhuwiex utli bħala indikatur li jkejjel l-importanza tal-

attivitajiet ta’ negozjar. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-awtorità kompetenti tista’ tirrikjedi 

l-għoti ta’ kwalunkwe informazzjoni 

kwantitattiva jew kwalitattiva li tqis li hija 

rilevanti għall-valutazzjoni tal-attivitajiet 

ta’ negozjar skont il-paragrafu 1. 

Or. en 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-awtorità kompetenti tikkonkludi 

li, wara l-valutazzjoni msemmija fl-

Artikolu 9(1), il-limiti u l-kundizzjonijiet 

marbutin mal-metriċi msemmija fil-

punti (a) sa (h) tal-Artikolu 9(2) u 

speċifikati fl-att iddelegat imsemmi fil-

1. Meta l-awtorità kompetenti tikkonkludi 

li, wara l-valutazzjoni msemmija fl-

Artikolu 9(1), il-kundizzjonijiet marbutin 

mal-metriċi msemmija fil-punti (a) sa (g) 

tal-Artikolu 9(2) u speċifikati fl-att 

iddelegat imsemmi fil-paragrafu 5 jiġu 
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paragrafu 5 jiġu sodisfatti, u għaldaqstant 

hija jidhrilha li jkun hemm theddida għall-

istabbiltà finanzjarja tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali jew għas-sistema 

finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm hi 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi msemmija fl-

Artikolu 1, sa mhux aktar tard minn 

xahrejn wara l-finalizzazzjoni ta’ dik il-

valutazzjoni, hija tibda l-proċedura li 

twassal għal deċiżjoni kif imsemmi fit-tieni 

subparagrafu tal-paragrafu 3. 

sodisfatti, u jidhrilha li jkun hemm 

theddida għar-riżolvibbiltà tal-istituzzjoni 

ta’ kreditu prinċipali, filwaqt li jitqiesu l-

objettivi msemmija fl-Artikolu 1 u d-daqs, 

il-kumplessità u l-intensità tar-riskju, sa 

mhux aktar tard minn xahrejn wara l-

finalizzazzjoni ta’ dik il-valutazzjoni, hija 

għandha tibda l-proċedura li twassal għal 

deċiżjoni kif imsemmi fit-tieni 

subparagrafu tal-paragrafu 3. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-telf ta’ negozju kummerċjali ta’ bank m’għandux ipoġġi f'riskju l-funzjonijiet kritiċi li 

twettaq l-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali. L-enfasi għandha tkun dwar jekk istituzzjoni hijiex 

riżolvibbli meta jitqiesu l-attivitajiet kummerċjali. Il-kwistjoni ewlenija hija jekk l-istituzzjoni 

hijiex riżolvibbli b’mod xieraq fid-dawl tal-possibbiltà ta’ kontaġju min-negozju, meta titqies 

il-possibilità li jintużaw il-miżuri tal-BRRD, bl-għan aħħari jkun il-protezzjoni tal-funzjonijiet 

ewlenin tas-sistema bankarja. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta l-limiti u l-kundizzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux ġew 

issodisfati, l-awtorità kompetenti xorta 

tista’ tibda l-proċedura li twassal għal 

deċiżjoni kif imsemmi fit-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 3 meta hi 

tikkonkludi, wara l-valutazzjoni msemmija 

fl-Artikolu 9(1), li kwalunkwe attività ta' 

negozjar, bl-eċċezzjoni tan-negozjar fid-

derivattivi għajr dak permess skont l-

Artikolu 11 u 12, imwettqa mill-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali, hija ta’ 

theddida għall-istabbiltà finanzjarja tal-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali jew għas-

sistema finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm 

hi filwaqt li jitqiesu l-objettivi msemmija 

2. Meta l-limiti u l-kundizzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux ġew 

issodisfati, l-awtorità kompetenti xorta 

tista’ tibda l-proċedura li twassal għal 

deċiżjoni kif imsemmi fit-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 3 meta hi 

tikkonkludi, wara l-valutazzjoni msemmija 

fl-Artikolu 9(1), li kwalunkwe attività ta' 

negozjar, bl-eċċezzjoni tan-negozjar fid-

derivattivi għajr dak permess skont l-

Artikolu 11 u 12, imwettqa mill-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali, hija ta’ 

theddida għall-istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm hi jew 

parti minnha filwaqt li jitqiesu l-objettivi 

msemmija fl-Artikolu 1. 
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fl-Artikolu 1. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Anke jekk l-attivitajiet kummerċjali ta’ istituzzjoni ma jitqiesux bħala eċċessivament riskjużi 

mill-awtorità kompetenti, l-istituzzjoni tista’ madankollu titqies riskjużi. Għalkemm il-limitu 

għat-teħid ta’ miżuri f'każ bħal dak huwa ogħla, jekk anki parti tas-sistema finanzjarja tal-

Unjoni titqies li tinsabu f’riskju, jistgħu jittieħdu miżuri addizzjonali. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 - paragrafu 3 - l-ewwel subparagrafu  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità kompetenti tinnotifika l-

konklużjonijiet tagħha msemmija fil-

paragrafi 1 jew 2 lill-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali u tipprovdi lill-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali bl-opportunità li 

tippreżenta kummenti bil-miktub fi żmien 

xahrejn mid-data tan-notifika.  

3. L-awtorità kompetenti tinnotifika l-

konklużjonijiet tagħha msemmija fil-

paragrafi 1 jew 2 lill-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali u tipprovdi lill-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali bl-opportunità li 

tippreżenta kummenti bil-miktub fi żmien 

xahrejn mid-data tan-notifika. Meta l-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

tappartjeni għal grupp u meta jkun ġie 

stabbilit kulleġġ superviżorju skont l-

Artikolu 116 tad-Direttiva 2013/36/UE, l-

awtorità kompetenti għandha tinnotifika 

lill-membri kollha tal-kulleġġ 

superviżorju. 

Or. en 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sakemm l-istituzzjoni ta’ kreditu ma turix, 

fil-limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu, għas-sodisfazzjon tal-

Sakemm l-istituzzjoni ta’ kreditu ma turix, 

fil-limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu, għas-sodisfazzjon tal-
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awtorità kompetenti, li r-raġunijiet li 

jwasslu għall-konklużjonijiet mhumiex 

ġustifikati, l-awtorità kompetenti tadotta 

deċiżjoni li tindirizza lill-istituzzjoni ta’ 

kreditu u li titlobha ma twettaqx l-

attivitajiet ta' negozjar speċifikati f’dawk 

il-konklużjonijiet. L-awtorità kompetenti 

tiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjoni 

tagħha u tiddivulgahom pubblikament. 

awtorità kompetenti, li r-raġunijiet li 

jwasslu għall-konklużjonijiet mhumiex 

ġustifikati, l-awtorità kompetenti għandha 

tadotta deċiżjoni li tindirizza lill-

istituzzjoni ta’ kreditu u li titlobha tnaqqas 

ir-riskju li t-telf potenzjali mill-attivitajiet 
ta' negozjar relatati jiġi ttrasferit lill-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali, billi 

jittieħdu miżuri b’konformità mal-

Artikolu 17 tad-Direttiva 2014/59/UE 

(BRRD) biex tiġi restawrata r-riżolvibbiltà 

tal-istituzzjoni ta’ kreditu. Il-miżuri li l-

awtorità kompetenti tista' tieħu 

għandhom jinkludu superviżjoni msaħħa, 

rekwiżiti ta’ kapital ogħla, u separazzjoni 

tal-attivitajiet ta’ negozjar rilevanti mill-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali. L-

awtorità kompetenti għandha tiddikjara r-

raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha u 

tiddivulgahom pubblikament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-intervent mill-awtorità għandu jiffoka biex jagħmel l-istituzzjoni riżolvabbli. Sabiex 

jintlaħaq dan l-għan jistgħu jittieħdu miżuri differenti, fosthom żieda fis-sorveljanza, rekwiżiti 

ta' kapital imtejba u s-separazzjoni. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-awtorità kompetenti tista’, b’mod 

partikolari, tawtorizza li l-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali twettaq dawk l-

attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq li 

mhumiex ta’ theddida għall-istabbiltà 

finanzjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali jew għas-sistema finanzjarja 

tal-Unjoni kollha jew parti minnha. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq li se jkomplu jsiru fl-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet tar-regolament propost. Dawn l-attivitajiet 

m’għandhomx iwasslu għall-ħolqien ta’ bank li jkun kbir wisq biex ifalli jew b'wisq 

interkonnettività biex ifalli jew jinkludi negozjar proprjetarju. L-awtorità kompetenti tista’ 

tawtorizza li l-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali twettaq dawk l-attivitajiet ta’ ġenerazzjoni 

tas-suq li mhumiex ta’ theddida għall-istabbiltà finanzjarja tal-istituzzjoni jew tal-Unjoni. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Jekk deċiżjoni msemmija f’dan il-

paragrafu tiġi adottata mill-awtorità 

kompetenti, l-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali li lejha tkun indirizzata d-

deċiżjoni għandha tiżvela l-attivitajiet 

kummerċjali tagħha b’mod separat fil-

karta bilanċjali, anki jekk id-deċiżjoni ma 

teħtieġx is-separazzjoni legali ta’ dawk l-

attivitajiet. L-iżvelar fil-karta bilanċjali 

separata għandu jagħmel pubbliku d-

daqs, ir-riskju, il-finanzjament u l-

kontenut tal-attivitajiet ta’ negozjar 

rilevanti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-attivitajiet kummerċjali għandhom ikunu trasparenti anke meta ma titteħidx deċiżjoni għal 

separazzjoni. Il-banek li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni għandhom ammont kbir ta’ 

attivitajiet ta’ negozjar. Anki jekk dawn ma jsirux soġġetti għas-separazzjoni, li tkun tista’ 

tevalwa d-daqs tal-attivitajiet kummerċjali u l-livell ta’ riskju tagħhom hija ta’ għajnuna 

għall-investituri u l-pubbliku ġenerali. Għalhekk, l-attivitajiet ta’ negozjar għandhom jiġu 

żvelati f'karta bilanċjali separata li tinkludi wkoll informazzjoni oħra li żżid it-trasparenza 

tan-negozju kummerċjali. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt b – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tispeċifika liema tip ta’ titolizzazzjoni 

mhijiex meqjusa li hija ta' theddida għall-

istabbiltà finanzjarja tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali jew għas-sistema 

finanzjarja tal-Unjoni kollha kemm hi fir-

rigward ta' kull wieħed minn dawn l-

aspetti: 

(b) tispeċifika liema tip ta’ titolizzazzjoni 

mhijiex meqjusa li hija ta' theddida għar-

riżolvibbiltà tal-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali jew għas-sistema finanzjarja tal-

Unjoni kollha kemm hi jew parti minnha 

fir-rigward ta' kull wieħed minn dawn l-

aspetti: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhux biss l-UE kollha kemm hi, iżda wkoll partijiet tal-UE jkunu fiċ-ċentru meta jiġu 

vvalutati theddidiet għall-istabbiltà finanzjarja. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali li kienet 

soġġetta għal deċiżjoni msemmija fl-

Artikolu 10(3) tista' twettaq attivitajiet ta' 

negozjar sal-punt li l-għan ikun limitat biss 

għal immaniġġjar prudenti tal-kapital, il-

likwidità u l-finanzjament tagħha. 

Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni tal-

awtorità kompetenti msemmija fl-

Artikolu 10(3), istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali tista' twettaq attivitajiet ta' 

negozjar sal-punt li l-għan ikun limitat biss 

għal immaniġġjar prudenti tal-kapital, il-

likwidità u l-finanzjament tagħha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-bidla ssuġġerita fl-ewwel sentenza għandha l-għan li tiċċara li d-deċiżjoni ta' separazzjoni 

se tidentifika l-attivitajiet kollha li l-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali tista’ tkompli twettaq. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Bħala parti mill-immaniġġjar prudenti tal-

kapital, il-likwidità u l-finanzjament 

tagħha, istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

tista’ tuża biss derivattivi tar-rati tal-

imgħax, derivattivi tal-kambju u derivattivi 

ta’ kreditu eliġibbli għall-ikklirjar ta' 

kontropartijiet ċentrali biex jiġi ħħeġġjat ir-

riskju globali tal-karta bilanċjali tagħha. L-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali turi lill-

kontrollur kompetenti li l-attività tal-

iħħeġġjar hija mfassla biex tnaqqas b’mod 

li jista' jintwera jew ittaffi b’mod 

sinifikanti, riskji speċifiċi u identifikabbli 

ta’ pożizzjonijiet individwali jew aggregati 

tal-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali. 

Bħala parti mill-immaniġġjar prudenti tal-

kapital, il-likwidità u l-finanzjament 

tagħha, istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali 

tista’ tuża biss derivattivi tar-rati tal-

imgħax, derivattivi tal-kambju u derivattivi 

ta’ kreditu eliġibbli għall-ikklirjar ta' 

kontropartijiet ċentrali biex jiġi ħħeġġjat ir-

riskju globali tal-karta bilanċjali tagħha, 

sakemm l-iħħeġġjar ikkonċernat ikun 

jista' jitwettaq biss permezz ta' derivattivi 

barra l-Borża, u f'dan il-każ tali 

derivattivi jistgħu jintużaw sabiex jiġi 

żgurat li l-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali tikseb karta bilanċjali 

iħħeġġjata tajjeb kemm jista' jkun. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhux l-iħħeġġjar xieraq kollu jista’ jsir permezz ta’ derivattivi kklerjati ċentralment, li ta’ 

spiss ikunu standardizzati sa ċertu punt u jistgħu jipprovdu ħħeġġjar inqas effikaċi minn 

derivattivi li jkunu mfassla għall-pożizzjoni ħħeġġjata. Il-ġestjoni tar-riskju tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali tkun inqas effiċjenti u l-livell tar-riskju jista' jiżdied jekk ikunu jistgħu 

jintużaw id-derivattivi kklerjati b’mod ċentrali biss. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali li kienet 

soġġetta għal deċiżjoni msemmija fl-

Artikolu 10(3) tista' tbigħ id-derivattivi tar-

rati tal-imgħax, id-derivattivi tal-kambju, 

id-derivattivi ta' kreditu, id-derivattivi ta' 

kwoti tal-emissjonijiet u d-derivattivi ta’ 

komoditajiet eliġibbli għall-ikklirjar ta' 

kontropartijiet ċentrali u kwoti tal-

emissjonijiet għall-klijenti mhux finanzjarji 

tagħha, lil entitajiet finanzjarji msemmija 

Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni tal-

awtorità kompeteneti msemmija fl-

Artikolu 10(3), istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali tista' wkoll tbigħ id-derivattivi 

tar-rati tal-imgħax, id-derivattivi tal-

kambju, id-derivattivi ta' kreditu, id-

derivattivi ta' kwoti tal-emissjonijiet u d-

derivattivi ta’ komoditajiet eliġibbli għall-

ikklirjar ta' kontropartijiet ċentrali u kwoti 

tal-emissjonijiet għall-klijenti mhux 
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fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-punt (19) tal-

Artikolu 5, għal impriżi tal-assigurazzjoni 

u għal istituzzjonijiet li jipprovdu 

benefiċċji tal-irtirar okkupazzjonali meta 

dawn il-kundizzjonijiet jiġu sodisfatti: 

finanzjarji tagħha, lil entitajiet finanzjarji 

msemmija fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-

punt (19) tal-Artikolu 5, għal impriżi tal-

assigurazzjoni u għal istituzzjonijiet li 

jipprovdu benefiċċji tal-irtirar 

okkupazzjonali, u tista' tidħol fi 

tranżizzjonijiet ta' tpaċija biex tneħħi r-

riskju f'tali bejgħ, meta dawn il-

kundizzjonijiet jiġu sodisfatti: 

Or. en 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-parti l-kbira tal-membri tal-korp 

maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali u tal-entità ta' negozjar 

rispettivament jikkonsistu minn persuni li 

mhumiex membri tal-korp maniġerjali tal-

entità l-oħra. L-ebda membru tal-korp 

maniġerjali ta’ kwalunkwe entità ma 

jwettaq funzjoni eżekuttiva fiż-żewġ 

entitajiet bl-eċċezzjoni tal-uffiċjal tal-

immaniġġjar tar-riskju tal-impriża 

prinċipali. 

8. Il-parti l-kbira tal-membri tal-korp 

maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali u tal-entità ta' negozjar 

rispettivament jikkonsistu minn persuni li 

mhumiex membri tal-korp maniġerjali tal-

entità l-oħra. L-ebda membru tal-korp 

maniġerjali ta’ kwalunkwe entità ma 

jwettaq funzjoni eżekuttiva fiż-żewġ 

entitajiet bl-eċċezzjoni tal-uffiċjali tal-

immaniġġjar tar-riskju, tal-awditjar intern 

u tal-konformità tal-impriża prinċipali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-funzjonijiet ta' konformità u awditjar intern huma spiss ġestiti b’mod ċentrali fi gruppi 

finanzjarji, għall-istess raġunijiet bħal fir-rigward tal-funzjonijiet tar-riskju. Huwa 

raġonevoli li uffiċjali minn dawn il-funzjonijiet jistgħu jiġu użati fl-organizzazzjoni kollha bl-

istess mod bħall-uffiċjali għall-ġestjoni tar-riskju. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta jkunu ġew imposti miżuri 

strutturali skont dan il-Kapitolu, l-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali ma 

ġġarrabx skopertura intragrupp li taqbeż il-

25 fil-mija tal-kapital eliġibbli tal-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali għal entità 

li ma tappartjenix għall-istess sottogrupp 

bħall-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali. 

Japplika limitu ta’ skopertura intragrupp 

fuq bażi subkonsolidata, u wara li jitqies l-

effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu u 

l-eżenzjonijiet skont l-Artikoli 399 sa 403 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-

Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament. 

2. Meta jkunu ġew imposti miżuri 

strutturali skont dan il-Kapitolu, l-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali ma 

ġġarrabx skopertura intragrupp li taqbeż il-

25 fil-mija tal-kapital eliġibbli tal-

istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali għal entità 

li ma tappartjenix għall-istess sottogrupp 

bħall-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali. 

Japplika limitu ta’ skopertura intragrupp 

fuq bażi subkonsolidata, u wara li jitqies l-

effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu u 

l-eżenzjonijiet skont l-Artikoli 399 sa 403 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 16 huwa ssuġġerit li jitħassar, ara hawn taħt. 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) skopertura kbira li taqbeż 25 fil-mija 

tal-kapital eliġibbli tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali ta’ entità finanzjarja. 

Japplika limitu ta’ skopertura fuq bażi 

subkonsolidata, u wara li jitqies l-effett ta' 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu u l-

eżenzjonijiet skont l-Artikoli 399 sa 403 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-

Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament; 

(a) skopertura kbira li taqbeż 25 fil-mija 

tal-kapital eliġibbli tal-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali ta’ entità finanzjarja. 

Japplika limitu ta’ skopertura fuq bażi 

subkonsolidata, u wara li jitqies l-effett ta' 

mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu u l-

eżenzjonijiet skont l-Artikoli 399 sa 403 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; 

Or. en 

 



 

PR\1046197MT.doc 37/56 PE546.551v02-00 

 MT 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) skoperturi kbar li b'kollox jaqbżu 200 

fil-mija tal-kapital eliġibbli tal-istituzzjoni 

ta’ kreditu prinċipali għal entitajiet 

finanzjarji. Japplika limitu ta’ skopertura 

fuq bażi subkonsolidata, u wara li jitqies 

l-effett ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu u l-eżenzjonijiet skont l-

Artikoli 399 sa 403 tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 u l-Artikolu 16 ta’ dan ir-

Regolament. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

M’hemm l-ebda raġuni għaliex il-volum totali ta’ skoperturi kbar permess għandu jkun aktar 

limitat għal istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali li ġiet separata milli għal istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali li ma tkunx ġiet separata minħabba li attivitajiet ta’ negozjar huma aktar limitati, 

speċjalment meta niġu għal skoperturi barra mill-grupp. Għalhekk huwa suġġerit li l-parti 

tal-artikolu titħassar. 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 

biex taġġusta l-livell tal-limitu ta' 

skoperturi kbar aggregati barra mill-

grupp kif stabbilit fil-punt (b) tal-

paragrafu 1, f'konformità ma' safejn tiġi 

rikonoxxuta l-mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu. 

imħassar 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Mhumiex meħtieġa atti delegati f’dawn iċ-ċirkustanzi, lanqas. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 16 imħassar 

Tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu 

 

Apparti l-provvedimenti tal-Artikoli 399 

sa 403 tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013, meta l-miżuri jkunu ġew 

imposti skont dan il-Kapitolu ta' dan ir-

Regolament, japplikaw restrizzjonijiet fir-

rigward tar-rikonoxximent ta’ tekniki ta’ 

mitigazzjoni ta' kreditu għall-

komputazzjoni ta' valuri tal-iskopertura 

għall-finijiet ta’ konformità mal-limiti ta’ 

skopertura kbira kif imsemmija fl-

Artikoli 14 u 15 ta’ dan ir-Regolament. 

 

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 35 

biex tispeċifika safejn jiġu rikonoxxuti 

tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' 

kreditu inklużi tipi ta’ protezzjoni eliġibbli 

ta' kreditu u limiti għalihom għall-finijiet 

tal-ewwel subparagrafu, bil-għan li jiġi 

żgurat li t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-

riskju ta' kreditu ma jfallux meta jkun 

hemm ir-riskji sabiex jista’ jkun hemm 

irkupru effettiv tal-protezzjoni ta’ kreditu. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda raġuni għalfejn il-mitigazzjoni ta’ kreditu għandha tiġi rikonoxxuta inqas 

għal entità separata milli għal istituzzjonijiet oħra f’dak li jirrigwarda r-regoli dwar 

skoperturi kbar. Għalhekk, qed jiġi ssuġġerit li dan l-Artikolu jitħassar. 
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Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta awtorità kompetenti tieħu deċiżjoni 

skont l-Artikolu 10(3) li istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali ma tistax twettaq ċerti 

attivitajiet ta' negozjar, l-istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali jew, fejn xieraq, il-

kumpanija prinċipali tal-EU tagħha 

tippreżenta pjan ta' separazzjoni lill-

awtorità kompetenti fi żmien 6 xhur mid-

data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 10(3). 

Meta awtorità kompetenti tieħu deċiżjoni 

skont l-Artikolu 10(3) li istituzzjoni ta’ 

kreditu prinċipali ma tistax twettaq ċerti 

attivitajiet ta' negozjar u l-istituzzjoni tal 

kreditu prinċipali tkun intalbet b'mod 

speċifiku biex tissepara dawk l-attivitajiet, 

l-istituzzjoni ta’ kreditu prinċipali jew, fejn 

xieraq, il-kumpanija prinċipali tal-EU 

tagħha tippreżenta pjan ta' separazzjoni lill-

awtorità kompetenti fi żmien 6 xhur mid-

data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 10(3). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-bidla ssuġġerita hija introdotta sabiex tinħoloq konsistenza bil-modifiki proposti fl- 

Artikolu 10. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta titwettaq il-valutazzjoni skont l-

Artikolu 9 u meta l-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali tintalab biex ma twettaqx ċerti 

attivitajiet skont l-Artikolu 10, l-awtorità 

kompetenti tqis li kull valutazzjoni ta' 

riżolvibbiltà li tkun għaddejja jew li tkun 

teżisti minn qabel titwettaq minn 

kwalunkwe awtorità tar-riżoluzzjoni 

rilevanti skont l-Artikolu 13 u 13(a) tad-

Direttiva [BRRD]. 

2. Meta titwettaq il-valutazzjoni skont l-

Artikolu 9 u meta l-istituzzjoni ta’ kreditu 

prinċipali tintalab biex ma twettaqx ċerti 

attivitajiet skont l-Artikolu 10, l-awtorità 

kompetenti tqis li kull valutazzjoni ta' 

riżolvibbiltà li tkun għaddejja jew li tkun 

teżisti minn qabel titwettaq minn 

kwalunkwe awtorità tar-riżoluzzjoni 

rilevanti skont l-Artikolu 15 u 16 tad-

Direttiva 2014/59/UE [BRRD]. 

 Meta l-awtorità rilevanti tar-riżoluzzjoni 

ssib li ma hemm l-ebda impediment 
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sostantiv għar-riżolvibbiltà dan 

m’għandux, fih innifsu, jitqies bħala 

suffiċjenti sabiex jintwera li l-

konklużjonijiet imsemmija fl- 

Artikolu 10(3) mhumiex ġustifikati. 

Or. en 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità kompetenti tikkoopera mal-

awtorità tar-riżoluzzjoni rilevanti u tpartat 

l-informazzjoni rilevanti li titqies meħtieġa 

fit-twettiq ta’ dmirijietha. 

3. L-awtorità kompetenti tikkoopera mal-

awtorità tar-riżoluzzjoni rilevanti u tpartat 

l-informazzjoni rilevanti li titqies meħtieġa 

fit-twettiq ta’ dmirijietha, inkluża l-lista ta’ 

istituzzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-awtorità kompetenti tiżgura li l-miżuri 

imposti skont dan il-Kapitolu jkunu 

konsistenti mal-miżuri imposti skont l-

Artikolu 13(b) tar-Regolament (UE) 

Nru 1024/2013, l-Artikolu 8(9) tar-

Regolament (UE) Nru [MUR], l-

Artikolu 13 u 13(a), l-Artikoli 14 u 15 tad-

Direttiva [BRRD] u l-Artikolu 104 tad-

Direttiva 2013/36/UE. 

4. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura 

li l-miżuri imposti skont dan il-Kapitolu 

jkunu kompatibbli mal-miżuri imposti 

skont l-Artikolu 13(b) tar-Regolament 

(UE) Nru 1024/2013, l-Artikolu 8(9) tar-

Regolament (UE) Nru 806/2014 [MUR], l-

Artikoli 13 u 13(a), l-Artikoli 14 u 15 tad-

Direttiva 2014/59/UE [BRRD] u l-

Artikolu 104 tad-Direttiva 2013/36/UE. 

Or. en 
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Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 [...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-fini tal-Artikolu 3(b)(ii), il-kalkolu 

tal-limiti jkun ibbażat fuq il-kontijiet 

konsolidati tal-kumpanija prinċipali tal-

UE. 

1. Għall-fini tal-Artikolu 3(b)(ii) u l-

Artikolu 9, il-kalkolu tal-limiti jkun 

ibbażat fuq il-kontijiet konsolidati tal-

kumpanija prinċipali tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għall-fini tal-Artikolu 3(b)(iii), il-

kalkolu tal-limiti jkun ibbażat fuq l-

attivitajiet imwettqa fl-Unjoni. 

2. Għall-fini tal-Artikolu 3(b)(iii) u l-

Artikolu 9, il-kalkolu tal-limiti jkun 

ibbażat fuq l-attivitajiet imwettqa fl-

Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Għall-fini tal-Artikolu 3(1)(b), il-

kalkolu tal-limiti għal entitajiet li jkunu 

wettqu konċentrazzjoni matul is-sena 

preċedenti għandu, għas-sentejn qabel il-

konċentrazzjoni, ikun ibbażat fuq il-

kontijiet kombinati tal-entitajiet li 

jingħaqdu. 

Or. en 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sa [l-UP idaħħal id-data eżatta sa 12-il 

xahar mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament], l-awtorità kompetenti 

tidentifika l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-

gruppi li huma soġġetti għal dan ir-

Regolament skont l-Artikolu 3 u 

tinnotifikahom immedjatament lill-ABE. 

L-awtorità kompetenti għandha tidentifika 

kull sena l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-

gruppi li huma soġġetti għal dan ir-

Regolament skont l-Artikolu 3 u 

tinnotifikahom immedjatament lill-ABE. 

Or. en 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kalkolu tal-attivitajiet ta' negozjar Kalkolu ta’ skoperturi ta’ riskju relatati 

man-negozjar u dejn li jista' jsirlu 

rikapitalizzazzjoni interna 

Or. en 
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Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għall-fini tal-Artikolu 3, l-attivitajiet ta' 

negozjar jiġu kkalkulati kif ġej skont ir-

reġim tal-kontabilità applikabbli. 

Għall-fini tal-Artikolu 3, l-iskoperturi ta’ 

riskju relatati man-negozjar għandhom 
jiġu kkalkulati kif ġej skont ir-reġim tal-

kontabilità applikabbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri ssuġġeriti jużaw definizzjonijiet regolatorji definiti tajjeb u magħrufin, u jitnisslu 

mill-miżuri prudenzjali żviluppati permezz tal-CRDIV. Dawn jiffukaw fuq kemm ir-riskju tas-

suq u r-riskji relatati mar-riskju tal-kontroparti minn derivattivi jesponu lill-bank għal riskji, 

u jqabblu dan mal-obbligazzjonijiet eliġibbli biex ikunu inklużi fil-MREL (għalkemm l-

ammortizzaturi li jistgħu jintużaw għar-rikapitalizzazzjoni interna u b’hekk għal inqas 

assorbiment għal bank f’diffikultà huma ikbar minn dan). 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Attivitajiet ta' Negozjar = (TSA + TSL + 

DA + DL)/2, fejn: 
Skoperturi ta’ riskju relatati man-

negozjar = RM + RD + RCVA, fejn: 

Or. en 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Assi ta' Titoli għan-Negozjar (Trading 

Securities Assets - TSA) huma assi li 

huma parti minn portafoll immaniġġjat 

(a) L-ammont ta’ skopertura għar-riskju 

għal riskju tas-suq (Risk Exposure 

Amount for Market Risk - RM) huwa l-
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kollu kemm hu u li għalih hemm xhieda 

ta’ tendenza attwali riċenti ta' teħid ta’ 

profitt għal terminu qasir, apparti assi 

derivattivi; 

ammont totali ta’ skopertura għar-riskju 

kkalkulat b’konformità mal-

Artikolu 92(3)(b) u (c) tar-Regolament 

(UE) Nru 575/2013, fejn ir-rekwiżiti ta’ 

fondi proprji jiġu multiplikati b’fattur ta’ 

12.5 sabiex jinkiseb ammont ta’ 

skopertura għar-riskju; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel miżura hija ta’ skopertura għar-riskji tas-suq f’attivitajiet kummerċjali li tieħu kont 

tar-riskji tas-suq kollha relevanti (ir-rata ta’ imgħax, munita barranija, l-ekwità u r-riskju tal-

komoditajiet) bl-aħjar mod li l-komunità regolatorja setgħet tressaq wara 20 sena ta’ żvilupp 

tal-qafas tar-riskju tas-suq fil-Kumitat ta’ Basel. 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Obbligazzjonijiet ta' Titoli għan-

Negozjar (Trading Securities Liabilities - 

TSL) huma obbligazzjonijiet meħudin bl-

intenzjoni ta' riakkwist fit-terminu qarib, 

li huma parti minn portafoll immaniġġjat 

kollu kemm hu u li għalih hemm xhieda 

ta’ skema attwali riċenti ta' teħid ta’ 

profitt għal terminu qasir, apparti 

obbligazzjonijiet derivattivi; 

(b) L-ammont ta’ skopertura għar-riskju 

għal riskju tal-kontraparti minn 

derivattivi (Risk Exposure Amount for 

Counterparty Risk in Derivatives - RD) 

hija s-somma tal-ammont totali tal-

iskopertura għar-riskju għal riskju tal-

kontroparti minn derivattivi fil-portafoll 

bankarju, ikkalkolat skont il-Parti Tlieta, 

it-Titolu II tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013, u l-ammont totali tal-

iskopertura għar-riskju għal riskju tal-

kontroparti fil-portafoll tan-negozjar, 

ikkalkulat skont l-Artikolu 92(3)(f) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tieni miżura tkejjel ir-riskju tal-kreditu li joħroġ minn skoperturi għall-kontropartijiet minn 

skoperturi tad-derivattivi, peress li dawn jitkejlu fil-qafas prudenzjali. 
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Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Assi derivattivi (Derivative Assets - 

DA) huma derivattivi b’valuri ta’ 

sostituzzjoni pożittivi mhux identifikati 

bħala ta' ħħeġġjar jew derivattivi 

inkorporati; 

(c) L-ammont tal-iskopertura għar-riskju 

għal aġġustamenti tal-valwazzjoni tal-

kreditu (Risk Exposure Amount for Credit 

Valuation Adjustments - RCVA) huwa l-

ammont totali ta’ skopertura għar-riskju 

għal aġġustamenti tal-valwazzjoni tal-

kreditu b’konformità mal-

Artikolu 92(3)(d) tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013, fejn ir-rekwiżiti ta’ fondi 

proprji jiġu multiplikati b’fattur ta’ 12.5 

sabiex jinkiseb ammont ta’ skopertura 

għar-riskju; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tielet miżura tindirizza r-riskju relatat ma’ deterjorament tar-riskju ta’ kreditu f’derivattivi, 

li bl-ebda mod ma kien imkejjel fir-rekwiżiti kapitali qabel il-kriżi finanzjarja reċenti, iżda li 

ġie rikonoxxut u sar parti ġdida tar-rekwiżiti kapitali fil-CRDIV. 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Obbligazzjonijiet Derivattivi 

(Derivative Liabilities - DL) huma 

derivattivi b’valuri ta’ sostituzzjoni 

negattivi mhux identifikati bħala 

strumenti għall-iħħeġġjar. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-assi u l-obbligazzjonijiet tal-impriżi 

tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u 

impriżi oħrajn mhux finanzjarji ma jiġux 

inklużi fil-kalkolu ta' attivitajiet ta' 

negozjar. 

2. L-assi tal-impriżi tal-assigurazzjoni u 

tar-riassigurazzjoni u impriżi oħrajn mhux 

finanzjarji ma jiġux inklużi fil-kalkolu ta' 

skoperturi ta’ riskju relatati man-

negozjar. 

Or. en 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ABE tabbozza standards tekniċi ta’ 

implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-

metodoloġija għall-kalkolu tal-attivitajiet 

ta' negozjar imsemmija fil-paragrafu 1 

billi tqis id-differenzi fir-reġimi 

kontabilistiċi applikabbli. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi dawn il-miżuri huma definiti sew fil-qafas prudenzjali, m’hemmx bżonn ta’ atti delegati 

fir-rigward ta’ dawn il-miżuri. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ABE tabbozza standards tekniċi ta’ 

implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-

Għall-finijiet tal-Artikolu 3, l-ammont 

totali ta’ dejn li jista' jsirlu 
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metodoloġija għall-kalkolu tal-attivitajiet 

ta' negozjar imsemmija fil-paragrafu 1 

billi tqis id-differenzi fir-reġimi 

kontabilistiċi applikabbli. 

rikapitalizzazzjoni interna għandu jiġi 

kkalkulat bħala s-somma tal-fondi proprji 

tal-istituzzjoni, skont ir-Regolament (UE) 

Nru 575/2013, u l-obbligazzjonijiet l-oħra 

kkwalifikati bħala eliġibbli għar-rekwiżit 

minimu ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli kif 

definiti fl-Artikolu 45 tad-

Direttiva 2014/59/UE (BRRD). 

Or. en 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ABE tissottometti dawk l-istandards 

tekniċi regolatorji abbozzati lill-

Kummissjoni sa [l-UP idaħħal id-data 

eżatta xahar mill-jum tal-pubblikazzjoni 

tar-Regolament.] 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

tadotta l-istandards tekniċi implimentattivi 

msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-

Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 

Nru 1093/2010. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

temenda, permezz ta’ atti ddelegati skont l-

Artikolu 35, il-komponenti tal-attivitajiet 

ta' negozjar imsemmija fil-punti (a) sa (d) 

tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu biex tqis 

it-tibdil fir-reġimi kontabilistiċi 

applikabbli. 

4. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

temenda, permezz ta’ atti ddelegati skont l-

Artikolu 35, il-komponenti tal-iskoperturi 

ta’ riskju relatati man-negozjar 
imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-

paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu biex tqis it-

tibdil fir-reġimi regolatorji applikabbli. 

Or. en 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-eliminazzjoni tal-profitti miksuba jew 

tat-telf evitat minħabba l-ksur, safejn 

dawn ikunu jistgħu jiġu determinati; 

(b) l-eliminazzjoni tal-profitti jew tat-telf li 

l-awtorità kompeteti tqis li nkisbu jew ġew 

evitati minħabba l-ksur; 

Or. en 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) irtirar jew sospensjoni tal-

awtorizzazzjoni; 

(d) irtirar tal-awtorizzazzjoni; 

Or. en 
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Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) sanzjonijiet amministrattivi pekunarji 

massimi ta' mill-inqas tliet darbiet l-

ammont tal-profitti miksuba jew it-telf 

evitat bis-saħħa tal-ksur, meta dawn 

ikunu jistgħu jiġu ddeterminati; 

(g) penali amministrattivi pekunarji sa 

mhux aktar mid-doppju tal-ammont tal-

benefiċċju derivat mill-ksur meta dak il-

benefiċċju jkun jista' jiġi ddeterminat; 

Or. en 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) fir-rigward ta’ persuna fiżika, sanzjoni 

amministrattiva pekunarja massima ta’ 

mill-inqas EUR 5 000 000 jew fl-Istati 

Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita 

uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita 

nazzjonali fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 

ir-Regolament; 

(h) fil-każ ta’ persuna fiżika, penali 

amministrattivi pekunarji sa massimu ta' 

EUR 5 000 000, jew fl-Istati Membri fejn 

l-Euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur 

korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-

data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) fir-rigward ta’ persuni ġuridiċi, 

sanzjonijiet amministrattivi pekunarji 

massimi ta’ mill-inqas 10 fil-mija tal-

fatturat totali annwali tal-persuna ġuridika 

skont l-aħħar kontijiet disponibbli 

approvati mill-korp maniġerjali; meta l-

(i) fil-każ ta’ persuna ġuridika, penali 

amministrattivi pekunarji sa masimu ta' 10 

fil-mija tal-fatturat nett totali annwali tal-

impriża fis-sena kummerċjali preċedenti, 

inkluż l-introjtu gross li għandu 

jikkonsisti minn imgħax riċevibbli u 
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persuna ġuridika tkun impriża prinċipali 

jew sussidjarja tal-impriża prinċipali li 

jkollha tħejji kontijiet finanzjarji 

konsolidati skont id-Direttiva 2013/34/UE, 

il-fatturat annwali totali rilevanti jkun il-

fatturat annwali totali jew it-tip 

korrispondenti ta' introjtu skont ir-reġim 

kontabilistiku rilevanti skont l-aħħar 

kontijiet konsolidati disponibbli approvati 

mill-korp maniġerjali tal-impriża prinċipali 

finali. 

introjtu simili, introjtu minn ishma u titoli 

oħra b'rendita fissa jew varjabbli, u 

kummissjonijiet jew tariffi riċevibbli, 

peress li dawn huma punti msemmija fl-

Artikolu 316 tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013. 

Or. en 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 28a 

 Penali tal-BĊE 

 F’każ ta’ ksur imsemmi fil-paragrafu 1, 

il-BĊE, bħala awtorità kompetenti, jista' 

jimponi l-penali amministrattivi stabbiliti 

fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 

Nru 1024/2013. 

Or. en 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-importanza tal-profitti miksuba jew it-

telf evitat mill-persuna responsabbli għall-

ksur, sa fejn ikunu jistgħu jiġu 

ddeterminati; 

(d) l-importanza tal-profitti jew it-telf li l-

awtorità kompetenti tqis li jkunu nkisbu 

jew ġew evitati mill-persuna responsabbli 

għall-ksur, sa fejn ikunu jistgħu jiġu 

ddeterminati; 
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Or. en 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fuq bażi regolari, il-Kummssjoni 

timmonitorja l-effett tar-regoli stabbiliti 

f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-kisba 

tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 1 dwar 

l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-

Unjoni kollha kemm hi, filwaqt li jitqiesu 

l-iżviluppi tal-istruttura tas-suq kif ukoll l-

iżvilupp u l-attivitajiet tal-entitajiet 

irregolati minn dan ir-Regolament, u 

tagħmel kwalunkwe proposta xierqa. 

B’mod partikolari, ir-rieżami jiffoka fuq l-

applikazzjoni tal-limiti stabbiliti msemmija 

fl-Artikolu 3, l-applikazzjoni u l-effettività 

tal-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 6, l-

ambitu tal-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 8 u l-adegwatezza tal-metriċi 

stabbiliti fl-Artikolu 9. Sal-

1 ta’ Jannar 2020 u b’mod regolari minn 

hemm’ il quddiem, wara li jitqiesu l-

opinjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti, il-

Kummissjoni tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inklużi 

l-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, jekk 

xieraq akkumpanjati minn proposta 

leġiżlattiva. 

Fuq bażi regolari, il-Kummssjoni 

timmonitorja l-effett tar-regoli stabbiliti 

f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-kisba 

tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 1 dwar 

l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-

Unjoni kollha kemm hi, filwaqt li jitqiesu 

l-iżviluppi tal-istruttura tas-suq kif ukoll l-

iżvilupp u l-attivitajiet tal-entitajiet 

irregolati minn dan ir-Regolament, u 

tagħmel kwalunkwe proposta xierqa. 

B’mod partikolari, ir-rieżami għandu 

jiffoka fuq l-adegwatezza u l-applikazzjoni 

tal-limiti stabbiliti msemmija fl-Artikolu 3, 

l-applikazzjoni u l-effettività tal-

projbizzjoni prevista fl-Artikolu 6, inklużi 

l-eżenzjonijiet għall-projbizzjoni prevista 

fldak l-Artikolu, l-ambitu tal-attivitajiet 

imsemmija fl-Artikolu 8 u l-adegwatezza 

tal-metriċi stabbiliti fl-Artikolu 9. Sal-

1 ta’ Jannar 2020 u b’mod regolari minn 

hemm’ il quddiem, wara li jitqiesu l-

opinjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti, il-

Kummissjoni tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inklużi 

l-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, jekk 

xieraq akkumpanjati minn proposta 

leġiżlattiva. 

Or. en 

 

Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Att iddelegat adottat skont l-

Artikoli 6(6), 8(3), 10(5), 11(3), 12(2), 

15(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16, 

l-Artikolu 23(4) u 27(3) jidħlu fis-seħħ biss 

jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

f'perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 

kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-

Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-

Artikoli 6(6), 8(3), 10(5), 11(3), 12(2), 

15(2), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16, 

l-Artikolu 23(4) u 27(3) jidħlu fis-seħħ biss 

jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

f'perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 

kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-

Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex se joġġezzjonaw. Dan il-

perjodu għandu jiġi estiż bi 3 xhur fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill. 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Europe is underinvested. In-nuqqas ta’ investiment xieraq tal-Unjoni jista’ jkun stmat għal 

bejn EUR 400 u 700 biljun kull sena apparagun tas-sitwazzjoni ta’ qabel il-kriżi. Din hija 

sitwazzjoni gravi minħabba li dan mhux biss jhedded l-impjiegi u t-tkabbir iżda wkoll l-

istabbiltà finanzjarja.  

In-nuqqas ta’ modernizzazzjoni u kompetittività kif ukoll it-tnaqqis fl-impjiegi qed jheddu l-

istabbiltà tal-finanzi pubbliċi u qed idgħajfu l-valuri tal-assi. Din is-sitwazzjoni tista' twassal 

għal kriżi finanzjarja ġdida, iżda din id-darba minn punt tat-tluq saħansitra aktar dgħajjef, 

peress li partijiet kbar tal-ekonomiji tagħna ma rkuprawx mill-aħħar kriżi finanzjarja.  

Fin-nuqqas ta’ investiment privat, il-valuri tal-assi se jaqgħu u se jdgħajfu l-kapaċità ta' banek 

li mill-bqija jkunu finanzjarjament sodi, li qed jissodisfaw rekwiżiti ta' kapital ġodda u 

sostanzjalment ogħla. Il-kriżijiet finanzjarji moderni kollha ġew xi ftit je wisq ikkaratterizzati 

mit-tnaqqis tal-valuri tal-assi, f’ħafna każijiet relatati ma’ finanzjament bl-imnut ta’ proprjetà 

immobbli, flimkien ma’ tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku. It-tkabbir dgħajjef ġie kkorrelat ħafna 

mat-tnaqqis fil-kompetittività, li mbagħad jirriżulta minn finanzjament insuffiċjenti tal-

investimenti kummerċjali ġodda u l-kapaċità tal-produzzjoni.  

Għalhekk, jekk il-banek ma jkunux jistgħu jiffinanzjaw l-investimenti kummerċjali, is-self bl-

imnut għall-proprjetà immobbli jsir riskju sistemiku. Dan għandu jiġi evitat biex l-Ewropa 

tikber mill-ġdid. Dan għandu jsir billi jkun possibbli li l-banek tal-Ewropa jipprovdu likwidità 

madwar l-Unjoni kollha. Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona tajjeb teħtieġ li l-mezzi ta’ 

finanzjament ta’ tkabbir u impjiegi ġodda jkunu miftuħa, u li l-investiment fl- industrija ġdida 

u negozji ġodda jkun jista' jiġi pprovdut madwar l-Unjoni kollha indipendentement mill-

problemi tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri. L-ideat produttivi u l-iżvilupp tal-kumpaniji 

għandhom ikunu kapaċi jattiraw l-investiment kummerċjali, jiġifieri l-finanzjament.  

Il-valutazzjoni tar-rapporteur hi li din hija l-akbar sfida għas-settur finanzjarju tal-Ewropa u li 

leġiżlazzjoni ulterjuri tas-suq finanzjarju uniku għandha tikkunsidra dan bħala kompitu 

ewlieni.  

Il-banek issa għandhom ikunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ġodda dwar il-kapital u r-

riżolvibbiltà u fl-istess ħin għandhom jingħataw l-opportunità li jipprovdu kapital u 

finanzjament permezz ta’ swieq tat-titoli, pereżempju permezz ta’ titolizzazzjonijiet, u 

permezz tad-distribuzzjoni tar-riskji minn self bankarju tradizzjonali għal finanzjament 

ibbażat fuq is-suq. Dan ifisser li l-banek għandhom jitħallew iġibu l-likwidità fis-suq uniku 

għal self u finanzjament ta’ investimenti, permezz tal-forniment ta’ servizzi ta’ ġenerazzjoni 

tas-suq fis-swieq tat-titoli. 

IL-banek universali huma sistemikament importanti peress li huma, billi jaġixxu b’mod 

transkonfinali, kbar biżżejjed biex jattiraw il-kapital internazzjonali u jimmobilizzaw ir-riżorsi 

finanzjarji madwar l-Ewropa kollha. Huma qed jittrasformaw il-kapital f’likwidità, 

irrispettivament mil-liema parti tal-Unjoni fejn huma attivi, sabiex jiffinanzjaw l-investimenti 

li fl-istess ħin qed iferxulhom ir-riskji.  

Il-banek speċjalizzati se jkollhom sehem importanti biex dan ikun possibbli, iżda mhux se 

jkunu biżżejjed. Dipendenza akbar fuqhom mhux se ssaħħaħ l-istabbiltà fis-settur finanzjarju, 

u dipendenza waħdieni fuqhom tpoġġi f’riskju l-influss importanti tal-likwidità.  
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L-ewwel nett, il-banek speċjalizzati kienu aktar esposti għal skossi sistematiċi u tnaqqis fil-

valur tal-assi minn banek diversifikati. Kif il-BĊE jinnota fir-rapport tiegħu “L-Istrutturi 

Bankarji tal-UE” (Settembru 2010) wara l-kriżi immedjata: “Minkejja li l-banek kemm 

diversifikati kif ukoll speċjalizzati (speċjalment il-banek purament ta’ investiment) 

esperjenzaw tnaqqis fid-dħul nett jew saħansitra telf, deprezzament u rikapitalizzazzjonijiet 

matul il-kriżi, l-istituzzjonijiet diversifikati wrew li huma aktar reżiljenti, peress li t-telf f’xi 

segmenti ġie rkuprat permezz ta’ sorsi alternattivi ta’ dħul.” 

Il-kriżijiet finanzjarji reċenti kif ukoll dik li għadha għaddejja ġew ikkawżati minn diversi 

fatturi, bħal operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur fir-rigward ta’ proprjetà immobbli, 

nuqqas ta’ diversifikazzjoni, dipendenza fuq finanzjament għal perjodu ta’ żmien qasir u 

skopertura għal proprjetà immobbli kummerċjali b'valuri li qed jaqgħu. Il-banek diversifikati 

kellhom opportunitajiet aħjar għad-distribuzzjoni tar-riskji milli l-banek speċjalizzati. Peress 

li kellhom iktar fuqiex jaqgħu dan kien ifisser li kienu aktar flessibbli għall-kriżijiet.  

It-tieni, il-mudell bankarju Ewropew ilu jiżviluppa għal mijiet ta’ snin. Dan jiżviluppa fil-

qafas tas-swieq finanzjarji Ewropej, l-istruttura tan-negozju tal-Ewropa b’livell għoli ta’ 

SMEs, skemi ta’ pensjonijiet pubbliċi u banek regolati u ssorveljati li jipprovdu s-sigurtà għal 

min isellef u d-depożitanti. Is-sistema tal-Istati Uniti ukoll ilh tiżviluppa għal aktar minn mitt 

sena u adottat għall-kundizzjonijiet differenti tal-ekonomija tal-Istati Uniti. Inqas dipendenza 

fuq banek universali mhux se tfisser il-ħolqien rapidu ta’ kanali ġodda ta’ finanzjament, iżda 

aktar żvilupp kajman ta' istituzzjonijiet ġodda u s-self, u għalhekk tnaqqis fl-investiment.  

It-tielet, il-leġiżlazzjoni finanzjarja ġdida tal-UE bidlet ix-xenarju. Minn wara l-kriżi, 

daħħalna fis-seħħ regoli u regolamenti ġodda li jagħmlu s-swieq finanzjarji tal-2014 differenti 

ħafna minn dawk li kellna fl-2009. EMIR, MiFID2, CRD4, SGD, BRRD u MSU, MUR kif 

ukoll EBA. L-abbrevjazzjonijiet huma ħafna iżda jissimbolizzaw arkitettura totalment 

differenti tas-swieq finanzjarji. Regoli, superviżjoni u r-responsabbiltà tas-suq reali.  

Is-self u l-finanzjament jeħtieġu aktar kapital, aktar kapital li jista’ jiġi rikapitalizzat 

internament, kriterji ta’ riskju iktar riġidi u sorveljanza aktar effiċjenti kif ukoll kontroll aktar 

prudenti tal-banek mill-investituri. Wieħed jista’ jgħid, fit-tajjeb u fil-ħażin, li sar aktar diffiċli 

li wieħed jissellef il-flus għaliex huwa aktar diffiċli biex wieħed isellef l-flus. Aktar sigurtà u 

stabbiltà jipprovdu opportunitajiet ta’ tkabbir fit-tul iżda anqas finanzjament fuq perijodu 

qasir. Passi regolatorji ġodda għandhom jindirizzaw din il-problema u l-isfida ta’ riskji 

sistemiċi ġodda li ġejjin minn nuqqas ta’ investiment.  

Stabbiltà akbar għandha tippermetti żieda fil-finanzjament tal-ekonomija Ewropea fil-qafas 

tar-regoli l-ġodda u s-sorveljanza miksuba. Żvilupp fejn sehem dejjem jikber ta’ 

intermedjazzjoni finanzjarja jsir barra r-regoli ġodda għall-kapital, ir-riżolvibbiltà u s-

superviżjoni jfisser riskju sistemiku ikbar f’istituzzjonijiet li huma sistemikament importanti 

dqas il-banek.  

Huma l-interdipendenza u l-esponiment għar-riskju li jiddefinixxu r-riskji sistemiċi, u mhux 

il-mudell bankarju diversifikat jew id-daqs partikolari ta’ istituzzjoni. Kemm it-test tal-istress 

riċenti kif ukoll l-esperjenzi tagħna mill-kriżi jippuntaw lejn dan. L-iktar li kkawżaha ma 

kienx il-kummerċ.  

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tiffinalizza l-Ġabra Unika tar-Regoli billi 

tindirizza r-riskju sistemiku li għadna esposti għalih, minkejja leġiżlazzjoni ġdida. Ir-

rapporteur jilqa’ dan l-approċċ iżda huwa tal-fehma li għandu jkun approċċ ibbażat fuq ir-

riskju, li dan m’għandux iwassal għal żieda fin-numru ta’ tranżazzjonijiet u l-finanzjament li 
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jsiru barra l-partijiet regolati u ssorveljati tas-settur finanzjarju. Għandha tiġi implimentata 

b’tali mod li tutilizza l-leġislazzjonijiet li adottajna reċentement u li biddlu x-xenarju, li 

tibbenefika mill-istabbiltà li akkwistajna biex jingħata lok għall-flussi ta’ likwidità u s-swieq 

kapitali li neħtieġu, u li tirrelata mal-leġislazzjonijiet implimentati.  

Ir-riskji sistemiċi li aħna esposti għalihom fil-banek universali jridu jiġu indirizzati b'approċċ 

ibbażat fuq ir-riskju, mhux billi struttura waħda ta’ negozju titqies bħala riskju sistemiku meta 

dan ma jkunx il-każ u jiġi preżunt li n-negozju huwa sistematikament aktar riskjużi mis-self, li 

mhuwiex il-każ. Fl-istess ħin għandna niżguraw li aħna ma nsirux aktar esposti għal riskji 

sistemiċi li ġejjin mill-interdipendenza ta’ banek speċjalizzati, li jkunu wkoll partijiet kruċjali 

fis-sistema bankarja.  

Jekk ikun hemm riskji sistemiċi ta’ banek universali li mhumiex meqjusa fil-CRD4 u l-

BRRD, minħabba li jkunu ġejjin minn kompożizzjoni asimmetrika ta’ kummerċ u bejgħ, li 

joħolqu riskji għad-depożitanti minħabba negozju kummerċjali kbir wisq jew riskjuż wisq, 

allura dawn għandhom ikunu indirizzati, mhux minħabba li huma kummerċ, iżda minħabba r-

riskji rilevanti iżda bl-għan li jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ riżolvibbiltà. Aħna għandha fuq 

kollox niżguraw li l-kontribwenti ma jkollhomx iħallsu.  

Huwa naturali li din il-leġiżlazzjoni għandha tagħmel kollegament mal-BRRD sabiex 

tintlaħaq konsistenza mal-leġiżlazzjoni preċedenti u ma jkunx hemm dupplikazzjonijiet jew 

kumplikazzjonijiet.  

Ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti, kif previst mill-BRRD, li jevalwa u jiddeċiedi 

fuq ir-riżolvibbiltà, naturalment hija marbuta ma’ deċiżjoni dwar is-separazzjoni tal-

attivitajiet ta’ negozjar li jpoġġu f'riskju l-kapitali tad-depożitanti. Is-separazzjoni tista’ tkun 

għodda waħda, il-kapital miżjud jew l-attivitajiet ta’ riskju mnaqqsa jistgħu jkunu oħrajn, kif 

previst fil-BRRD.  

Permezz tar-rabta bejn il-kriterji tar-riskju u r-riżolvibbiltà ta’ bank huwa naturali li r-riskju 

jiġi analizzat apparagun mal-perjodu ta’ kapital li jista’ jiġi rikapitalizzat internament, u 

b’hekk issir enfasi fuq ir-riskji għar-rikapitalizzazzjoni interna u r-rispett tar-regola 

fundamentali tal-BRRD li l-Gvernijiet jew il-kontribwenti m'għandhomx iħallsu għas-

salvataġġ tal-azzjonisti jew l-investituri. Il-livell ta’ kapital li jista’ jiġi rikapitalizzat 

internament huwa parametru importanti ħafna għall-evalwazzjoni tar-riskji ta’ negozjar. Ir-

riżolvibbiltà għandha tkun fundamentali għall-banek Ewropej u għall-Gabra Unika ta’ Regoli, 

kruċjali għall-valutazzjonijiet fir-rigward tas-separazzjoni, iż-żieda tal-kapital jew l-

esponiment għar-riskju mnaqqas.  

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li sabiex jitħarsu r-rispett u l-kredibbiltà tal-BRRD, u r-

rekwiżit li l-ebda azzjonist jew investitur ma għandu jgħix bit-tama jew preżunzjoni li xi ħadd 

ieħor se jsalva l-bank, bank universali joffri perspettivi kredibbli ħafna. Il-banek li jiddependu 

biss fuq il-kapital tad-depożitanti jridu jirrikapitalizzaw internament lid-depożitanti aktar 

kmieni mill-banek universali, u dan jaf joħloq riskju sistemiku jew problema politika li jfixklu 

r-rikapitalizzazzjoni interna.  

Huwa importanti li jiġi kkonstatat li m’hemm xejn li jgħidilna li n-negozju huwa aktar riskjuż 

mis-self, anzi pjuttost bil-kontra. In-negozju hu mezz kif jinżammu l-assi likwidi u biex l-

kapital jiġi ttrasformat f'self u jinfirxu r-riskji tas-self. In-negozjar f’bonds koperti jew 

opzjonijiet fi swieq trasparenti ta’ spiss ikunu aktar siguri mis-self liċ-ċentri kummerċjali jew 

jew ċentri tal-uffiċċju. In-negozju jaf ikun mezz neċessarju biex jitqasmmu u jitnaqqsu r-

riskji, u dan ifisser li r-riskji għad-depożiti u l-istabbiltà finanzjarja jonqsu.  
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Permezz ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, li jindirizza rriskji sistemiċi minflok l-istrutturi jew 

l-attivitajiet, kemm jekk self jew negozjar, nistgħu niksbu sistema finanzjarja aktar stabbli u 

jwittu t-triq għal Unjoni tas-Swieq Kapitali dinamika li tipprovdi lill-Ewropa bil-likwidità 

meħtieġa għall-investimenti u t-tkabbir li huma prerekwiżit ieħor għall-istabbiltà finanzjarja. 

Din l-istabbiltà hija waħda mill-aktar sfidi importanti tagħna sabiex l-Unjoni Ewropea terġa' 

ssir reġjun tad-dinja kompetittiv u li qed jikber, b’impjiegi u prosperità.  

 


