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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 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 2014/59/UE dwar il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf u ta' rikapitalizzazzjoni 

ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 98/26/KE, 

id-Direttiva 2002/47/KE, id-Direttiva 2012/30/UE, id-Direttiva 2011/35/UE, id-

Direttiva 2005/56/KE, id-Direttiva 2004/25/KE u d-Direttiva 2007/36/KE 

(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

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

(COM(2016)0852), 

– 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 (C8-0481/2016), 

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

Ewropea, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-

0000/2017), 

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

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 direttiva 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 

għas-swieq u jingħata lok biex jiġu 

akkumulati l-bafers neċessarji, is-swieq 

jeħtieġu ċarezza f'waqtha dwar il-kriterji 

ta' eliġibbiltà meħtieġa sabiex l-istrumenti 
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jiġu rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet 

TLAC/MREL. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Huwa meħtieġ li l-kriterji ta' 

eliġibbiltà għal obbligazzjonijiet bail-

inable għall-MREL ikunu allinjati mill-qrib 

ma' dawk imniżżla fir-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 għar-rekwiżit minimu tat-

TLAC, f'konformità mal-aġġustamenti u r-

rekwiżiti kumplimentarji introdotti f'din id-

Direttiva. B'mod partikolari, huwa meħtieġ 

li ċerti strumenti ta' dejn b'komponent 

derivattiv inkorporat, bħal ċerti noti 

strutturati, ikunu eliġibbli biex jissodisfaw 

l-MREL sal-punt li għandhom ammont 

prinċipali fiss li jista' jitħallas lura mal-

maturità filwaqt li ritorn addizzjonali biss 

huwa marbut ma' derivattiv u jiddependi 

fuq il-prestazzjoni ta' assi ta' referenza. 

Fid-dawl tal-ammont prinċipali fiss 

tagħhom, huwa meħtieġ li dawk l-

istrumenti jkunu jassorbu ħafna t-telf u 

jkunu faċilment bail-inable f'riżoluzzjoni. 

(7) Huwa meħtieġ li l-kriterji ta' 

eliġibbiltà għal obbligazzjonijiet bail-

inable għall-MREL ikunu allinjati mill-qrib 

ma' dawk imniżżla fir-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 għar-rekwiżit minimu tat-

TLAC, f'konformità mal-aġġustamenti u r-

rekwiżiti kumplimentarji introdotti f'din id-

Direttiva. B'mod partikolari, huwa meħtieġ 

li ċerti strumenti ta' dejn b'komponent 

derivattiv inkorporat, bħal ċerti noti 

strutturati, ikunu eliġibbli biex jissodisfaw 

l-MREL sal-punt li għandhom ammont 

prinċipali fiss li jista' jitħallas lura mal-

maturità filwaqt li ritorn addizzjonali biss 

huwa marbut ma' derivattiv u jiddependi 

fuq il-prestazzjoni ta' assi ta' referenza. 

Fid-dawl tal-ammont prinċipali fiss 

tagħhom, huwa meħtieġ li dawk l-

istrumenti jkunu jassorbu ħafna t-telf u 

jkunu faċilment bail-inable f'riżoluzzjoni. 

L-allinjament tal-kriterji ta' eliġibbiltà 

għall-MREL ma' dawk stabbiliti fir-

Regolament (UE) Nru 575/2013 jenħtieġ 

li jiżgura kondizzjonijiet ekwi għall-

istituzzjonijiet tal-Unjoni f'livell globali. 

Dan ifisser li l-livell tar-rekwiżiti li jrid 

jintlaħaq b'mod speċifiku fir-rigward tas-

dejn subordinat għandu jiġi stabbilit fil-

livell tar-rekwiżiti għat-TLAC, kif 

trasposti fid-dritt tal-Unjoni. 

Or. en 
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Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-ambitu tal-obbligazzjonijiet biex 

jiġi ssodisfat l-MREL jinkludi, fil-

prinċipju, l-obbligazzjonijiet kollha li 

jirriżultaw minn pretensjonijiet li 

jirriżultaw minn kredituri mhux preferuti 

mhux assigurati (obbligazzjonijiet non-

subordinati) diment li ma jissodisfawx 

kriterji ta' eliġibbiltà speċifiċi provduti 

f'din id-Direttiva. Biex tittejjeb ir-

riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet permezz tal-

użu effettiv tal-għodda għar-

rikapitalizzazzjoni interna, huwa meħtieġ li 

l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu 

jirrikjedu li l-MREL ikun issodisfat 

b'obbligazzjonijiet subordinati, b'mod 

partikolari meta jkun hemm 

indikazzjonijiet ċari li kredituri 

b'rikapitalizzazzjoni interna x'aktarx li 

jerfgħu t-telf f'riżoluzzjoni li jkun jaqbeż it-

telf potenzjali tagħhom f'insolvenza. Huwa 

meħtieġ lu r-rekwiżit li l-MREL ikun 

issodisfat b'obbligazzjonijiet subordinati 

jintalab biss għal livell neċessarju biex 

ikun evitat li t-telf ta' kredituri 

f'riżoluzzjoni jkun 'il fuq minn telf li kieku 

inkella jkollhom isofru taħt insolvenza. 

Huwa meħtieġ li kwalunkwe 

subordinazzjoni ta' strumenti ta' dejn 

mitluba mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni 

għall-MREL tkun mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jkun parzjalment 

issodisfat ir-rekwiżit minimu ta' TLAC bi 

strumenti ta' dejn non-subordinat 

f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 

575/2013 kif permess mill-istandard 

TLAC. 

(8) L-ambitu tal-obbligazzjonijiet biex 

jiġi ssodisfat l-MREL jinkludi, fil-

prinċipju, l-obbligazzjonijiet kollha li 

jirriżultaw minn pretensjonijiet li 

jirriżultaw minn kredituri mhux preferuti 

mhux assigurati (obbligazzjonijiet non-

subordinati) diment li ma jissodisfawx 

kriterji ta' eliġibbiltà speċifiċi provduti 

f'din id-Direttiva. Biex tittejjeb ir-

riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet permezz tal-

użu effettiv tal-għodda għar-

rikapitalizzazzjoni interna, huwa meħtieġ li 

l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jkunu jistgħu 

jirrikjedu li l-MREL ikun issodisfat 

b'obbligazzjonijiet subordinati, b'mod 

partikolari meta jkun hemm 

indikazzjonijiet ċari li kredituri 

b'rikapitalizzazzjoni interna x'aktarx li 

jerfgħu t-telf f'riżoluzzjoni li jkun jaqbeż it-

telf potenzjali tagħhom f'insolvenza. Huwa 

meħtieġ lu r-rekwiżit li l-MREL ikun 

issodisfat b'obbligazzjonijiet subordinati 

jintalab biss għal livell neċessarju biex 

ikun evitat li t-telf ta' kredituri 

f'riżoluzzjoni jkun 'il fuq minn telf li kieku 

inkella jkollhom isofru taħt insolvenza. 

Huwa meħtieġ li kwalunkwe 

subordinazzjoni ta' strumenti ta' dejn 

mitluba mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni 

għall-MREL tkun mingħajr preġudizzju 

għall-possibbiltà li jkun parzjalment 

issodisfat ir-rekwiżit minimu ta' TLAC bi 

strumenti ta' dejn non-subordinat 

f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 

575/2013 kif permess mill-istandard 

TLAC. Fl-istess ħin, meta l-istituzzjonijiet 

ikollhom livell għoli ta' kapital proprju, 

dan jenħtieġ li jkun rikonoxxut ukoll fl-

applikazzjoni u fil-kalkolu tal-MREL. L-

istituzzjonijiet jenħtieġ li jkunu kapaċi 

jissodisfaw ir-rekwiżiti MREL bi 

strumenti tal-Grad 1 ta' ekwità komuni 
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(CET1), jew bi strumenti tal-Grad 1 jew 

tal-Grad 2 addizzjonali, b'tali mod li l-

istess rekwiżiti MREL japplikaw kemm 

għall-istituzzjonijiet b'livell ta' stokk ta' 

kapital proprju ogħla kif ukoll għal dawk 

b'livell ta' stokk ta' kapital proprju aktar 

baxx. L-objettiv ta' kondizzjonijiet ekwi 

bejn l-istituzzjonijiet jenħtieġ li jiġi segwit 

ukoll fil-livell globali, b'mod partikolari 

fl-allinjament tal-kriterji ta' eliġibbiltà 

għall-MREL ma' dawk għar-rekwiżit 

minimu tat-TLAC. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) B'mod speċifiku, l-

obbligazzjonijiet eliġibbli jenħtieġ li ma 

jkunux soġġetti għal drittijiet ta' nnettjar 

jew tpaċija li jdgħajfu l-kapaċità ta' 

assorbiment ta' telf tagħhom f'każ ta' 

riżoluzzjoni. Għalhekk jeħtieġ li l-

obbligazzjonijiet eliġibbli ma jkunux 

soġġetti għal drittijiet ta' nnettjar jew 

arranġamenti ta' tpaċija, minkejja li d-

dispożizzjonijiet kuntrattwali li jirregolaw 

l-obbligazzjonijiet eliġibbli mhux obbligati 

jinkludu klawżola li tiddikjara 

espliċitament li l-istrument mhux soġġett 

għal tali drittijiet. Bl-istess mod ma hemm 

l-ebda ħtieġa biex id-dispożizzjonijiet 

kuntrattwali li jirregolaw l-

obbligazzjonijiet eliġibbli jispeċifikaw li 

dawk l-obbligazzjonijiet jistgħu jiġu 

soġġetti għal valwazzjoni negattiva jew 

konverżjoni. Id-dispożizzjonijiet li 

jirregolaw l-obbligazzjonijiet eliġibbli 

jenħtieġ li ma jkun fihom l-ebda inċentiv 

ta' tifdija u jenħtieġ li ma jagħtux lid-

detentur id-dritt li jaċċelera l-pagamenti 

skedati fil-futur tal-imgħax jew tal-kapital 
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prinċipali, ħlief fil-każ ta' likwidazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) L-istrumenti subordinati kollha 

maħruġa qabel id-data tal-adozzjoni tal-

kriterji ta' eliġibbiltà jenħtieġ li jitqiesu 

eliġibbli għal MREL mingħajr il-ħtieġa li 

jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibbiltà l-

ġodda introdotti bil-pakkett dwar it-

tnaqqis tar-riskji. Tali regola "ta' 

anterjorità" hija meħtieġa minħabba li l-

parteċipanti tas-suq ma setgħux 

jantiċipaw dawk il-bidliet u jeħtieġu ż-

żmien biex jaġġustaw il-ħruġ tagħhom. L-

anterjorità jenħtieġ li tkopri l-kriterji ta' 

eliġibbiltà l-ġodda kollha, inklużi kemm 

id-drittijiet ta' nnettjar u tpaċija, kif ukoll 

id-drittijiet ta' aċċelerazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 19 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 29a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-sospensjoni msemmija fil-

paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż il-

perjodu minimu ta' żmien li l-awtorità 

kompetenti tqis neċessarju biex titwettaq il-

valutazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 27(1) jew biex issir id-

determinazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-

2. Is-sospensjoni msemmija fil-

paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż il-

perjodu minimu ta' żmien li l-awtorità 

kompetenti tqis neċessarju biex titwettaq il-

valutazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 27(1) jew biex issir id-

determinazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-
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Artikolu 32(1) u fi kwalunkwe każ ma 

għandhiex taqbeż il-ħamest (5) ijiem ta' 

ħidma. 

Artikolu 32(1) u fi kwalunkwe każ ma 

għandhiex tkun aktar minn jumejn ta' 

xogħol. 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 19 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 29a – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Malli jiskadi l-perjodu ta' 

sospensjoni msemmi fil-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu, is-sospensjoni għandha 

titneħħa sakemm jkunx ġie ddeterminat, 

skont il-punt (a) tal-Artikolu 32(1), li l-

istituzzjoni qed tfalli jew aktarx tfalli. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 19  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 29a – paragrafu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 8a. Għall-istituzzjonijiet li fir-rigward 

tagħhom il-pjan ta' riżoluzzjoni jipprevedi 

li l-entità għandha tiġi stralċjata skont 

proċedimenti normali ta' insolvenza, l-

Istati Membri jistgħu jżommu jew 

jadottaw regoli moratorji li jeċċedu l-

kamp ta' applikazzjoni u t-tul tas-setgħa 

ta' sospensjoni prevista f'dan l-Artikolu. 

Il-kondizzjonijiet tal-użu tal-moratorju 

previst f'dan l-Artikolu għandhom ikunu 

mingħajr preġudizzju għall-

kondizzjonijiet għal tali moratorji 
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nazzjonali aktar estensivi.  

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 - paragrafu 22a (ġdid) 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 44 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 22a. Fl-Artikolu 44, jiddaħħal il-

paragrafu li ġej: 

 "2a. L-Istati Membri għandhom 

jipprojbixxu lill-istituzzjonijiet jew lill-

entitajiet imsemmija fil-punti (b), (c) jew 

(d) tal-Artikolu 1(1) milli jagħmlu xi 

suġġeriment, komunikazzjoni jew 

rappreżentazzjoni li obbligazzjoni, li ma 

tkunx elenkata fil-punti (a) sa (g) tal-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, ma tkun 

soġġetta għal setgħat ta' valwazzjoni 

negattiva jew konverżjoni." 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tiżgura li l-obbligazzjonijiet li ma jkunux esklużi permezz tal-Artikolu 44(2) (l-

esklużjonijiet) jitqiesu li huma bail-inable. Din tirrikjedi li l-istituzzjonijiet ma jissuġġerux, 

ma jikkomunikawx jew ma jirrappreżentawx obbligazzjoni bħala mhux bail-inable jew li 

mhux se tkun rikapitalizzata internament. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-istituzzjonijiet u l-entitajiet 
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imsemmijin fil-punti (b), (c) u (d) tal-

Artikolu 1(1) jistgħu jissodisfaw 

kwalunkwe parti mir-rekwiżit imsemmi 

fil-paragrafu 1 bi strumenti tal-Grad 1 ta' 

ekwità komuni,  jew bi strumenti tal-

Grad 1 jew tal-Grad 2 addizzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda, flimkien mal-Emenda 17, għandha l-għan li tiżgura li l-istituzzjonijiet 

kapitalizzati tajjeb ma jiġux "sanzjonati" billi jkunu sfurzati joħorġu dejn żejjed biex 

jissodisfaw ir-rekwiżit MREL u jistgħu jużaw dak il-livell għoli ta' kapitalizzazzjoni biex 

jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit li jiġi stabbilit. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Permezz ta' deroga mill-

paragrafu 1, l-obbligazzjonijiet maħruġin 

qabel ... [data W] li ma jissodisfawx il-

kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (g) sa (o) 

tal-Artikolu 72b(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 jistgħu jiġu inklużi fl-

ammont ta' fondi proprji u 

obbligazzjonijiet eliġibbli ta' entitajiet ta' 

riżoluzzjoni inklużi f'MREL. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dispożizzjoni ta' anterjorità rigward ċerti kondizzjonijiet fl-Artikolu 72b CRR u b'mod 

partikolari dawk li ma jinsabux fit-term sheet tat-TLAC. Ir-rapporteur ħalla d-data limitu 

għall-applikazzjoni ta' tali anterjorità miftuħa deliberatament u lest jiddiskuti liema data 

għandha tintuża. Tista' tiġi diskussa wkoll data tat-tmiem għall-applikazzjoni ta' tali 

anterjorità. 
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Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu 

jiddeċiedu li r-rekwiżit imsemmi fl-

Artikolu 45f huwa ssodisfat minn entitajiet 

ta' riżoluzzjoni bi strumenti li jissodisfaw 

il-kundizzjonijiet kollha msemmija fl-

Artikolu 72a tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 bil-ħsieb li jkun żgurat li l-

entità ta' riżoluzzjoni tista' tiġi riżolta 

b'mod adatt biex ikunu ssodisfati l-objettivi 

ta' riżoluzzjoni. 

L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu 

jiddeċiedu li parti mir-rekwiżit jew ir-

rekwiżit kollu msemmi fl-Artikolu 45f 

ikunu ssodisfati minn entitajiet ta' 

riżoluzzjoni bi strumenti li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet kollha msemmija fl-

Artikolu 72a tar-Regolament (UE) 

Nru 575/2013 bil-ħsieb li jkun żgurat li l-

entità ta' riżoluzzjoni tista' tiġi riżolta 

b'mod adatt biex ikunu ssodisfati l-objettivi 

ta' riżoluzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-livell tar-rekwiżit li għandu jkun kopert 

permezz ta' strumenti li jissodisfaw il-

kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 72b 

tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 

m'għandhux jeċċedi l-livell li jirriżulta 

jew li kieku jirriżulta mill-applikazzjoni 

tal-Artikolu 92a(1) ta' dak ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Emenda biex jiġi evitat li l-livell ta' dejn subordinat li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jimponu 

fuq banek Ewropej ma jkunx ogħla minn dak meħtieġ skont it-term sheet tat-TLAC. 
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Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni 

taħt dan il-paragrafu għandu jkun fiha r-

raġunijiet għal dik id-deċiżjoni abbażi tal-

elementi li ġejjin: 

Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' riżoluzzjoni 

taħt dan il-paragrafu għandu jkun fiha r-

raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. Tali 

raġunijiet jistgħu jinkludu: 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Obbligazzjonijiet non-subordinati 

msemmija fl-ewwel u fit-tieni paragrafi 

għandhom l-istess klassifikazzjoni ta' 

prijorità fil-ġerarkija ta' insolvenza 

nazzjonali bħal ċerti obbligazzjonijiet li 

huma esklużi mill-applikazzjoni tas-setgħat 

ta' valutazzjoni negattiva jew ta' 

konverżjoni skont l-Artikolu 44(2) jew l-

Artikolu 44(3); 

(a) il-fatt li l-obbligazzjonijiet 

nonsubordinati msemmija fl-ewwel u fit-

tieni paragrafi għandhom l-istess 

klassifikazzjoni ta' prijorità fil-ġerarkija ta' 

insolvenza nazzjonali bħal ċerti 

obbligazzjonijiet li huma esklużi mill-

applikazzjoni tas-setgħat ta' valutazzjoni 

negattiva jew ta' konverżjoni skont l-

Artikolu 44(2) jew l-Artikolu 44(3); 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-ammont ta' obbligazzjonijiet 

subordinati ma għandux jaqbeż l-ammont 

neċessarju biex ikun żgurat li l-kredituri 

msemmija fil-punt (b) ma għandhomx 

iġarrbu telf 'il fuq mil-livell ta' telf li 

kieku kienu jġarrbu fi stralċ taħt 

proċedimenti ta' insolvenza normali. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45b – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ammont ta' fondi proprji u 

obbligazzjonijiet eliġibbli meħtieġ 

b'deċiżjoni skont dan il-paragrafu, li jrid 

jintlaħaq permezz ta' strumenti li 

jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha 

msemmija fl-Artikolu 72a tar-Regolament 

(UE) Nru 575/2013, m'għandux jeċċedi l-

livell li jirriżulta jew li kieku jirriżulta 

mill-applikazzjoni tal-Artikolu 92a(1) ta' 

dak ir-Regolament, iżda b'soġġett għal 

dan għandu jkun stabbilit għall-ammont 

meħtieġ biex jiġi żgurat li l-kredituri 

msemmija fil-punt (b) tat-tieni 

subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma 

jitgħabbewx b'telf ogħla mil-livell ta' telf 

li kienu jġarrbu fi stralċ skont proċeduri 

normali ta' insolvenza. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tiżgura li l-livell ta' dejn subordinat li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jimponu fuq 

banek fl-UE ma jkunx ogħla minn dak meħtieġ skont -t-term sheet tat-TLAC. Ara wkoll l-
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Emenda 13. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45c – paragrafu 2 – subparagrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom 

jiżguraw li l-ammont ta' assorbiment tat-

telf imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel 

subparagrafu ma jiġix awtomatikament 

ikkunsidrat li huwa akbar minn jew daqs 

il-livell reali ta' fondi proprji tal-entità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda, flimkein mal-Emenda 10, għandha l-għan li tiżgura li l-istituzzjonijiet 

kapitalizzati tajjeb ma jiġux "sanzjonati" billi jkunu sfurzati joħorġu dejn żejjed biex 

jissodisfaw ir-rekwiżit MREL u jistgħu jużaw dak il-livell għoli ta' kapitalizzazzjoni biex 

jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit li jiġi stabbilit. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45c – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Meta l-awtorità ta' riżoluzzjoni 

tivvaluta li istituzzjoni, kieku kellha tfalli, 

tiġi likwidati jew titqiegħed taħt 

proċediment ta' insolvenza, ir-rekwiżit 

imsemmi fl-Artikolu 45(1) m'għandux 

jaqbeż ir-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), 

(b) u (c) tal-Artikolu 92(1) tar-

Regolament (UE) Nru 575/2013 u fl-

Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Istituzzjoni li tkun żgħira biżżejjed li ma tippreżentax theddida sistemika ma tkunx mistennija 

li titqiegħed f'riżoluzzjoni, jekk tkun qed tfalli. Jekk ma titqigħedx f'riżoluzzjoni, l-għodda tar-

rikapitalizzazzjoni fil-verità mhux se tintuża, u ma jkun hemm l-ebda ħtieġa ta' rekwiżit MREL 

speċifiku. Il-bank għalhekk se jkun jeħtieġ biss ammont ta' assorbiment tat-telf, u l-ebda 

ammont ta' rikapitalizzazzjoni. Peress li r-rekwiżit kapitali totali mistenni jkun biżżejjed biex 

jiffunzjonaw bħala bafer kontra telf taħt ċirkostanzi raġonevoli, ir-rekwiżit kapitali skont is-

CRD/CRR huwa biżżejjed biex jipproteġi d-detenturi tal-obbligazzjonijiet tal-bank. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 23 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 45h – paragrafu 5 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi referuta lill-

EBA wara t-tmiem tal-perjodu ta' erba' 

xhur jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni 

konġunta. 

Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi referuta lill-

EBA wara t-tmiem tal-perjodu ta' erba' 

xhur jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni 

konġunta. L-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-

livell ta' grupp m'għandhiex tirreferi l-

kwistjoni lill-ABE għal medjazzjoni 

vinkolanti meta l-livell stipulat mill-

awtorità ta' riżoluzzjoni tas-sussidjarja 

jkun sa punt perċentwali 'l bogħod mil-

livell konsolidat stabbilit skont il-

paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu fir-rigward 

taż-żewġ miżuri stipulati fl-Artikolu 45(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ddaħħal mill-ġdid id-dispożizzjoni ta' "sfera ta' sikurezza" fl-Artikolu 45(10) 

tal-BRRD, il-5 subparagrafu. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24  
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Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 

ma għandux japplika għal 

obbligazzjonijiet ta' istituzzjonijiet jew 

entitajiet li r-rekwiżit tagħhom skont l-

Artikolu 45(1) ikun daqs l-ammont ta' 

assorbiment tat-telf kif definit skont il-

punt (a) tal-Artikolu 45c(2), sakemm 

dawk l-obbligazzjonijiet ma jingħaddux 

għall-fini ta' dak ir-rekwiżit. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Element ta' proporzjonalità sabiex il-banek li se jidħlu fi proċedimenti ta' insolvenza jiġu 

eżentati. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 jista' 

ma japplikax fejn l-awtorità ta' 

riżoluzzjoni ta' Stat Membru tiddetermina 

li l-kundizzjonijiet li ġejjin kollha ġew 

issodisfati: 

Ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 ma 

jistax japplika meta: 

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li l-obbligazzjonijiet jew l-

istrumenti msemmija fl-ewwel 

subparagrafu jistgħu jkunu soġġetti għal 

setgħat ta' valwazzjoni negattiva u ta' 

konverżjoni mill-awtorità ta' riżoluzzjoni 

ta' Stat Membru skont il-liġi tal-pajjiż terz 

jew skont ftehim vinkolanti konkluż ma' 

dak il-pajjiż terz; 

(a) l-obbligazzjonijiet jew l-istrumenti 

jistgħu jkunu soġġetti għal setgħat ta' 

valwazzjoni negattiva u ta' konverżjoni 

mill-awtorità ta' riżoluzzjoni ta' Stat 

Membru skont il-liġi tal-pajjiż terz jew 

skont ftehim vinkolanti konkluż ma' dak il-

pajjiż terz; jew, meta jkunu ssodisfati ż-

żewġ kundizzjonijiet li jmiss: 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) li huwa legalment, kuntrattwalment 

jew ekonomikament imprattikabbli għal 

istituzzjoni jew entità msemmija fil-

punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li 

jinkludu tali terminu kuntrattwali f'ċerti 

obbligazzjonijiet; 

(b) ikun legalment, kuntrattwalment 

jew ekonomikament imprattikabbli għal 

istituzzjoni jew entità msemmija fil-

punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) li jiġi 

inkluż tali terminu kuntrattwali f'ċerti 

obbligazzjonijiet; u 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) li eżenzjoni mir-rekwiżit imsemmi 

fil-paragrafu 1 għal ċerti obbligazzjonijiet 

ma tfixkilx ir-riżolvibbiltà tal-

istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmija fil-

(c) eżenzjoni mir-rekwiżit imsemmi 

fil-paragrafu 1 għal ċerti obbligazzjonijiet 

ma tfixkilx ir-riżolvibbiltà tal-

istituzzjonijiet u l-entitajiet imsemmija fil-
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punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1). punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 1(1). 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligazzjonijiet imsemmija fil-punti (b) 

u (c) ma għandhomx jinkludu strumenti ta' 

dejn li huma obbligazzjonijiet mhux 

garantiti, strumenti addizzjonali tal-

Livell 1, u strumenti tal-Livell 2. Barra 

minn hekk, għandhom jiġu qabel l-

obbligazzjonijiet inklużi fir-rekwiżit 

minimu għal fondi proprji u 

obbligazzjonijiet permissibbli. 

L-obbligazzjonijiet imsemmija fil-punti (b) 

u (c) ma għandhomx jinkludu strumenti ta' 

dejn li huma obbligazzjonijiet mhux 

garantiti, strumenti tal-Grad 1 

addizzjonali, u strumenti tal-Grad 2. Barra 

minn hekk, għandhom jiġu qabel l-

obbligazzjonijiet bil-klassifikazzjoni 

msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-

Artikolu 108(2) u fl-Artikolu 108(3). Is-

somma tal-obbligazzjonijiet soġġetti għal 

eżenzjonijiet m'għandhiex taqbeż il-5 % 

tal-obbligazzjonijiet totali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jekk l-Artikolu 108(2) ikun limitat għal (b) u (c) skont il-proposta tal-ġerarkija tal-kredituri, 

l-emenda tagħti lok biex isir aġġustament kif xieraq. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 24  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandu 

jkollhom id-dritt li jispezzjonaw kuntratti 

li għalihom istituzzjoni jew entità tkun 

iddeterminat li l-punti (b) u (c) tal-ewwel 
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subparagrafu japplikaw. L-awtoritajiet ta' 

riżoluzzjoni jistgħu jindirizzaw deċiżjoni 

lill-istituzzjoni jew lill-entità li d-

dispożizzjonijiet ta' dawk il-punti 

m'humiex issodisfati. 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 26  

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 63 – paragrafu 1a  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a. Il-perjodu tas-sospensjoni skont 

il-paragrafu 1(n) ma għandux jaqbeż 

il-perjodu minimu ta' żmien li l-

awtorità ta' riżoluzzjoni tqis 

neċessarju għall-applikazzjoni 

effettiva ta' għodda ta' riżoluzzjoni 

waħda jew aktar jew għall-finijiet tal-

valwazzjoni skont l-Artikolu 36 u fi 

kwalunkwe każ ma għandux jaqbeż il-

5 ijiem ta' ħidma. 

1a. Il-perjodu tas-sospensjoni skont 

il-paragrafu 1(n) ma għandux jaqbeż 

il-perjodu minimu ta' żmien li l-

awtorità ta' riżoluzzjoni tqis 

neċessarju għall-applikazzjoni 

effettiva ta' għodda ta' riżoluzzjoni 

waħda jew aktar jew għall-finijiet tal-

valwazzjoni skont l-Artikolu 36 u fi 

kwalunkwe każ ma għandux ikun 

aktar minn jumejn ta' xogħol. 

Or. en 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 41 – punt a 

Direttiva 2014/59/UE 

Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) isir kwalunkwe suġġeriment, 

komunikazzjoni jew rappreżentazzjoni li 

obbligazzjoni, li ma tkunx elenkata fil-

punti (a) sa (g) tal-Artikolu 44(2), ma 

tkunx soġġetta għal setgħat ta' 

valwazzjoni negattiva jew konverżjoni, bi 
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ksur tal-paragrafu 2a ta' dak l-Artikolu; 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD) bidlet il-loġika tas-swieq 

finanzjarji Ewropej. Din ikkjarifikat li l-azzjonisti u l-investituri jkollhom jassumu t-telf 

waħedhom, u ma jistennewx li l-Gvernijiet u l-kontribwenti issalvawhom. Dan huwa 

prinċipju li japplika għall-kumpaniji kollha regolari u issa wkoll għall-banek fl-Unjoni 

Ewropea.  

 

Dan għandu żewġ konsegwenzi importanti li huma essenzjali li jinżammu. Dan kien wieħed 

mill-għanijiet prinċipali tar-rapporteur meta huwa, bħala r-rapporteur tal-Parlament, kien 

responsabbli għat-tressiq oriġinali tal-proposta tal-BRRD u biex tinqaleb f'leġiżlazzjoni u 

f'realtà.  

 

L-ewwel nett, meta bank ikun f'diffikultà, hemm pjan direzzjonali ċar dwar kif għandu jiġu 

ttrattat it-telf. Fil-prinċipju, kollox jista' jiġi rikapitalizzat internament, mhux biss il-kapital 

proprju, bil-konsegwenza li l-proprjetarju preżenti se jkopri t-telf, iżda wkoll l-investituri 

prinċipali u, fl-aħħar mill-aħħar, id-depożitanti, fl-ordni ta' prijorità deċiża. Dan ifisser li 

f'riżoluzzjoni, rikapitalizzazzjoni interna tista' tiġi applikata mingħajr ma ħadd ma jkun 

sorpriż jew li xi ħadd isostni li dan ma kienx previst. Dan ifisser li m'għandu jkun hemm ebda 

possibbiltà li xi ħadd jesprimi dubju jew ifixkel ir-rikapitalizzazzjoni interna.  

 

Għal depożitanti u investituri, din tipprovdi ċ-ċertezza legali u ċ-ċarezza li tagħti wkoll 

sigurtà. Flus imfaddlin tad-depożitanti jiġu rikapitalizzati internament l-aħħar u jistgħu 

jingħataw lura ukoll permezz ta' sistemi nazzjonali ta' garanzija tad-depożiti, fi ħdan il-limiti 

applikabbli. Id-depożitanti jistgħu jippreparaw ruħhom għal livell enormi ta' sigurtà billi 

jxerrdu t-tfaddil tagħhom bejn banek differenti jew jiżgura li l-bank huwa sikur u stabbli. L-

istess jgħodd għall-investituri; dawn ikunu soġġetti għal rikapitalizzazzjoni interna qabel id-

depożituri iżda b'mod indikat minn qabel b'kategoriji differenti ta' kapital. Dan jiffaċilita 

rikapitalizzazzjoni interna effiċjenti u fl-istess ħin jipprovdi lil kulħadd bi stampa ċara tar-

riskji li huma esposti għalihom, u jagħti l-opportunità biex jiġu bbilanċjati r-riskji li huma 

aċċettabbli.  

 

It-tieni nett, l-għarfien li kollox jista' jiġi rikapitalizzati internament joħloq dixxiplina tas-suq 

fejn kulħadd ikun jaf li tista' titlef l-ishma tiegħek, il-kapital tiegħek jew l-investimenti 

tiegħek. Dan iġiegħel lill-banek biex jiffinanzjaw lilhom infushom b'tali mod li jipprovdi lis-

sidien u lill-investituri bis-sigurtà li jridu sabiex jinvestu fil-bank. Bħala rapporteur għall-

BRRD, kien importanti għalija, u għall-Parlament, li jiġi żgurat li l-kapital kollu kien jista' jiġi 

rikapitalizzat internament, u b'hekk tinkiseb ċarezza legali u suq dixxiplinat.  

 

F'dan l-isfond, ir-rapporteur jilqa' l-introduzzjoni tat-TLAC fil-leġiżlazzjoni Ewropea u fil-

BRRD kif ukoll l-SRMR, abbażi ta' regoli internazzjonali għal banek globali ta' importanza 

sistemika. Fl-istess ħin, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-kapital subordinat speċjali previst 

għal assorbiment ta' telf mhuwiex maħsub li jevita l-fatt li, ħlief għal xi każijiet eċċezzjonali 

speċifikati, il-kapital kollu, id-dejn kollu, jista' jiġi rikapitalizzat internament, iżda pjuttost li 

d-dejn subordinat qiegħed hemm biex jiffaċilita proċess ta' riżoluzzjoni rapidu u stabbli, u 

mhux li jillimita d-dejn li jista' jiġi rikapitalizzat internament. Għal din ir-raġuni, it-TLAC 

għandha tiġi implimentata bi qbil mar-regoli tal-G20, iżda mhux li timponi rekwiżiti 

addizzjonali lil hinn minn dan, sabiex twitti t-triq għal aktar investimenti u tiċċara r-riskji għal 
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investitur jew għal depożitant f'bank. Dan l-approċċ huwa wkoll importanti sabiex jinkisbu 

kundizzjonijiet ekwi għall-banek Ewropej fil-kompetizzjoni globali.  

 

Il-banek Ewropej li mhumiex banek globali ta' importanza sistemika m'għandhomx ikunu 

mitluba jikkonformaw mar-regoli TLAC iżda se jkunu soġġetti għall-MREL, kif inhu diġà l-

każ bħalissa. Il-Kummissjoni tipproponi li timmodifika dak ir-reġim ukoll.  

 

Hija l-opinjoni tar-rapporteur li r-regoli rigward it-TLAC u l-MREL jridu jkunu ddisinjati 

b'tali mod li ma jkunux qed jikkastigaw lill-banek talli jżidu l-livell ta' kapital jew talli 

jżommu livell għoli. Dan ifisser li r-rekwiżiti tal-MREL jridu ikunu ddisinjati sabiex bank 

b'livelli għolja ta' kapital proprju jissodisfa l-istess rekwiżiti tal-MREL bħal banek 

ekwivalenti (f'termini ta' daqs, riskju, mudell ta' negozju) b'livell aktar baxx ta' kapital 

proprju.  

 

Apparti l-emendi għall-BRRD, il-Kummissjoni ppreżentat proposta biex tallinja r-

Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRMR). Ir-rapporteur isegwi l-

loġika proposta ta' allinjament u għalhekk jemenda l-SRMR f'konformità mal-bidliet 

imsemmija hawn fuq għall-BRRD, fejn ikun applikabbli. B'mod partikolari, rekwiżiti 

addizzjonali dwar il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) proposti mill-Kummissjoni li 

madankollu ma jeżistux għall-Awtoritajiet ta' Riżoluzzjoni oħra ġew allinjati mal-BRRD. 

 

Lil hinn mill-elementi msemmija hawn fuq, l-emendi marbutin mal-klassifikazzjoni ta' 

insolvenza huma meħtieġa sabiex ir-rekwiżiti istandard TLAC jiġu tintegrati fil-BRRD. 

Proposta separata li tindirizza l-ġerarkija tal-kredituri fi ħdan il-BRRD ġiet għalhekk 

ippreżentata mill-Kummissjoni u emendata mir-rapporteur f'abbozz ta' rapport separat. 

 

 


