
AD\814589MT.doc PE439.145v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

2009/0143(COD)

28.4.2010

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Íñigo Méndez de Vigo



PE439.145v03-00 2/51 AD\814589MT.doc

MT

PA_Legam



AD\814589MT.doc 3/51 PE439.145v03-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

In-nuqqas ta’ regolamentazzjoni finanzjarja xierqa f’livell Ewropew u d-dgħufija tal-
mekkaniżmi għas-superviżjoni tas-suq kienu evidenti b’mod ċar waqt il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja li laqtet lill-Ewropa fl-2008, u li għadna nbatu mir-riperkussjonijiet tagħha. Il-
Kummissjoni fasslet erba’ proposti – li l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji hu 
responsabbli biex jgħaddihom mill-Parlament – ibbażati fuq ir-rapport mill-grupp ta’ esperti 
ppresedut minn Jacques de Larosière.
Biex jagħti l-opinjoni tiegħu, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali fittex li jeżamina bir-
reqqa kif l-Awtorità Superviżorja Ewropea l-ġdida u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku maħluqa f'dawn il-proposti jistgħu joqogħdu bl-aħjar mod fis-sistema istituzzjonali.
Iffoka wkoll fuq it-twaqqif ta’ standards tekniċi armonizzati għas-servizzi finanzjarji, sabiex 
jiġi żgurat li l-azzjonijiet tagħhom huma konsistenti min-naħa waħda u sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni xierqa għad-depożituri, l-investituri u l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea min-naħa 
l-oħra. Ir-relazzjoni mal-istituzzjonijiet tas-settur privat ġiet studjata b’attenzjoni speċjali f’din 
l-opinjoni, bħal ma ġiet studjata r-relazzjoni bejn l-Awtorità Superviżorja Ewropea u l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Fl-aħħar, enfasizzajna l-problemi marbuta mas-
superviżjoni tal-istituzzjonijiet transkonfinali.
Il-kriżi finanzjarja tal-2008 titlob rispons Ewropew għall-problemi Ewropej: bis-saħħa tas-
setgħat il-ġodda li ngħata taħt it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament irid jieħu rwol deċiżiv 
f’dawn il-kwistjonijiet kollha.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL li 
jistabbilixxi Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja
Ewropea (Assigurazzjoni u Pensjonijiet 
tax-Xogħol)
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu kemm 
hu.)
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi finanzjarja fl-2007/2008 kixfet 
nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni 
finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif 
ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja 
kollha kemm hi. Il-mudelli superviżorji 
bbażati nazzjonalment waqgħu lura meta 
mqabbla mar-realtà integrata u 
interkonnessa tas-swieq finanzjarji 
Ewropej, li fihom bosta kumpaniji 
finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri. 
Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fil-qasam tal-
kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, l-
applikazzjoni konsistenti tal-liġi 
Komunitajra u l-fiduċja bejn is-superviżuri 
nazzjonali. 

(1) Il-kriżi finanzjarja fl-2007/2008 kixfet 
nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni 
finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif 
ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja 
kollha kemm hi. Il-mudelli superviżorji 
bbażati nazzjonalment waqgħu lura meta 
mqabbla mar-realtà integrata u 
interkonnessa tas-swieq finanzjarji 
Ewropej, li fihom bosta kumpaniji 
finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri. 
Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fil-qasam tal-
kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, l-
applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-Unjoni
u l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali. 

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu kemm 
hu.)

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżuri nazzjonali u 
Komunitarji, li tħalli s-superviżjoni ta’ 
kuljum tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-
livell nazzjonali, u tagħti rwol ċentrali fis-
superviżjoni ta’ gruppi transkonfinali lill-
kulleġġi tas-superviżuri. Għandu jkun 
hemm ukoll armonizzazzjoni akbar u l-
applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji 
madwar il-Komunità. Għandha titwaqqaf 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol, flimkien ma’
Awtorità Bankarja Ewropea u Awtorità 

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżuri nazzjonali u tal-
Unjoni, li tħalli s-superviżjoni ta’ kuljum 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji li ma 
għandhomx dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni fil-livell nazzjonali. Il-Kulleġġi ta' 
Superviżuri għandhom jeżerċitaw 
sorveljanza fuq istituzzjonijiet 
transkonfinali li m'għandhomx 
dimensjoni fuq skala tal-Unjoni. L-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u 
tal-Pensjonijiet tax-Xogħol ("l-Awtorità") 
għandha gradwalment tieħu r-
responsabilità għas-superviżjoni tal-
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Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej).

istituzzjonijiet b’dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni. Għandu jkun hemm ukoll 
armonizzazzjoni akbar u l-applikazzjoni 
koerenti tar-regoli għall-istituzzjonijiet u s-
swieq finanzjarji madwar l-Unjoni. 
Apparti l-Awtorità, għandhom jitwaqqfu 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Servizzi 
Bankarji) u Awtorità Superviżorja
Ewropea (Titoli u Swieq), kif ukoll 
Awtorità Superviżorja Ewropea (il-
“Kumitat Konġunt”). Il-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku għandu jifforma 
parti minn Sistema Ewropea ta’ 
Superviżjoni Finanzjarja.
(Il-bidliet fl-ismijiet tal-awtoritajiet 
għandhom japplikaw fit-test kollu kemm 
hu.)

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fil-Kawża Nru C-217/04, ir-Renju 
Unit v. il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja 
ddeċidiet li: "xejn fil-kliem tal-Artikolu 95 
KE ma jippermetti li jiġi konkluż li l-
miżuri adottati mil-leġiżlatur Komunitarju 
fuq il-bażi ta’ din id-dispożizzjoni 
għandhom ikunu limitati, fir-rigward tad-
destinatarji tagħhom, għall-Istati Membri 
biss. Fil-fatt, jista’ jkun neċessarju li jiġi 
pprovdut, skont evalwazzjoni magħmula 
mill-imsemmi leġiżlatur, it-twaqqif ta’ 
korp Komunitarju li huwa responsabbli li 
jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ 
proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi 
fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-
implementazzjoni u l-applikazzjoni 
uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija 
dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ 
miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li 
ma jorbtux”1. Il-miżuri adottati skont l-
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Artikolu 95 tat-Trattat KE (li issa, wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, hu l-
Artikolu 114 TFUE) jistgħu jieħdu l-
forma ta’ direttivi jew regolamenti. 
Pereżempju, l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 
ġiet stabbilita permezz tar-Regolament 
(KE) Nru 460/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u anke l-Awtorità 
se tiġi stabbilita b’regolament. 
1  Sentenza tat-2 ta’ Mejju 2006, Ġabra 2006, p. I-
3771, fil-paragrafu 44.
2 ĠU L 77, 13.3.2004, p. 1.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta' ktieb tar-
regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-detenturi tal-
poloz, benefiċjarji oħra u l-konsumaturi 
madwar l-Ewropa. Bħala entità 
b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, 
ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti 
mil-liġi Komunitarja, l-Awtorità tiġi fdata 
sabiex telabora abbozz ta’ standards tekniċi 
li ma jinvolvux għażliet politiċi. Il-
Kummissjoni għandha tapprova dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi skont il-liġi 
Komunitarja sabiex tagħtihom effett 
legali vinkolanti. L-abbozz tal-istandards 
tekniċi jkollhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti għall-
emendar fejn, pereżempju, l-abbozz tal-
istandards tekniċi jkun inkompativvli mal-
Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-prinċipju 
tal-proporzjonalità jew ikun imur kontra 
l-prinċipju fundamentali tas-suq intern 
tas-servizzi finanzjarji kif rifless fl-acquis 
tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-

(13) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta' ktieb tar-
regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-detenturi tal-
poloz, benefiċjarji oħra u l-konsumaturi 
madwar l-Unjoni. Bħala entità 
b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, 
ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti 
mil-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità tiġi fdata 
sabiex telabora abbozz ta’ standards tekniċi 
li ma jinvolvux għażliet politiċi. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li taddotta atti ddelegati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea f’dak li jikkonċerna l-istandards 
tekniċi fis-servizzi finanzjarji.
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servizzi finanzjarji. Sabiex jiġi żgurat 
proċess ta’ adozzjoni mgħaġġel u bla 
intoppi għal dawk l-istandards, il-
Kummissjoni għandha tkun soġġetta għal 
limitu ta’ żmien għad-deċiżjoni tagħha 
dwar l-approvazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-proċess għall-iżvilupp ta’ 
standards tekniċi f’dan ir-regolament 
huwa bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni sabiex tadotta fuq inizjattiva 
tagħha stess, miżuri implimentattivi skont 
il-proċeduri tal-komitoloġija fil-livell 2 
tal-istruttura Lamfalussy kif stipulat fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti. Il-
kwistjonijiet ikkonċernati mill-istandards 
tekniċi ma jinvolvux deċiżjonijiet politiċi, 
u l-kontenut tagħhom huwa inkwadrat 
mill-atti Komunitarji fil-Livell 1. L-
iżvilupp tal-abbozz ta’ standards mill-
Awtorità jiżgura li huma jibbenefikaw 
b’mod sħiħ mill-kompetenza speċjalizzata 
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

(14) Il-Kummissjoni għandha tapprova 
dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi 
sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. 
Dawn ikunu soġġetti għal emendar fejn, 
pereżempju, ikunu inkompatibbli mal-Liġi 
tal-Unjoni, ma jirrispettawx il-prinċipju 
tal-proporzjonalità jew imorru kontra l-
prinċipji fundamentali tas-suq intern 
għas-servizzi finanzjarji kif riflessi fl-
acquis tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-
servizzi finanzjarji. Sabiex jiġi żgurat 
proċess ta’ adozzjoni bla intoppi u bil-
ħeffa għal dawk l-istandards, il-
Kummissjoni għandha tkun soġġetta għal 
limitu ta’ żmien għad-deċiżjoni tagħha 
dwar l-approvazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) F’oqsma mhux koperti minn standards 
tekniċi, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa 
li toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti
dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja. Sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza u tissaħħaħ l-osservanza ta’ 
dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet 

(15) F’oqsma mhux koperti minn standards 
tekniċi, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa 
li toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Sabiex tiġi 
żgurata t-trasparenza u tissaħħaħ l-
osservanza ta’ dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet mill-awtoritajiet 
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mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu 
obbligati li jiddikjaraw ir-raġunijiet 
tagħhom meta ma jikkonformawx ma’ 
dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet.

superviżorji nazzjonali, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom ikunu obbligati li 
jiddikjaraw pubblikament ir-raġunijiet 
tagħhom meta ma jikkonformawx ma’ 
dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
sabiex ikunu kompletament trasparenti 
mal-parteċipanti fis-suq. Fl-oqsma li ma 
jkunux koperti minn standards tekniċi, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi u xxerred 
l-aħjar prattiki.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn l-awtorità nazzjonali ma 
tikkonformax mar-rakkomandazzjonijiet, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li
tindirizza Deċiżjoni lill-awtorità 
superviżorja nazzjonali konċernata sabiex 
tiżgura l-konformità mal-liġi Komunitarja, 
billi toħloq effetti legali diretti li jistgħu 
jiġu invokati quddiem il-qrati u l-
awtoritajiet nazzjonali u infurzat skont l-
Artikolu 226 tat-Trattat. 

(18) Fejn l-awtorità nazzjonali ma 
tikkonformax mar-rakkomandazzjonijiet fi 
żmien skadenza stabbilita mill-Awtorità, l-
Awtorità għandha tindirizza Deċiżjoni bla 
dewmien lill-awtorità superviżorja 
nazzjonali konċernata sabiex tiżgura l-
konformità mal-liġi tal-Unjoni, billi toħloq 
effetti legali diretti li jistgħu jiġu invokati 
quddiem il-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali 
u infurzati skont l-Artikolu 258 tat-Trattat. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fil-
Komunità jeħtieġu rispons malajr u 
komuni fil-livell Komunitarju. L-Awtorità 
għalhekk għandha tkun tista’ titlob lill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex 
jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex 
jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. 
Billi d-determinazzjoni ta’ sitwazzjoni ta’ 

(20) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni
jeħtieġu rispons malajr u komuni fil-livell 
tal-Unjoni. L-Awtorità għalhekk għandha 
tkun tista’ titlob lill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali biex jieħdu 
azzjonijiet speċifiċi sabiex jirrimedjaw 
sitwazzjoni ta’ emerġenza. Il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
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emerġenza tinvolvi livell ta’ diskrezzjoni 
sinifikanti, din is-setgħa għandha tiġi 
kkonferita fuq il-Kummissjoni. Sabiex 
ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ nuqqas 
ta’ azzjoni mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, bħala l-aħħar alternattiva, 
deċiżjonijiet indirizzati direttament lill-
istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi 
Komunitarji li japplikaw direttament 
għalihom, li jkunu mmirati sabiex 
jimmitigaw l-effetti tal-kriżi u jreġġgħu 
lura l-fiduċja fis-swieq. 

għandu jistabbilixxi meta jkun hemm 
sitwazzjoni ta' emerġenza. Sabiex ikun 
żgurat rispons effikaċi għas-sitwazzjoni ta’
emerġenza, f’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-
Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tadotta, 
bħala l-aħħar alternattiva, deċiżjonijiet 
indirizzati direttament lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni li 
japplikaw direttament għalihom, li jkunu 
mmirati sabiex jimmitigaw l-effetti tal-
kriżi u jreġġgħu lura l-fiduċja fis-swieq. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali fi Stati Membri 
differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi 
ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-
awtoritajiet b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jistgħu jilħqu ftehim. Il-
kompetenza tal-Awtorità għandha tkopri 
nuqqasijiet ta’ qbil dwar obbligi 
proċedurali fil-proċess ta’ kooperazzjoni 
kif ukoll dwar l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi Komunitarja
f’deċiżjonijiet superviżorji. Il-mekkaniżmi 
eżistenti ta’ konċiljazzjoni pprovduti fil-
leġiżlazzjoni settorjali jridu jiġu rispettati. 
F’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, bħala l-aħħar alternattiva, 
deċiżjonijiet indirizzati direttament lill-
istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi 

(21) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali fi Stati Membri 
differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi 
ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-
awtoritajiet b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jistgħu jilħqu ftehim. Il-
kompetenza tal-Awtorità għandha tkopri 
nuqqasijiet ta’ qbil dwar obbligi 
proċedurali fil-proċess ta’ kooperazzjoni 
kif ukoll dwar l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 
f’deċiżjonijiet superviżorji. Il-mekkaniżmi 
eżistenti ta’ konċiljazzjoni pprovduti fil-
leġiżlazzjoni settorjali jridu jiġu rispettati. 
F’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, bħala l-aħħar alternattiva, 
deċiżjonijiet indirizzati direttament lill-
istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi 
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Komunitarja li japplikaw direttament 
għalihom. 

tal-Unjoni li japplikaw direttament 
għalihom. Dan japplika wkoll għal nuqqas 
ta’ ftehim fil-kulleġġ tas-superviżuri.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-kriżi kixfet nuqqasijiet serji u 
profondi fl-approċċi eżistenti għas-
superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
transkonfinali, b’mod partikulari dawk l-
istituzzjonijiet li huma l-akbar u l-aktar 
kumplessi, li jekk ifallu jkunu kapaċi 
jipproduċu ħsarat sistemiċi. Dawn in-
nuqqasijiet serji jirriżultaw mid-diversi 
oqsma ta’ attività tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji, kif ukoll mill-korpi 
superviżuri. Tal-ewwel jaġixxu f’suq 
mingħajr fruntieri, tal-aħħar 
jikkontrollaw ta’ kuljum jekk il-
ġurisdizzjonijiet tagħhom jispiċċawx mal-
fruntieri nazzjonali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 21 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Intwera b’mod ċar li l-mekkaniżmu 
ta’ kooperazzjoni użat biex tiġi riżolta din 
l-asimetrija mhuwiex biżżejjed. Kif indikat 
ir-Reviżjoni ta’ Lord Turner, ippubblikata 
f’Marzu 2009, “l-arranġamenti attwali, li 
jgħaqqdu flimkien id-drittijiet għal 
intrapriżi li jiftħu fergħa fi Stat Membru 
ieħor (branch passporting), is-
superviżjoni tal-pajjiż tal-oriġini u l-
assigurazzjoni tad-depożiti purament 
nazzjonali mhumiex bażi solida għar-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni fil-
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futur tal-banek transkonfinali għall-
konsumaturi individwali”1.
_____________
1  fil-p. 101.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 21 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Hemm biss żewġ soluzzjonijiet 
possibbli biex din il-kwistjoni tiġi riżolta: 
li tingħata aktar setgħa lis-superviżuri tal-
pajjiż ospitanti jew li tinħoloq awtorità 
Ewropea alternattiva ġenwina. Kif hu 
ddikjarat ukoll fir-Reviżjoni ta’ Lord 
Turner “arranġamenti aktar solidi 
jirrikjedu jew setgħat nazzjonali msaħħa, 
li jimplikaw suq waħdieni anqas miftuħ, 
jew livell ogħla ta’ integrazzjoni 
Ewropea”. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21d) Is-soluzzjoni nazzjonali timplika li l-
pajjiż ospitanti jista’ jiċħad id-dritt lil 
fergħat lokali li joperaw, sabiex jobbliga 
lill-istituzzjonijiet barranin joperaw biss 
permezz ta’ sussidjarji u mhux permezz 
ta’ fergħat u sabiex jissorvelja l-kapital u 
l-likwidità tal-banek li joperaw fil-pajjiż, li 
jkun ifisser aktar protezzjoniżmu.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 21 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21e) Is-soluzzjoni Ewropea titlob li 
jissaħħu l-kulleġġi tas-superviżuri fis-
superviżjoni tal-istituzzjonijiet 
transkonfinali u li s-setgħat superviżorji 
fuq istituzzjonijiet b’dimensjoni fuq skala 
tal-Unjoni progressivament jiġu trasferiti 
lil awtorità Ewropea. L-istituzzjonijiet 
finanzjarji b’dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni jinkludu dawk li joperaw b’mod 
transkonfinali, kif ukoll dawk li joperaw fi 
ħdan it-territorju nazzjonali sakemm il-
falliment tagħhom ikun jista’ jhedded l-
istabbiltà tas-suq finanzjarju waħdieni 
tal-Unjoni. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21f) Il-kulleġġi tas-superviżuri għandu 
jkollhom is-setgħa li jiddefinixxu r-regoli 
superviżorji biex irawmu l-applikazzjoni 
koerenti tal-liġi tal-Unjoni. L-Awtorità 
għandu jkollha drittijiet sħaħ ta’ 
parteċipazzjoni fil-Kulleġġi tas-
Superviżuri bil-għan li tirrazzjonalizza l-
funzjonament tal-proċess tal-iskambju tal-
informazzjoni u trawwem il-konverġenza 
u l-konsistenza bejn il-kulleġġi fl-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. L-
Awtorità għandha ġġib ruħha ta’ 
mexxejja fis-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali li 
joperaw fl-Unjoni. L-Awtorità għandu 
jkollha wkoll rwol ta’ medjazzjoni 
vinkolanti biex issolvi l-kunflitti bejn is-
superviżuri nazzjonali.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 21 g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21g) Il-kulleġġi tas-superviżuri għandu 
jkollhom rwol importanti fis-superviżjoni 
effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali li 
ma għandhomx dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni, imma fil-biċċa l-kbira tal-każi 
għad hemm differenzi bejn l-istandards u 
l-prattiki nazzjonali. Ma hemm l-ebda 
valur li jkun hemm konverġenza tar-
regolamenti finanzjarji bażiċi jekk il-
prattiki superviżorji jibqgħu frammentati. 
Kif jindika r-Rapport de Larosière “it-
tagħwiġ fil-kompetizzjoni u l-arbitraġġ 
regolatorju li jirriżultaw minn prattiki 
superviżorji differenti jridu jiġu evitati, 
peress li għandhom il-potenzjal li jdgħajfu 
l-istabbiltà finanzjarja – inter alia billi 
jħeġġu t-trasferiment tal-attività 
finanzjarja lejn pajjiżi b’superviżjoni 
laxka. Is-sistema superviżorja trid titqies li 
hi ġusta u bbilanċjata”.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Is-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
fuq skala tal-Unjoni għandha tkun fdata 
lill-Awtorità. Is-superviżuri nazzjonali 
għandhom jaġixxu bħala aġenti tal-
Awtorità u għandhom jintrabtu mal-
istruzzjonijiet tal-Awtorità meta 
jissorveljaw l-istituzzjonijiet finanzjarji 
transkonfinali b’dimensjoni fuq skala tal-
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Unjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) L-istituzzjonijiet finanzjarji 
b’dimensjoni fuq skala tal-Unjoni 
għandhom ikunu identifikati, waqt li 
jitqiesu l-istandards internazzjonali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Id-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli 
fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex 
titnaqqas id-duplikazzjoni tal-kompiti 
superviżorji, tiġi promossa l-kooperazzjoni 
u b’hekk jitħaffef il-proċess superviżorju 
kif ukoll jitnaqqas il-piż impost fuq l-
istituzzjonijiet finanzjarji. Ir-Regolament 
għalhekk għandu jipprovdi bażi legali ċara 
għal tali delega. Delega tal-kompiti tfisser 
li l-kompiti jitwettqu minn awtorità 
superviżorja oħra minflok mill-awtorità 
responsabbli, filwaqt li r-responsabbiltà 
għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ tal-
awtorità li tiddelega. Bid-delega tar-
responsabbiltajiet, awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda, id-delegata, tkun tista’ 
tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni superviżorja 
f’isimha minflok awtorità superviżorja 
nazzjonali oħra. Id-delegi għandhom ikunu
rregolati mill-prinċipju li l-kompetenza 
superviżorja tiġi allokata lil superviżur li 
jkun f’pożizzjoni tajba biex jieħu azzjoni 
fil-kwistjoni. Allokazzjoni mill-ġdid tar-
responsabbiltajiet tista’ tkun f’waqtha 

(23) Id-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli 
fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex 
titnaqqas id-duplikazzjoni tal-kompiti 
superviżorji, tiġi promossa l-kooperazzjoni 
u b’hekk jitħaffef il-proċess superviżorju 
kif ukoll jitnaqqas il-piż impost fuq l-
istituzzjonijiet finanzjarji. Ir-Regolament 
għalhekk għandu jipprovdi bażi legali ċara 
għal tali delega. Delega tal-kompiti tfisser 
li l-kompiti jitwettqu minn awtorità 
superviżorja oħra minflok mill-awtorità 
responsabbli, filwaqt li r-responsabbiltà 
għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ tal-
awtorità li tiddelega. Bid-delega tar-
responsabbiltajiet, awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda, id-delegata, għandha 
tkun tista’ tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni 
superviżorja f’isimha minflok l-Awtorità 
jew minflok awtorità superviżorja 
nazzjonali oħra. Id-delegi għandhom ikunu 
rregolati mill-prinċipju li l-kompetenza 
superviżorja tiġi allokata lil superviżur li 
jkun f’pożizzjoni tajba biex jieħu azzjoni 
fil-kwistjoni. Allokazzjoni mill-ġdid tar-
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pereżempju għal raġunijiet ta’ ekonomiji 
ta’ skala jew ambitu, ta’ koerenza fis-
superviżjoni tal-grupp, u tal-aħjar użu tal-
kompetenza teknika fost l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali. Il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti tista’ tispeċifika 
ulterjorment il-prinċipji għall-allokazzjoni 
mill-ġdid tar-responsabbiltajiet skont 
ftehim. L-Awtorità għandha tiffaċilita 
ftehimiet ta’ delega bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali b’kull mezz xieraq. 
Hija għandha tiġi infurmata minn qabel 
dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet ta’ delega 
sabiex tkun tista’ tesprimi opinjoni fejn 
ikun xieraq. Hija għandha tiċċentralizza l-
pubblikazzjoni ta’ tali ftehimiet sabiex 
tiżgura informazzjoni f’waqtha, trasparenti 
u faċilment aċċessibbli għall-partijiet 
kollha konċernati.

responsabbiltajiet tista’ tkun f’waqtha 
pereżempju għal raġunijiet ta’ ekonomiji 
ta’ skala jew ambitu, ta’ koerenza fis-
superviżjoni tal-grupp, u tal-aħjar użu tal-
kompetenza teknika fost l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali. Il-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni tista’ tispeċifika 
ulterjorment il-prinċipji għall-allokazzjoni 
mill-ġdid tar-responsabbiltajiet skont 
ftehim. L-Awtorità għandha tiffaċilita u 
timmonitorja ftehimiet ta’ delega bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali b’kull 
mezz xieraq. Hija għandha tiġi infurmata 
minn qabel dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet 
ta’ delega sabiex tkun tista’ tesprimi 
opinjoni fejn ikun xieraq. Hija għandha 
tiċċentralizza l-pubblikazzjoni ta’ tali 
ftehimiet sabiex tiżgura informazzjoni 
f’waqtha, trasparenti u faċilment 
aċċessibbli għall-partijiet kollha 
konċernati. Għandha tidentifika u xxerred 
l-aħjar prattiki rigward id-delega u l-
ftehimiet ta' delega.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-evalwazzjonijiet minn pari huma 
strument effiċjenti u effikaċi biex tiġi 
promossa l-konsistenza fin-netwerk tas-
superviżuri finanzjarji. Għalhekk, l-
Awtorità għandha tiżviluppa l-qafas 
metodoloġiku għal tali evalwazzjonijiet u 
tagħmilhom fuq bażi regolari. L-
evalwazzjonijiet għandhom jiffukaw mhux 
biss fuq il-konverġenza tal-prattiċi 
superviżorji iżda wkoll fuq il-kapaċità tas-
superviżuri li jiksbu riżultati superviżorji 
ta’ kwalità għolja kif ukoll l-indipendenza 
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

(25) L-evalwazzjonijiet minn pari huma 
strument effiċjenti u effikaċi biex tiġi 
promossa l-konsistenza fin-netwerk tas-
superviżuri finanzjarji. Għalhekk, l-
Awtorità għandha tiżviluppa l-qafas 
metodoloġiku għal tali evalwazzjonijiet u 
tagħmilhom fuq bażi regolari. L-
evalwazzjonijiet għandhom jiffukaw mhux 
biss fuq il-konverġenza tal-prattiċi 
superviżorji iżda wkoll fuq il-kapaċità tas-
superviżuri li jiksbu riżultati superviżorji 
ta’ kwalità għolja kif ukoll l-indipendenza 
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Ir-
riżultati tal-evalwazzjonijiet minn pari 
għandhom jiġu ppubblikati u l-aħjar 
prattiki għandhom jiġu identifikati u 
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ppubblikati.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba l-globalizzazzjoni tas-
servizzi finanzjarji u l-importanza dejjem 
akbar tal-istandards internazzjonali, l-
Awtorità għandha tippromwovi d-djalogu
u l-kooperazzjoni ma’ superviżuri barra l-
Komunità. Hija għandha tirrispetta b’mod 
sħiħ ir-rwoli u l-kompetenzi eżistenti tal-
Istituzzjonijiet Ewropej fir-relazzjonijiet 
ma’ awtoritajiet barra l-Komunità u f’fora 
internazzjonali.

(28) Minħabba l-globalizzazzjoni tas-
servizzi finanzjarji u l-importanza dejjem 
akbar tal-istandards internazzjonali, l-
Awtorità għandha tirrappreżenta l-Unjoni 
fid-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
superviżuri barra l-Unjoni. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar 
standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet u tagħtihom 
opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għal dak 
l-iskop, li jkun jirrappreżenta b'mod 
proporzjonat lill-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fil-
Komunità kif ukoll tal-fondi tal-
pensjonijiet tax-xogħol (inkluż kif xieraq l-
investituri istituzzjonali u istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra li huma stess jużaw is-
servizzi finanzjarji), lill-impjegati 
tagħhom, u lill-konsumaturi u utenti oħra 

(32) L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-
partijiet interessati dwar standards tekniċi, 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet u 
tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Qabel ma tadotta l-abbozzi tal-istandards 
tekniċi, il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet ta’ dan it-tip, l-
Awtorità għandha twettaq valutazzjoni 
tal-impatt. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, 
għandu jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet 
Interessati tal-Assigurazzjoni, tar-
Riassigurazzjoni u tal-Fondi tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol għal dak l-iskop, li 
jkun jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
kumpaniji tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni fl-Unjoni, kif ukoll tal-
fondi tal-pensjonijiet tax-xogħol (inkluż kif 
xieraq l-investituri istituzzjonali u 
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tas-servizzi tal-assigurazzjoni, 
riassigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol 
fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. 
Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu 
jaħdem attivament bħala interkonnessjoni 
ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-
Komunità.

istituzzjonijiet finanzjarji oħra li huma 
stess jużaw is-servizzi finanzjarji), lill-
impjegati tagħhom, lid-dinja tal-
akkademiċi u lill-konsumaturi u utenti oħra 
tas-servizzi tal-assigurazzjoni, 
riassigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol 
fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. 
Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu 
jaħdem attivament bħala interkonnessjoni 
ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti mill-
Kummissjoni jew mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Bla ħsara għar-responsabbiltajiet 
partikulari ta' Stat Membru 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, hu evidenti li 
jekk pajjiż jagħżel li jinvoka s-
salvagwardja, il-Parlament Ewropew 
għandu jkun infurmat fl-istess żmien 
meta jiġu infurmati l-Awtorità, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni. Barra minn hekk, l-Istat 
Membru għandu jispjega r-raġunijiet 
għaliex ikun invoka s-salvagwardja. L-
Awtorità, b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandha tistabbilixxi l-
passi li jkun imiss jittieħdu.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Bord tas-Superviżuri permezz ta’

(37) President full-time, magħżul mill-
Parlament Ewropew wara kompetizzjoni 
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kompetizzjoni miftuħa, għandu 
jirrappreżenta lill-Awtorità. It-tmexxija tal-
Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur 
Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li 
jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.

miftuħa, ġestita mill-Kummissjoni, u t-
tfassil sussegwenti ta’ lista qasira mill-
Kummissjoni, għandu jirrappreżenta lill-
Awtorità. It-tmexxija tal-Awtorità għandha 
tkun fdata lil Direttur Eżekuttiv, li għandu 
jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-
Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali 
mingħajr id-dritt li jivvota.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 38

Text proposed by the Commission Emenda

(38) Sabiex tkun żgurata konsistenza 
transsettorjali fl-attivitajiet tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, dawk l-awtoritajiet 
għandhom jikkoordinaw mill-qrib 
f’Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej u fejn ikun xieraq 
jaslu għal pożizzjonijiet komuni. Il-
Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandu jassumi l-
funzjonijiet kollha tal-Kumitat Konġunt 
għall-Konglomerati Finanzjarji. Fejn ikun 
rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam ta’ 
kompetenza tal-Awtorità Bankarja
Ewropea jew tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq għandhom jiġu adottati 
b’mod parallel mill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej konċernati.

(38) Sabiex tkun żgurata konsistenza 
transsettorjali fl-attivitajiet tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, dawk l-awtoritajiet 
għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz 
tal-Kumitat Konġunt u fejn ikun xieraq 
jaslu għal pożizzjonijiet komuni. Il-
Kumitat Konġunt għandu jikkoordina l-
funzjonijiet tat-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-konglomerati finanzjarji. 
Fejn ikun rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-
qasam ta’ kompetenza tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Servizzi Bankarji) 
jew tal-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Titoli u Swieq) għandhom jiġu adottati 
b’mod parallel mill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej konċernati. Il-
Kumitat Konġunt għandu jkun presedut 
għal perjodu ta’ 12-il xahar b’sistema ta’ 
rotazzjoni mill-Presidenti tat-tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. Il-
President tal-Kumitat Konġunt għandu 
jkun wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Il-
Kumitat Konġunt għandu jkollu 
segretarjat permanenti, b’persunal 
issekondat mit-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, sabiex ikun jista' 
jsir il-qsim informali tal-informazzjoni u 
l-iżvilupp ta' approċċ kulturali komuni fit-
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tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva 64/225/KEE, id-
Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 73/240/KEE, id-
Direttiva 76/580/KEE, id-
Direttiva 78/473/KEE, id-
Direttiva 84/641/KEE, id-
Direttiva 87/344/KEE, id-
Direttiva 88/357/KEE, id-
Direttiva 92/49/KEE, id-
Direttiva 98/78/KE, id-
Direttiva 2001/17/KE, id-
Direttiva 2002/83/KE, id-
Direttiva 2002/92/KE, id-
Direttiva 2003/41/KE, id-
Direttiva 2002/87/KE, id-
Direttiva 2005/68/KE, id-
Direttiva 2007/44/KE, id-
Direttiva 2005/60/KE, id-
Direttiva 2002/65/KE, inklużi d-direttivi, 
ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha 
bbażati fuq dawn l-atti, u ta’ kwalunkwe att 
Komunitarju ieħor li jikkonferixxi kompiti 
fuq l-Awtorità.

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
ta’ dan ir-Regolament u tad-
Direttiva 64/225/KEE, id-
Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 73/240/KEE, id-
Direttiva 76/580/KEE, id-
Direttiva 78/473/KEE, id-
Direttiva 84/641/KEE, id-
Direttiva 87/344/KEE, id-
Direttiva 88/357/KEE, id-
Direttiva 92/49/KEE, id-
Direttiva 98/78/KE, id-
Direttiva 2001/17/KE, id-
Direttiva 2002/83/KE, id-
Direttiva 2002/92/KE, id-
Direttiva 2003/41/KE, id-
Direttiva 2002/87/KE, id-
Direttiva 2005/68/KE, id-
Direttiva 2007/44/KE, id-
Direttiva 2005/60/KE, id-
Direttiva 2002/65/KE, inklużi d-direttivi, 
ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha 
bbażati fuq dawn l-atti, u ta’ kwalunkwe att 
ieħor tal-Unjoni li jikkonferixxi kompiti 
fuq l-Awtorità.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tifforma parti 
minn Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji, minn hawn 'il quddiem 
imsejħa 'SESF', li għandha taħdem bħala 

imħassar



PE439.145v03-00 20/51 AD\814589MT.doc

MT

netwerk ta’ superviżuri, kif speċifikat 
aktar fl-Artikolu 39.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandha 
tikkoopera mal-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku, minn hawn ’il quddiem 
‘BERS’, kif stipulat fl-Artikolu 21 ta’ dan 
ir-Regolament.

imħassar

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni 
Finanzjarja

1. L-Awtorità għandha tifforma parti 
minn Sistema Ewropea ta' Superviżjoni 
Finanzjarji (SESF), li għandha 
tiffunzjona bħala netwerk integrat ta' 
superviżuri li jgħaqqad flimkien l-
awtoritajiet kollha tal-Unjoni u l-Istati 
Membri u Ewropea b'kompetenzi fil-
qasam tas-superviżjoni finanzjarja kif 
imsemmi f'dan ir-Regolament u fir-
regolamenti relatati tal-Unjoni. L-għan 
ewlieni tas-SESF għandu jkun li jiżgura 
superviżjoni b'saħħitha u konsistenti mill-
Unjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
b'mod li tiġi żgurata l-fiduċja fis-sistema 
finanzjarja, li jingħata appoġġ għal 
tkabbir sostenibbli tal-Unjoni u li jinqdew 
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il-bżonnijiet tan-negozji u taċ-ċittadini.
2. Is-SESF għandha tinkludi dawn li 
ġejjin:
(a) il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru .../... [BERS];
(b) l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Titoli u Swieq) stabbilita mir-Regolament 
(UE) Nru .../...[AETS];
(c) l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-
Awtorità Bankarja Ewropea) stabbilita 
mir-Regolament (UE) Nru .../... [ABE];
(d) l-Awtorità;
(e) il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (KKASE) previst fl-
Artikolu 40;
(f) l-awtoritajiet fl-Istati Membri 
msemmijin fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (UE) Nru .../... [AETS], ir-
Regolament (UE) Nru .../2009 [AEAPX] u 
r-Regolament (UE) Nru .../... [ABE];
(g) il-Kummissjoni, għall-finijiet tat-
twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikoli 7 
u 9.
3. Il-partijiet kollha għas-SESF 
għandhom jikkooperaw mill-qrib 
bejniethom b'fiduċja u rispett reċiproku 
sħiħ, skont il-prinċipju ta' kooperazzjoni 
sinċiera bi qbil mal-Artikolu 4(3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
4. L-istituzzjonijiet finanzjarji kollha 
huma suġġetti għal atti legalment 
vinkolanti taħt il-liġi tal-Unjoni u għas-
superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti li 
huma partijiet għas-SESF. 
5. Is-SESF ma għandhiex tipprevjeni lill-
awtoritajiet kompetenti milli jeżerċitaw is-
setgħat superviżorji nazzjonali skont l-atti 
Unjoni u skont il-prinċipji prudenzjali 
internazzjonali dwar is-superviżjoni 
bankarja.
6. Huma biss dawk l-awtoritajiet 
superviżorji inklużi fis-Sistema Ewropea 
ta’ Superviżjoni Finanzjarja li għandhom 
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ikunu intitolati jissorvejlaw lill-
istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkontribwixxi għal applikazzjoni 
konsistenti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, 
b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn 
kultura superviżorja komuni, tiżgura 
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), timpedixxi l-arbitraġġ 
regolatorju, billi timmedja u ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, tippromwovi
funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-
superviżuri u tieħu azzjonijiet 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(b) tikkontribwixxi għal applikazzjoni 
konsistenti tal-istandards u l-leġiżlazzjoni, 
b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn 
kultura superviżorja komuni, tiżgura 
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi ta’ dan ir-Regolament u tal-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), 
timpedixxi l-arbitraġġ regolatorju, billi 
timmedja u ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn 
l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, 
tiżgura superviżjoni effikaċi u konsistenti 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
fuq skala tal-Unjoni u funzjonament 
koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u tieħu 
azzjonijiet, inter alia, f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards 
tekniċi fl-oqsma stipulati speċifikament 
fil-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2). 
L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz 
ta’ standards tagħha lill-Kummissjoni 
għall-approvazzjoni.

1. L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards 
tekniċi sabiex tikkompleta, taġġorna u 
timmodifika l-elementi li mhumiex 
essenzjali għall-atti leġiżlattivi msemmija 
fl-Artikolu 1(2). L-istandards tekniċi ma 
għandhomx jinvolvu deċiżjonijiet 
strateġiċi u l-kontenut tagħhom għandu 
jkun limitat mill-atti leġiżlattivi li fuqhom 
huma bbażati.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tissottomettihom lill-
Kummissjoni, l-Awtorità għandha, fejn 
ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet 
pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi 
u għandha tanalizza l-kostijiet u l-
benefiċċji potenzjali relatati. 

L-Awtorità għandha twettaq 
konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar 
l-abbozzi tal-istandards tekniċi u tanalizza 
l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati 
qabel ma tadottahom. L-Awtorità 
għandha titlob ukoll opinjoni jew parir 
tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tressaq l-abbozzi tal-
istandards tekniċi tagħha lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni u, 
simultanjament, għandha tgħaddihom 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
abbozz ta’ standards, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi jekk tapprovax l-
abbozz ta’ standards. Il-Kummissjoni tista’ 
ttawwal dak il-perjodu b’xahar. Il-
Kummissjoni tista’ wkoll tapprova l-
abbozz ta’ standards b’mod parzjali jew 
b’emendi meta l-interess Komunitarju 
jitlob dan. 

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
abbozz ta’ standards tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
tapprovahomx, tiċħadhomx jew 
temendahomx. Il-Kummissjoni tista’ 
ttawwal dak il-perjodu b’xahar. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bid-
deċiżjoni tagħha, waqt li tiddikjara r-
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raġunijiet. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni ma tapprovax l-
istandards jew tapprovahom b’mod 
parzjali jew bl-emendi, hija għandha 
tinforma lill-Awtorità bir-raġunijiet 
tagħha. 

imħassar

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandards għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta’ 
Regolamenti jew Deċiżjonijiet u 
għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
istandards tekniċi bi qbil mal-Artikoli 7a 
sa 7d, fis-sura ta' regolamenti jew 
deċiżjonijiet.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Eżerċitar tad-delega għall-adozzjoni ta’ 

standards tekniċi
1. Is-setgħat sabiex jiġu adottati l-
istandards tekniċi fis-sura tal-atti 
ddelegati msemmijin fl-Artikolu 7 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' żmien indefinit. 
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2. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar dan.
3. Is-setgħa li tadotta standards tekniċi 
tingħata lill-Kummissjoni b’mod soġġett 
għall-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikoli 7b sa 7d.
4. Fir-rapport tal-President imsemmi fl-
Artikolu 35(2), l-Awtorità għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-istandards tekniċi li jkunu 
ġew approvati u liema awtoritajiet 
nazzjonali ma jkunux ikkonformaw 
magħhom.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Revoka tad-delega għall-adozzjoni ta’ 

standards tekniċi
1. Id-delega ta' setgħa għall-adozzjoni ta’ 
standards tekniċi msemmija fl-Artikolu 7 
tista' tiġi revokata mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delega ta' setgħa għandha tagħmel 
ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali, filwaqt li tindika l-istandard 
tekniku li jista’ jkun soġġett għar-revoka 
u r-raġunijiet possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għar-revoka u 
ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew f'data aktar tard 
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speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-istandards tekniċi li 
jkunu diġà fis-seħħ. Għandha tkun 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 7 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Oġġezzjonijiet għall-istandards tekniċi

1. Il-Parlament jew il-Kunsill jistgħu 
joġġezzjonaw għal standard tekniku fi 
żmien perjodu ta' erba' xhur mid-data 
tan-notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill dan il-perjodu 
jista' jiġi estiż b'xahrejn.
2. Jekk fi tmiem dan il-perjodu la l-
Parlament u lanqas il-Kunsill ma jkunu 
oġġezzjaw għall-istandard tekniku, dan 
għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ fid-data ddikjarata fih. 
Qabel ma jiskadi dan il-perjodu u 
f'każijiet eċċezzjonali u ġustifkati kif 
dovut, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu t-tnejn jinfurmaw lill-
Kummissjoni li ma għandhomx l-
intenzjoni li jqajmu oġġezzjonijiet għal 
standard tekniku. F'każi ta’ dan it-tip, l-
istandard tekniku għandu jiġi ppubblikat 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal standard 
tekniku, dan ma għandux jidħolx fis-
seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona 
għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex 
qed toġġezzjona għall-istandard tekniku.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 7 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7d
Nuqqas ta' approvazzjoni jew emendar 

tal-istandards tekniċi
1. Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax 
standard tekniku jew temendah, il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u tagħti r-raġunijiet tagħha. 
2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu fi żmien xahar isejħu lill-
Kummissarju responsabbli, flimkien mal-
President tal-Awtorità, għal laqgħa ad 
hoc sabiex jippreżentaw id-differenzi 
tagħhom. 

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha twettaq 
konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar 
il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet u 
tanalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji 
potenzjalment relatati. L-Awtorità 
għandha titlob ukoll opinjoni jew parir 
mill-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkonformaw ma’ dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet.

Fi żmien xahrejn mill-ħruġ ta' linja gwida 
jew rakkomandazzjoni, kull awtorità 
superviżorja nazzjonali għandha 
tiddeċiedi jekk għandhiex l-intenzjoni li 
tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew 
rakkomandazzjoni. Fil-każ li jkollha l-
intenzjoni li ma tikkonformax, għandha 
tinforma lill-Awtorità u tagħti r-raġunijiet 
tagħha. L-Awtorità għandha tippubblika 
dawk ir-raġunijiet.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rapport dwar l-attivitajiet tagħha 
msemmi fl-Artikolu 32(6), l-Awtorità 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
dwar il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet li tkun ħarġet, waqt 
li tiddikjara liema awtoritajiet nazzjonali 
ma jkunux ikkonformaw magħhom u 
tispjega kif l-Awtorità hi intenzjonata 
tiżgura li fil-futur dawn se jsegwu r-
rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida 
tagħha.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtorità superviżorja nazzjonali imħassar
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ma tapplikax dawk il-linji gwida jew 
rakkomandazzjonijiet, hija għandha 
tinforma lill-Awtorità bir-raġunijiet 
tagħha.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn awtorità superviżorja nazzjonali ma
tkunx applikat sewwa l-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2), b’mod 
partikolari billi tonqos milli tiżgura li 
istituzzjoni finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni, l-Awtorità 
għandu jkollha s-setgħat stipulati fil-
paragrafi 2, 3 u 6 ta’ dan l-Artikolu. 

1. Fejn awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tkunx applikat sewwa l-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2), inklużi l-
istandards tekniċi stabbiliti skont l-
Artikolu 7, b’mod partikolari billi tonqos 
milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja 
tissodisfa r-rekwiżiti stipulati f’dik il-
leġiżlazzjoni, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħat stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 6 ta’ 
dan l-Artikolu. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba ta’ awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, tal-
Kummissjoni jew fuq inizjattiva tagħha 
stess u wara li tinforma lill-awtorità 
superviżorja nazzjonali konċernata, l-
Awtorità tista’ tinvestiga l-allegata 
applikazzjoni ħażina tal-liġi Komunitarja.

2. Fuq talba ta’ awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar,  tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew 
il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, ir-Riassigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol, jew fuq 
inizjattiva tagħha stess u wara li tinforma 
lill-awtorità superviżorja nazzjonali 
konċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-
allegata applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-
Unjoni.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-awtorità superviżorja nazzjonali 
ma tikkonformax mal-liġi Komunitarja fi 
żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-
rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-
Kummissjoni tista’, wara li tkun ġiet 
infurmata mill-Awtorità jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, tieħu deċiżjoni li 
tesiġi lill-awtorità superviżorja nazzjonali 
tieħu l-azzjoni neċessarja biex tikkonforma 
mal-liġi Komunitarja.

4. Fejn l-awtorità superviżorja nazzjonali 
ma tikkonformax mal-liġi tal-Unjoni fi 
żmien l-għaxart ijiem tax-xogħol stipulati 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, l-
Awtorità għandha tieħu deċiżjoni li tesiġi 
lill-awtorità superviżorja nazzjonali tieħu l-
azzjoni neċessarja biex tikkonforma mal-
liġi tal-Unjoni. 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tieħu tali 
deċiżjoni mhux iżjed tard minn tliet xhur
minn meta tiġi adottata r-
rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ 
testendi dan il-perjodu b’xahar.

L-Awtorità għandha tieħu tali deċiżjoni 
mhux iżjed tard minn xahar minn meta tiġi 
adottata r-rakkomandazzjoni. 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dritt 
tas-smigħ tad-destinatarji tad-deċiżjoni jiġi 
rrispettat.

L-Awtorità għandha tiżgura li d-dritt tas-
smigħ tad-destinatarji tad-deċiżjoni jiġi 
rrispettat.
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni kollha 
neċessarja. 

L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-
informazzjoni kollha neċessarja. 

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol li
tirċievi d-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4, l-awtorità superviżorja 
nazzjonali għandha tinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità dwar il-passi 
li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu 
biex timplimenta d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni.

5. Fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn 
meta tirċievi d-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4, l-awtorità superviżorja 
nazzjonali għandha tinforma lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità dwar il-passi 
li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu 
biex timplimenta d-deċiżjoni tal-Awtorità.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu 
taż-żmien speċifikat fiha, u fejn ikun 
meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin opportun 
għan-nuqqas ta’ konformità mill-awtorità 
superviżorja nazzjonali sabiex iżżomm jew 
treġġa’ lura lejn stat newtrali l-
kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni fis-suq 

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat, fejn 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu 
taż-żmien speċifikat fiha, u fejn ikun 
meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin opportun 
għan-nuqqas ta’ konformità mill-awtorità 
superviżorja nazzjonali sabiex iżżomm jew 
treġġa’ lura lejn stat newtrali l-
kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni fis-suq 
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jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn 
ir-rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja, l-Awtorità għandha, 
skont il-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi tal-Unjoni, fosthom iċ-ċessazzjoni ta’ 
kwalunkwe prattika.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun 
f’konformità mad-deċiżjoni adottata mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4. 

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun 
f’konformità mad-deċiżjoni adottata skont 
il-paragrafu 4. 

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 32(6), l-Awtorità għandha 
tistipula liema awtoritajiet nazzjonali u 
istituzzjonijiet finanzjarji ma jkunux 
ikkonformaw mad-deċiżjonijiet 
imsemmijin fil-paragrafi 4 u 6.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
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tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew 
l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha fil-Komunità, il-
Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba mill-Awtorità, mill-Kunsill, 
jew mill-BERS, tista’ tadotta deċiżjoni 
indirizzata lill-Awtorità, li tistabbilixxi l-
eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew 
l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha fl-Unjoni, il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba mill-
Awtorità, mill-Kunsill, mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kummissjoni, jista’ 
joħroġ twissija li tiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza sabiex l-
Awtorità tkun tista’ tadotta mingħajr 
rekwiżiti oħrajn id-deċiżjonijiet 
individwali msemmija fil-paragrafu 3.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hekk kif joħroġ twissija, il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandu jinnotifikaha simultanjament lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-Kummissjoni tkun adottat 
deċiżjoni skont il-paragrafu 1, l-Awtorità 
tista’ tadotta deċiżjonijiet individwali 
sabiex titlob lill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont 
il-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
sabiex jindirizzaw kwalunkwe riskju li 
jista’ jipperikola l-operat sewwa u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali jissodisfaw ir-

2. Fejn tiġi ddikjarata l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza skont il-
paragrafu 1, l-Awtorità għandha tadotta d-
deċiżjonijiet individwali meħtieġa biex jiġi 
żgurat li l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont 
il-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
sabiex jindirizzaw kwalunkwe riskju li 
jista’ jipperikola l-operat sewwa u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali jissodisfaw ir-
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rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni. rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità 
msemmija fil-paragrafu 2 sal-perjodu 
stipulat fiha, l-Awtorità tista’, meta r-
rekwiżiti rilevanti stipulati fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lejn istituzzjoni finanzjarja 
sabiex titlobha tieħu l-azzjoni neċessarja 
sabiex tikkonforma mal-obbligi tagħha 
skont dik il-leġiżlazzjoni, inkluż it-twaqqif
ta’ kwalunkwe prattika.

3. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat, fejn 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità 
msemmija fil-paragrafu 2 sal-perjodu 
stipulat fiha, l-Awtorità għandha, skont ir-
rekwiżiti rilevanti stipulati fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) tadotta 
deċiżjoni individwali indirizzata lejn 
istituzzjoni finanzjarja sabiex titlobha tieħu 
l-azzjoni neċessarja sabiex tikkonforma 
mal-obbligi tagħha skont dik il-
leġiżlazzjoni, inkluż iċ-ċessazzjoni ta’ 
kwalunkwe prattika.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-BERS għandu jirrevedi d-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess jew wara talba mill-Awtorità, 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, jew il-
Kummissjoni.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 32(6), l-Awtorità għandha 
tistipula d-deċiżjonijiet individwali 
indirizzati lill-awtoritajiet nazzjonali jew l-
istituzzjonijiet finanzjarji skont il-
paragrafi 3 u 4.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità superviżorja 
nazzjonali ma taqbilx fuq il-proċedura jew 
il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni minn awtorità superviżorja 
nazzjonali oħra f’oqsma fejn il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
teħtieġ kooperazzjoni, koordinazzjoni jew 
teħid konġunt tad-deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali minn 
iżjed minn Stat Membru wieħed, l-
Awtorità, fuq talba ta’ waħda jew aktar 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati, tista’ tassisti lill-awtoritajiet 
biex jilħqu ftehim skont il-proċedura 
stipulata fil-paragrafu 2.

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità superviżorja 
nazzjonali ma taqbilx fuq il-proċedura jew 
il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni minn awtorità superviżorja 
nazzjonali oħra f’oqsma fejn il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
teħtieġ kooperazzjoni, koordinazzjoni jew 
teħid konġunt tad-deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali minn 
iżjed minn Stat Membru wieħed, l-
Awtorità, fuq inizjattiva tagħha stess jew
fuq talba ta’ waħda jew aktar mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati, għandha tieħu l-inizjattiva 
biex tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu 
ftehim skont il-proċedura stipulata fil-
paragrafi 2 sa 4.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi limitu 
taż-żmien għal konċiljazzjoni bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali billi 
tikkunsidra kwalunkwe perjodu rilevanti 
taż-żmien speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kumplessità 
u l-urġenza tal-kwistjoni. 

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi limitu 
taż-żmien għal konċiljazzjoni bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali billi 
tikkunsidra kwalunkwe perjodu rilevanti 
taż-żmien speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-kumplessità 
u l-urġenza tal-kwistjoni. F’dak l-istadju l-
Awtorità għandha taġixxi bħala medjatur.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk, fl-aħħar tal-fażi ta’ konċiljazzjoni, 
l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati ma jkunux laħqu ftehim, l-
Awtorità tista’ tieħu deċiżjoni li 
teħtieġhom jieħdu azzjoni speċifika jew 
joqogħdu lura milli jieħdu azzjoni sabiex 
isolvu l-kwistjoni, f’konformità mal-liġi 
Komunitarja. 

3. Jekk, fl-aħħar tal-fażi ta’ konċiljazzjoni, 
l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati ma jkunux laħqu ftehim, l-
Awtorità għandha, skont il-proċedura 
stipulata fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 29(1), tieħu deċiżjoni biex tinstab 
soluzzjoni għan-nuqqas ta’ ftehim u biex 
jintalbu jieħdu azzjoni speċifika 
f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, b’effetti 
vinkolanti fuq l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kkonċernati.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, meta 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, 

4. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat, meta 
awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, 
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u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni 
finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li 
japplikaw direttament għaliha bis-saħħa 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta 
deċiżjoni individwali indirizzata lejn 
istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha 
tieħu l-azzjoni neċessarja biex tikkonforma 
mal-obbligi tagħha skont il-liġi 
Komunitarja, inkluż it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika. 

u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni 
finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li 
japplikaw direttament għaliha bis-saħħa 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità għandha tadotta 
deċiżjoni individwali indirizzata lejn 
istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha 
tieħu l-azzjoni neċessarja biex tikkonforma 
mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-Unjoni, 
inkluż iċ-ċessazzjoni ta’ kwalunkwe 
prattika. 

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-deċiżjonijiet adottati skont il-
paragrafu 4 għandhom jieħdu prijorità 
fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti 
adottata mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali fuq l-istess kwistjoni.
Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali fir-rigward ta’ fatti 
li huma soġġetti għal deċiżjoni skont il-
paragrafu 3 jew 4 għandha tkun 
kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 32(6), l-Awtorità għandha 
tistipula n-nuqqas ta’ qbil bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali, il-
ftehim milħuq u d-deċiżjoni meħuda 
sabiex tinstab soluzzjoni għal dan in-
nuqqas ta' qbil.
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Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Soluzzjoni tan-nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali fis-

setturi kollha
Il-Kumitat Konġunt għandu, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 11, isib 
soluzzjoni għall-każijiet ta' nuqqas ta’ qbil 
li jistgħu jinqalgħu bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali li jkunu qed 
jaġixxu skont l-Artikolu 42. 

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tikkontribwixxu
biex tippromwovi l-ħidma effiċjenti u 
konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u 
sseddaq il-koerenza fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja fil-kulleġġi
kollha.

1. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi biex 
tippromwovi u timmonitorja l-ħidma 
effiċjenti, effikaċi u konsistenti tal-kulleġġi 
tas-superviżuri u sseddaq il-koerenza fl-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fost il-
kulleġġi kollha.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tipparteċipa bħala 
osservatur fil-kulleġġi tas-superviżuri kif 
tħoss xieraq. Għall-fini ta’ dik il-
parteċipazzjoni, hija għandha titqies bħala 
‘awtorità superviżorja nazzjonali’ skont it-
tifsira tal-leġiżlazzjoni rilevanti u, meta 

2. L-Awtorità għandha tipparteċipa fil-
kulleġġi tas-superviżuri kif tħoss xieraq. 
Għall-fini ta’ dik il-parteċipazzjoni, hija 
għandha titqies bħala ‘awtorità 
superviżorja nazzjonali’ skont it-tifsira tal-
leġiżlazzjoni rilevanti u, meta titlobha, hija 
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titlobha, hija għandha tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha kondiviża 
ma’ kwalunkwe membru tal-kulleġġ. 

għandha tirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha kondiviża ma’ kwalunkwe membru 
tal-kulleġġ. 

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Awtorità tista’ toħroġ standards 
tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 7 u 8 sabiex tarmonizza l-
funzjonament superviżorju u l-aħjar 
prattiki adottati mill-kulleġġi tas-
superviżuri.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Rwol ta’ medjazzjoni legalment 
vinkolanti għandu jippermetti li l-
Awtoritajiet il-ġodda jsibu soluzzjoni għal 
tilwim bejn superviżuri nazzjonali billi 
jsegwu l-proċedura stipulata fl-
Artikolu 11. Meta ma jkunx jista’ 
jintlaħaq qbil bejn is-superviżuri ta’ 
istituzzjoni transkonfinali, l-Awtorità 
għandha tingħata s-setgħa li tieħu 
deċiżjonijiet superviżorji li jkunu 
direttament applikabbli għall-istituzzjoni 
kkonċernata.

Emenda 73
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet 

finanzjarji b’dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni

1. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jeżerċitaw superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet finanzjarji b'dimensjoni 
fuq skala tal-Unjoni billi jaġixxu bħala l-
aġent tal-Awtorità u billi jsegwu l-
istruzzjonijiet mogħtija minnha, sabiex 
ikun iggarantit li japplikaw l-istess regoli 
superviżorji fl-Unjoni kollha kemm hi. 
2. L-Awtorità għandha tippreżenta l-
abbozz tar-regoli superviżorji tagħha lill-
Kummissjoni u, simultanjament, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tapprova l-abbozz 
ta' regoli superviżorji skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 7 jew fl-Artikolu 8. 
3. Deċiżjoni meħuda mill-Bord tas-
Superviżuri bi qbil mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 29(1) għandha 
tidentifika l-istituzzjonijiet tal-assiguraturi 
sinifikanti b'dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni. Il-kriterji għall-identifikazzjoni 
ta' istituzzjonijiet finanzjarji ta’ dan it-tip 
għandhom iqisu l-kriterji stabbiliti mill-
Bord tal-Istabbiltà Finanzjarja, il-Fond 
Monetarju Internazzjonali u l-Bank għas-
Soluzzjoni ta' Tilwim Internazzjonali.
4. L-Awtorità, b'kollaborazzjoni mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, 
għandha tiżviluppa mudell ta' 
informazzjoni għall-istituzzjonijiet tal-
assiguraturi sinifikanti biex tiġi żgurata 
ġestjoni soda tar-riskju sistemiku 
tagħhom. 
5. Biex tiġi żgurata l-koresponsabbiltà tal-
istituzzjonijiet tal-assiguraturi 
b'dimensjoni fuq skala tal-Unjoni, biex 
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jitħarsu l-interessi tad-detenturi tal-poloz 
u l-interessi tal-benefiċjarji fl-Unjoni u 
biex jitnaqqas il-kost ta' kriżi finanzjarja 
sistemika għal dawk li jħallsu t-taxxi, 
għandha tiġi stabbilita Skema Ewropea 
għall-Garanzija tal-Assigurazzjoni (l-
Iskema). L-Iskema għandu jkollha wkoll 
rwol ta’ għajnuna għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji tal-Unjoni biex jegħlbu 
diffikultajiet meta jkun hemm ċans tajjeb 
li d-diffikultajiet ta’ dan it-tip ikunu 
jheddu l-istabbiltà finanzjarja tas-suq 
finanzjarju waħdieni tal-Unjoni. L-
Iskema għandha tkun iffinanzjata 
permezz tal-kontributi minn dawk l-
istituzzjonijiet finanzjarji. Dawn il-
kontributi jieħdu post dawk li jingħataw 
lill-iskemi għall-garanzija tal-
assigurazzjoni nazzjonali ta' xejra simili.
6. Meta r-riżorsi akkumulati mill-
kontributi magħmula mill-assiguraturi 
ma jkunux biżżejjed biex isolvu l-kriżi, ir-
riżorsi tal-Iskema jistgħu jiżdiedu permezz 
tal-ħruġ ta’ titoli ta’ dejn. L-Istati Membri 
jistgħu, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, 
jiffaċilitaw il-ħruġ ta’ titoli ta’ dejn mill-
Iskema permezz ta' garanziji, u bi ħlas li 
jirrifletti kif jixraq ir-riskju meħud. Dawk 
il-garanziji għandhom jinqasmu bejn l-
Istati Membri skont il-kriterji msemmija 
fil-paragrafu 7.
7. Meta, f'ċirkostanzi estremi u 
eċċezzjonali u fil-kuntest ta' kriżi 
sistemika, ikun hemm il-falliment ta' 
istituzzjoni waħda jew aktar u r-riżorsi 
disponibbli ma jkunux biżżejjed, l-Istati 
Membri milquta għandhom jaffrontaw 
dan il-piż skont il-prinċipji stabbiliti fil-
Memorandum ta' Qbil (MtQ) attwali, kif 
emendat.
8. Is-sħubija fl-Iskema għandha tieħu 
post is-sħubija fl-Iskemi għall-Garanzija 
tal-Assigurazzjoni nazzjonali eżistenti 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni 
li jieħdu sehem fiha. L-Iskema għandha 
tkun immaniġġjata minn Bord maħtur 
mill-Awtorità għal perjodu ta’ ħames 
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snin. Il-membri tal-Bord għandhom 
ikunu eletti minn fost il-persunal tal-
awtoritajiet nazzjonali. Għandu jiġi 
stabbilit Bord Konsultattiv li jinkludi l-
istituzzjonijiet tal-assiguraturi li jkunu 
qed jieħdu sehem fl-Iskema.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Awtorità għandha tiddelega lill-
awtoritajiet fl-Istati Membri l-kompiti u r-
responsabbiltajiet biex jissorveljaw is-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji b'dimensjoni fuq skala tal-
Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 12a.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tirrappreżenta lill-
Unjoni Ewropea fil-fora internazzjonali 
kollha li jikkonċernaw ir-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet li jaqgħu taħt il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2).

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-
Istituzzjonijiet Finanzjarji, l-Awtorità 
tista’ tiżviluppa kuntatti ma’ awtoritajiet 

L-Awtorità għandha tiżviluppa kuntatti 
ma’ awtoritajiet superviżorji minn pajjiżi 
terzi. Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
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superviżorji minn pajjiżi terzi. Hija tista’ 
tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali u l-
amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u l-amministrazzjonijiet ta’ 
pajjiżi terzi.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib 
mal-BERS. Hija għandha tipprovdi lill-
BERS b’informazzjoni regolari u 
aġġornata li hija meħtieġa biex twettaq il-
kompiti tagħha. Kwalunkwe informazzjoni 
neċessarja għall-ilħuq tal-kompiti tagħha, li 
ma tkunx f’format fil-qosor jew kollettiv, 
għandha tiġi pprovduta mingħajr dewmien 
lill-BERS wara talba motivata, kif 
speċifikat fl-Artikolu [15] tar-
Regolament (KE) Nru …./... [BERS].

2. L-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib 
mal-BERS. Hija għandha tipprovdi lill-
BERS b’informazzjoni regolari u 
aġġornata li hija meħtieġa biex twettaq il-
kompiti tagħha. Kwalunkwe informazzjoni 
neċessarja għall-ilħuq tal-kompiti tagħha, li 
ma tkunx f’format fil-qosor jew kollettiv, 
għandha tiġi pprovduta mingħajr dewmien 
lill-BERS wara talba motivata, kif 
speċifikat fl-Artikolu [15] tar-
Regolament (KE) Nru …./... [BERS]. L-
Awtorità għandha tiżviluppa protokoll 
xieraq għall-iżvelar ta' informazzjoni 
kunfidenzjali dwar istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda 
deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 10 jew 
11 ma taffettwa bl-ebda mod ir-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. 

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda 
deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 10 jew 
11 ma taffettwa direttament b'mod 
sinifikanti r-responsabbiltajiet fiskali tal-
Istati Membri.
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu juri b’mod ċar 
kif id-deċiżjoni taffettwa r-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu jipprovdi 
valutazzjoni tal-impatt dwar kemm id-
deċiżjoni taffettwa r-responsabbiltajiet 
fiskali tiegħu.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-President għandu jinħatar mill-Bord 
tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-
ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-
swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti 
għas-superviżjoni u r-regolazzjoni 
finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-
għażla.

2. Il-President għandu jinħatar mill-Bord 
tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-
ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-
swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti 
għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni 
finanzjarja, wara proċedura miftuħa tal-
għażla, organizzata u ġestita mill-
Kummissjoni.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lista 
qasira ta’ tliet kandidati lill-Parlament 
Ewropew. Wara li jmexxi s-seduti ta' 
smigħ ta' dawk il-kandidati, il-Parlament 
Ewropew għandu jagħżel wieħed 
minnhom. Il-kandidat li jintgħażel b’dan 
il-mod għandu jinħatar mill-Bord tas-
Superviżuri.
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Parlament Ewropew ikun tal-
fehma li l-ebda wieħed mill-kandidati fil-
lista qasira ma jkun jissodisfa b'mod 
suffiċjenti l-kwalifiki stipulati fl-ewwel 
subparagrafu, għandha terġa' tibda l-
proċedura miftuħa tal-għażla.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel jinħatar, il-kandidat magħżul mill-
Bord tas-Superviżuri għandu jkun soġġett 
għal konferma mill-Parlament Ewropew.

imħassar

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jista’ jitlob ukoll 
lill-President jew lis-sostitut tiegħu, 
filwaqt li jirrispetta b’mod sħiħ l-
indipendenza tiegħu, biex jagħmel 
dikjarazzjoni b’mod regolari quddiem il-
kumitat kompetenti tiegħu u jwieġeb 
mistoqsijiet imressqa minn membri ta’ 
dak il-kumitat.

1. Il-President għandu, tal-inqas kull tliet 
xhur, jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-
Parlament Ewropew u jwieġeb 
kwalunkwe mistoqsija mressqa mill-
membri tiegħu.
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Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew jista’ jitlob lill-
President sabiex jissottometti rapport 
dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. 

2. Il-President għandu jippreżenta rapport 
dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu lill-
Parlament Ewropew meta jintalab 
jagħmel dan u mill-inqas 15-il jum qabel 
jagħmel id-dikjarazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-
mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-
esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolazzjoni finanzjarja u l-esperjenza 
maniġerjali, wara proċedura miftuħa tal-
għażla.

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-
mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-
esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarja u l-
esperjenza maniġerjali, wara proċedura 
miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita 
mill-Kummissjoni u wara l-approvazzjoni 
tal-Parlament Ewropew.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
Kompożizzjoni

1. L-Awtorità għandha tifforma parti mis-
SESF, li għandha taħdem bħala netwerk 
tas-Superviżuri.
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2. Is-SESF għandha tinkludi dawn li 
ġejjin:
(a) l-awtoritajiet fl-Istati Membri, kif 
speċifikat fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-
Regolament, Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru …/... [ABE] u l-
Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru …/... [AETS ]; 
(b) l-Awtorità; 
(c) l-Awtorità Bankarja Ewropea 
stabbilita skont l-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru …/… [ABE]; 
(d) l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq stabbilita skont l-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru …/… [AETS ];
(e) il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej previst fl-
Artikolu 40; 
(f) il-Kummissjoni għall-għanijiet tat-
twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikoli 7, 
9 u 10.
3. L-Awtorità għandha tikkoopera b’mod 
regolari u mill-qrib, tiżgura l-konsistenza 
transsettorjali tax-xogħol u tasal għal 
pożizzjonijiet konġunti fil-qasam tas-
superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji 
u fuq kwistjonijiet transsettorjali oħra 
mal-Awtorità Bankarja Ewropea u mal-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
permezz tal-Kumitat Konġunt tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej stabbilit 
fl-Artikolu 40.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Kapitolu IV – taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KUMITAT KONĠUNT TAL-
AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI 
EWROPEJ

KUMITAT KONĠUNT
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kumitat Konġunt għandu jservi bħala 
forum li fih, l-Awtorità għandha tikkoopera 
regolarment u mill-qrib u għandha tiżgura 
konsistenza transsettorjali mal-Awtorità 
Bankarja Ewropea u mal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq. 

2. Il-Kumitat Konġunt għandu jservi bħala 
forum li fih, l-Awtorità għandha tikkoopera 
regolarment u mill-qrib u għandha tiżgura 
konsistenza u tagħlim transsettorjali mal-
Awtorità Bankarja Ewropea u mal-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq, 
b'mod partikolari dwar: 

– il-konglomerati finanzjarji;
– il-kontabilità u l-verifika;
– l-analiżijiet mikroprudenzjali għall-
istabbiltà finanzjarja;
– il-prodotti ta' investiment għall-
konsumaturi individwali;
– il-miżuri kontra l-ħasil tal-flus; kif ukoll
– l-iskambju ta' informazzjoni mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u l-
iżvilupp tar-relazzjoni bejn il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tikkontribwixxi 
riżorsi adegwati għall-appoġġ 
amministrattiv tal-Kumitat Konġunt tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. Dan 
jinkludi spejjeż fuq il-persunal, 
amministrattivi, infrastrutturali u 
operazzjonali.

3. Il-Kumitat Konġunt għandu jkollu 
segretarjat permanenti, li jkun magħmul 
minn persunal issekondat mit-tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. L-
Awtorità għandha tikkontribwixxi 
proporzjon ġust tal-ispejjeż
amministrattivi, infrastrutturali u 
operazzjonali.
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Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dawk l-awtoritajiet superviżuri inklużi 
fis-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji biss għandhom ikunu 
intitolati li jissorveljaw l-istituzzjonijiet 
finanzjarji li joperaw fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 40 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40a
Superviżjoni

Fil-każ li istituzzjoni finanzjarja 
transkonfinali sinifikanti tkopri diversi 
setturi, il-Kumitat Konġunt għandu 
jiddeċiedi liema Awtorità Superviżorja 
Ewropea għandha taġixxi bħala l-
awtorità kompetenti ewlenija u/jew tadotta 
deċiżjonijiet vinkolanti biex tinstab 
soluzzjoni tal-problemi bejn l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Awtorità għandha, skont il-
prinċìpji ġenerali komuni tal-liġijiet tal-
Istati Membri, tagħmel tajjeb għal 

1. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Awtorità għandha, skont il-
prinċìpji ġenerali komuni tal-liġijiet tal-
Istati Membri, tagħmel tajjeb għal 
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kwalunkwe ħsara li tiġi kkawżata minnha 
jew mill-persunal tagħha fit-twettiq ta' 
dmirijietu. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu 
jkollha l-ġuriżdizzjoni fi kwalunkwe 
tilwima fuq ir-rimedju ta’ ħsara bħal din.

kwalunkwe ħsara mhux ġustifikabbli li tiġi 
kkawżata minnha jew mill-persunal tagħha 
fit-twettiq ta’ dmirijietu. Il-Qorti tal-
Ġustizzja għandu jkollha l-ġuriżdizzjoni fi 
kwalunkwe tilwima fuq ir-rimedju ta’ ħsara 
bħal din.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jevalwa inter alia: il-grad ta’ konverġenza 
fil-prattiki superviżorji standard milħuq 
mill-awtoritajiet nazzjonali; il-
funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri; 
il-mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-
istituzzjonijiet transkonfinali, b'mod 
partikolari dawk b'dimensjoni fuq skala 
tal-UE; il-funzjonament tal-Artikolu 23 
fir-rigward tas-salvagwardji u r-
regolaturi; il-konverġenza superviżorja fl-
oqsma tal-ġestjoni tal-kriżijiet u tas-
soluzzjoni tagħhom fl-Unjoni u l-
kwistjoni jekk l-attivitajiet prudenzjali u t-
tmexxija tan-negozju għandhomx ikunu 
ħaġa waħda jew separati. Ir-rapport 
għandu jkun fih proposti dwar kif jista' 
jkompli jiġi żviluppat ir-rwol tal-Awtorità 
u tas-SESF, bil-ħsieb li tinħoloq struttura 
superviżorja Ewropea integrata.
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