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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

1. KUNTEST TAL-PROPOSTA 

L-esperjenza tal-kriżi finanzjarja kixfet fallimenti importanti tas-superviżjoni finanzjarja, 
kemm f’każijiet partikolari kif ukoll b’rabta mas-sistema finanzjarja sħiħa. Il-President 
Barroso b’hekk talab lil grupp ta’ esperti ta’ livell għoli, ippresedut mis-Sur Jacques de 
Larosière, biex jagħmel proposti sabiex jissaħħu l-arranġamenti superviżorji Ewropej, bil-
għan li tiġi stabbilita sistema ta’ superviżjoni Ewropea aktar effiċjenti, integrata u sostenibbli. 
Il-Grupp ippreżenta r-rapport tiegħu fil-25 ta’ Frar 2009. Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, il-Kummissjoni ppreżentat proposti għal struttura Ewropea ġdida ta’ superviżjoni 
finanzjarja fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa f’Marzu 2009. Il-
Kummissjoni ppreżentat l-ideat tagħha f’aktar dettall fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ 
Mejju 2009 li pproponiet:  

– L-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF), li tikkonsisti 
minn netwerk ta’ superviżuri finanzjarji nazzjonali li jaħdmu flimkien ma’ Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (ASE) ġodda, maħluqa billi l-kumitati superviżorji Ewropej1 
eżistenti jiġu ttrasformati f’Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX), u Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq (AETS), li tgħaqqad il-vantaġġi ta’ qafas Ewropew ġenerali għas-superviżjoni 
finanzjarja mal-kompetenza esperta ta’ entitajiet superviżorji mikroprudenzjali lokali li 
huma l-aktar qrib tal-istituzzjonijiet li joperaw fil-ġuriżdizzjonijiet tagħhom; u 

– L-istabbiliment ta’ Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), li għandu 
jimmonitorja u jivvaluta t-theddidiet potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja li jistgħu 
jirriżultaw minn żviluppi makroekonomiċi u minn żviluppi fis-sistema finanzjarja b’mod 
ġenerali. Għal dan il-għan, il-BERS ser jipprovdi twissija bikrija dwar riskji sistemiċi li 
jistgħu jkunu qegħdin jakkumulaw u, fejn ikun meħtieġ, joħroġ rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni biex dawn ir-riskji jiġu indirizzati2.  

Il-Komunikazzjoni kkonkludiet ukoll li sabiex is-SESF taħdem b'effikaċja, ser ikunu 
meħtieġa tibdiliet fil-leġiżlazzjoni tas-servizzi finanzjarji, partikolarment sabiex jipprovdu 
ambitu xieraq għas-setgħat aktar ġenerali pprovduti fir-regolamenti individwali li jistabbilixxu 
l-Awtoritajiet, jiżguraw sett armonizzat ta' regoli finanzjarji permezz tal-possibbiltà li jiġi 
żviluppat abbozz ta' standards tekniċi u jiffaċilitaw il-kondiviżjoni, meta meħtieġ, tal-
informazzjoni mikroprudenzjali. 

2. KONSULTAZZJONI MAL-PARTIJIET INTERESSATI 

Saru żewġ konsultazzjonijiet miftuħa fl-iżvilupp ta’ dawn il-proposti. L-ewwel nett, wara r-
rapport tal-grupp ta’ livell għoli ppresedut mis-Sur Jacques de Larosière u l-pubblikazzjoni 
tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2009, il-Kummissjoni organizzat l-
ewwel konsultazzjoni mill-10 ta’ Marzu sal-10 ta’ April 2009 bħala kontribut għall-

                                                 
1 Dawn huma l-Kumitat għas-Superviżuri Bankarji Ewropej (KSBE), il-Kumitat għas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej 

(CEIOPS) u l-Kumitat għar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej (KRTE). 
2 Għandu jiġi nnotat li dan il-memorandum ta’ spjegazzjoni jiffoka fuq il-proposti biex tiġi stabbilita s-SESF billi l-kumitati superviżorji Ewropej eżistenti jiġu 

trasformati f’ASE. Il-proposta biex jiġi stabbilit l-BERS qiegħda tiġi diskussa f’memorandum separat. 
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Komunikazzjoni tagħha dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-Ewropa ppubblikata fis-
27 ta’ Mejju 2009. Sommarju tas-sottomissjonijiet pubbliċi li daħlu jista’ jinstab fuq: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf 

It-tieni, mis-27 ta’ Mejju sal-15 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni organizzat sessjoni oħra ta’ 
konsultazzjoni, fejn stiednet lill-partijiet kollha interessati biex jikkummentaw dwar ir-riformi 
aktar dettaljati ppreżentati fil-Komunikazzjoni tas-27 ta' Mejju 2009 dwar is-Superviżjoni 
Finanzjarja fl-Ewropa. Ir-risposti riċevuti kienu fil-biċċa l-kbira favur ir-riformi suġġeriti, 
b’kummenti dwar aspetti dettaljati tal-BERS u s-SESF proposti. Sommarju tas-
sottomissjonijiet pubbliċi li daħlu jista’ jinstab fuq: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_su
mmary_en.pdf 

Barra minn dan, fit-23 ta' Settembru 2009 ġie ppubblikat Dokument ta' Ħidma tal-Persunal 
tas-Servizzi tal-Kummissjoni li ħares bil-quddiem lejn l-oqsma possibbli fejn jistgħu jkunu 
meħtieġa emendi fil-leġiżlazzjoni settorjali. 

3. VALUTAZZJONI TAL-IMPATT 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Mejju dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-Ewropa 
kienet akkumpanjata minn valutazzjoni tal-impatt li analizzat l-alternattivi politiċi prinċipali 
għall-istabbiliment tas-SESF u l-BERS. Dawn il-proposti huma akkumpanjati minn tieni 
valutazzjoni tal-impatt, li teżamina l-alternattivi f’aktar dettall. It-tieni valutazzjoni tal-impatt 
analizzat l-alternattivi għas-setgħat xierqa għall-Awtorità ħalli tkun tista' taħdem biex 
tipproduċi sett uniku ta' regoli armonizzati u kkonkludiet li din il-kapaċità għandha tkun bix-
xieraq limitata għal dawk l-oqsma li ser jiġu ddefiniti fil-leġiżlazzjoni settorjali li ġejja, u 
identifikat dawn l-oqsma possibbli. Barra minn dan, fl-iżvilupp tal-abbozz tal-istandards 
tekniċi stess, l-Awtoritajiet għandhom iwettqu analiżi xierqa tal-kostijiet u l-benefiċċji 
potenzjali reletati u jikkonsultaw il-partijiet interessati qabel ma' jippreżentawhom lill-
Kummissjoni. 

Ir-rapport dwar it-tieni valutazzjoni tal-impatt jista’ jinstab fuq is-sit web tal-Kummissjoni. 

4. ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA 

Minħabba li huwa meħtieġ li jsir xi tibdil fid-Direttivi eżistenti sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
ktieb tar-regoli wieħed, Direttiva emendatorja l-aktar strument xieraq. Din id-Direttiva 
emendatorja għandu jkollha l-istess bażi legali bħad-Direttivi li temenda. 

5. IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI 

Il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni fuq il-baġit tal-Komunità. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf
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6. SPJEGAZZJONI DETTALJATA TAL-PROPOSTA 

Fit-23 ta' Settembru 2009, il-Kummissjoni adottat proposti għal Regolamnet li jistabbilixxi 
Awtorità Bankarja Ewropea, Regolamnet li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol, u Regolamnet li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-
Swieq3. Flimkien ma' dawn ir-Regolamenti u sabiex is-SESF taħdem effikaċjament, huma 
meħtieġa tibdiliet fis-settur leġiżlattiv. L-oqsma li fihom qegħdin jiġu proposti l-emendi 
ġeneralment jaqgħu fil-kategoriji li ġejjin: 

• Definizzjoni tal-ambitu xieraq tal-istandards tekniċi bħala għodda addizzjonali għall-
konverġenza u bil-ħsieb li jiġi żviluppat ktieb tar-regoli wieħed; 

• Sabiex tkun integrata sew il-possibbiltà li l-awtorità tirrisolvi nuqqas ta' qbil b'mod 
bilanċjat f'dawk l-oqsma fejn diġà jeżistu proċessi għat-teħid tad-deċiżjoni komuni fil-
leġiżlazzjoni settorjali; u 

• Emendi ġenerali li huma komuni għal ħafna mil-leġiżlazzjoni settorjali u meħtieġa sabiex 
id-direttivi joperaw fil-kuntest ta' awtoritajiet ġodda pereżempju, li l-kumitati tal-livell 3 
jinbidilhom isimhom għall-awtoritajiet il-ġodda u jiġi żgurat li jeżistu l-kanali xierqa għall-
iskambju tal-informazzjoni. 

Din id-direttiva emendatorja qiegħda tiġi proposta biex temenda il-leġiżlazzjoni li ġejja: 

• 2006/48/KE u 2006/49/KE: Id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital 

• 2002/87/KE: Id-Direttiva dwar il-Konglomerati Finanzjarji 

• 2003/41/KE: Id-Direttiva dwar l-Istituzzjonijiet għall-Provvista ta’ Irtirar Okkupazzjonali 

• 2003/6/KE: Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq 

• 2004/39/KE: Id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji 

• 2003/71/KE: Id-Direttiva dwar il-Prospetti 

• 1998/26/KE: Id-Direttiva dwar il-Finalità tas-Saldu 

• 2004/109/KE: Id-direttiva dwar it-Traspanerza 

• 2005/60/KE: Id-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus 

• 2009/65/KE: Impriżi ta' Investimenti Kollettivi f'Titoli Trasferibbli 

Madankollu, fejn xieraq, wara l-pubblikazzjoni tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel aktar proposti għal emendi għad-Direttiva tas-Solvenza II, li qegħda titlesta bħalissa. 

                                                 
3  
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6.1. Standards tekniċi 

Il-proposti għal Regolament li jistabbilixxi Awtorità Bankarja Ewropea, Regolamnet li 
jistabbilixxi Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol, u 
Regolamnet li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq li adottat il-Kummissjoni 
fit-23 ta' Settembru 2009 jipprovdu li l-Awtoritajiet jistgħu jiżviluppaw abbozz ta' standards 
tekniċi fl-oqsma speċifikati fil-leġiżlazzjoni settorjali. L-identifikazzjoni tal-oqsma għall-
istandards tekniċi hija bbażata fuq il-prinċipji ta' livell għoli li ġejjin: 

• Kwistjonijiet tekniċi: dawk l-oqmsa magħżula huma purament tekniċi, fejn l-iżvilupp tal-
istandards l-aħjar li jitħalla f'idejn l-esperti superviżorji. Huma oqsma li ma jinvolvux 
deċiżjonijiet politiċi. 

• Kwistjonijiet prattiċi/proċeduri ta' kooperazzjoni: jorbtu ma kwistjonijiet prattiċi bħal 
approċċi proċedurali għall-iskambju tal-informazzjoni li jistgħu jsaħħu l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet superviżuri, u li huma ta' interess dirett għall-awtoritajiet involuti. Dawn 
l-oqsma għandhom jinkludu biss tali kwistjonijiet fejn approċċ komuni jew il-previdibbiltà 
tkun ta' benefiċċju għal dawn kollha involuti. 

• Flessibiltà: fejn huwa ta' importanza li jkun hemm flessibbiltà teknika għal rispons rapidu 
għal żviluppi futuri tas-suq jew fejn f'xi oqsma mhux meħtieġ li jsiru tibdiliet għal issa iżda 
li jkun hemm l-għażla li jsiru aktar tard jekk meħtieġ.  

• Ħtieġa: Intgħażlu biss dawk l-oqsma fejn regoli dettaljati, tekniċi u konsistenti huma 
meħtieġa għall-istabbiltà finanzjarja, għall-protezzjoni tad-depożituri, tad-detenturi ta' 
poloz u tal-investituri, biex jiżguraw l-effiċjenza u l-integrità tas-suq jew biex isaħħu s-suq 
uniku. 

Fil-prattika, it-tipi ta' oqsma koperti mill-istandards tekniċi jinqasmu fi tliet kategoriji. L-
ewwel, standards jistgħu jiġi żviluppati f'dawk l-oqsma fejn standards metodoloġiki jew 
kwantitattivi dettaljati huma meħtieġa biex jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti ta' ċerti regoli 
u fejn ġeneralment hemm anqas ħtieġa għal ġudizzju superviżorju. It-tieni, f'dawn l-oqsma li 
jibbenefikaw minn approċċ uniformi għar-rapportar jew l-iżvelar pereżempju fil-faċilitazzjoni 
tax-xogħol biex jinħoloq format uniformi tar-rapportar bankarju sal-2012. Finalment, f'dawk 
l-oqsma fejn is-superviżuri jibbenefikaw minn approċċ konsistenti għall-proċessi ta' 
kooperazzjoni fosthom it-termini tal-valutazzjoni tas-superviżjoni tar-riskju u l-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni pereżempju f'sitwazzjonijiet fejn superviżuri ospitanti jibbenefikaw minn 
sett minimu konsistenti ta' informazzjoni mingħand is-superviżuri tad-domiċilju. 

Barra minn dawn fl-oqsma identifikati f'din id-Direttiva, il-Kummissjoni qiegħda tqis aktar 
jekk għandhomx jingħataw setgħat addizzjonali għal standards tekinċi f'xi oqsma - 
partikolarment fit-titoli - li huma koperti minn regoli tal-livell 2, li ġew adottati abbażi ta' 
setgħa li ngħatat lill-Kummissjoni taħt l-istrumenti tal-Livell 1, biex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli mingħajr ma tissupplimenta l-istrumenti 
konċernati tal-livell 1 u 2. Dawn l-emendi ulterjuri jkunu jikkonċernaw partikolarment lid-
Direttivi 2003/6/KE, 2003/71/KE u 2004/39/KE u jistgħu jifformaw tieni Direttiva Omnibus, 
flimkien ma' proposti għal emendi fid-Direttiva tas-Solvenza II. 
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6.2. Soluzzjoni tan-nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 

Fir-regolamenti dwar l-istabbiliment tal-Awtoritajiet Ewropej tas-Superviżjoni, huwa propost 
mekkaniżmu sabiex jiżgura li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali relevanti jqisu l-interessi 
tal-Istati Membri oħra kif ukoll is-saħħa u l-istabbiltà tas-sistema Ewropea sħiħa.  

B'mod ġenerali, nuqqasijiet ta' qbil bejn is-superviżuri huma koperti bis-sħiħ mir-regolament 
bla ma jiġu kkważati tibdiliet fil-leġiżlazzjoni settorjali. Madankollu, f'dawk l-oqsma fejn 
diġà hemm il-possibbiltà ta' xi forma ta' proċess ta' medjazzjoni mhux vinkolanti, jew fejn 
hemm limiti ta' żmien għal deċiżjonijiet konġunti li għandhom jittieħdu minn superviżur 
wieħed jew aktar, ser ikunu meħtieġa emendi biex tiddaħħal b'mod xieraq il-possibbiltà li l-
awtoritajiet isolvu n-nuqqasijiet ta' qbil. Dawn l-emendi għandhom ikollhom l-għan li 
jiżguraw li hemm ċarezza dwar u l-inqas xkiel għall-proċess biex tintlaħaq deċiżjoni 
konġunta, kif ukoll, li fejn meħtieġ, l-Awtoritajiet ikunu kapaċi jsolvu n-nuqqasijiet ta' qbil. 

6.3. Emendi Ġenerali 

Hemm għadd ta' oqsma fejn għandhom isiru emendi konsegwenzjonali li huma komuni għall-
biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni settorjali u meħtieġa biex id-direttivi joperaw f'kuntest ta' 
awtoritajiet ġodda, kif spejgat hawn taħt. 

Li jiefqu l-kompiti attwali tal-Kumitati tal-Livell 3 

Sabiex jiġi żgurat li l-Awtoritajiet il-ġodda jkunu jistgħu jwettqu bla intoppi l-kompiti attwali 
tal-Kumitati tal-Livell 3, fid-direttivi kollha msemmija hawn fuq, ir-referenzi li ġejjin ser 
jinbidlilhom isimhom: 

'Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej' għal 'Awtorità Bankarja Ewropea' 

'Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol' għal 
'Awtorità Ewropea tas-Superviżuri tal-Assigurazzjonijiet u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol' 

'Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli' għal 'Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq' 

Obbligi għall-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni mal-ASE 

L-istruttura superviżorja ġdida ser teħtieġ lill-awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni li 
jikkooperaw mill-qrib mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. Partikolarment, għandhom 
jirċievu biżżejjed informazzjoni mingħand l-awtoritajiet nazzjonali superviżorji sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu dmirijiethom skont ir-regolament. 

Fejn neċessarju, rekwiżiti speċifiċi għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni biex jiffaċilitaw dan 
ta' hawn fuq ser ikunu stipulati fil-leġiżlazzjoni settorjali. Emendi fil-leġiżlazzjoni relevanti 
jiċċaraw l-obbligi fuq is-superviżuri nazzjonali li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex l-
awtoritajiet iwettqu l-kompiti u kanal xieraq għall-informazzjoni ħalli jiġi żgurat li ma jkunx 
hemm ostakoli legali għall-obbligi tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni li hemm fir-
Regolamenti li jistabbilixxu l-Awtoritajiet. 

Rwol internazzjonali u konsultattiv 

L-ASE jistgħu jservu bħala punti ta’ kuntatt siewja għal awtoritajiet superviżorji minn pajjiżi 
terzi. F’dan il-kuntest, huma jistgħu, bla ħsara għall-kompetenzi tal-Istituzzjonijiet Ewropej, 
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jidħlu f’arranġamenti amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u l-
amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi. L-ASE jistgħu jassistu wkoll fit-tħejjija ta’ deċiżjonijiet 
ta’ ekwivalenza marbuta ma’ sistemi superviżorji f’pajjiżi terzi. Barra minn hekk, l-ASE 
jistgħu, meta jintalbu jew fuq inizjattiva tagħhom stess, jipprovdu parir lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jew jippubblikaw opinjonijiet, fosthom fir-rigward 
tal-valutazzjonijiet prudenzjali ta’ fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet transkonfinali. Dawn tal-
aħħar għandhom jipprovdu għal salvagwardji addizzjonali biex tkun żgurata valutazzjoni 
tajba u oġġettiva tal-fużjonijiet jew l-akkwiżizzjonijiet transkonfinali fil-ġejjieni. 

Żamma ta' listi u emendi oħra 

Qiegħed jiġi propost li l-ASE jingħataw id-dmir li jistabbilixxu, jippubblikaw u regolarment 
jaġġornaw ir-reġistri u l-listi tal-atturi finanzjarji fil-Komunità u kwistjonijiet oħra importanti, 
li attwalment huwa d-dmir ta' kull awtorità nazzjonali kompetenti, eż. li żżomm reġistri tal-
kumpaniji kollha tal-investiment skont l-Art.5(3) tal-MiFID jew il-listi tas-swieq regolati 
skont l-Art. 47 tal-MiFID. Lista jew reġistru wieħed konsolidat għal kull kategorija ta' atturi 
finanzjarji fil-Komunità jista' jtejjeb it-trasparenza u jirrifletti aħjar is-suq finanzjarju uniku. 
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2009/0161 (COD) 

Proposta għal 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

Li temenda d-Direttivi 1998/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 
2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-

rigward tas-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(Test b'relevanza għaż-ŻEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikoli 44, 47(2), 55 u 95 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni4, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew5, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew6, 

Skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat7, 

Billi: 

(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 nazzjonali ta' superviżjoni waqgħu lura meta mqabbla mar-realtà 
integrata u interkonnessa tas-swieq finanzjarji Ewropej, li fihom bosta kumpaniji 
finanzjarji joperaw lil hinn mill-fruntieri u joffru servizzi finanzjarji lil negozji u 
konsumaturi. Il-kriżi kixfet nuqqasijiet fil-qasam tal-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni, 
l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi Komunitajra u l-fiduċja bejn is-superviżuri 
nazzjonali.  

(2) Rapport mitlub mill-Kummissjoni u ppubblikat fil-25 ta’ Frar 2009 minn grupp ta’ 
esperti ta’ livell għoli ppresedut minn J. de Larosière kkonkluda li l-qafas superviżorju 
kien jeħtieġlu li jissaħħaħ sabiex jitnaqqas ir-riskju u l-gravità ta’ kriżijiet finanzjarji 
futuri. Għalhekk, huwa rrakkomanda riformi estensivi fl-istruttura tas-superviżjoni tas-
settur finanzjarju fil-Komunità. Dak il-grupp ta’ esperti kkonkluda wkoll li għandha 
tinħoloq Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji, li tinkludi tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, waħda għas-settur bankarju, waħda għas-settur tat-titoli u 

                                                 
4 ĠU C , , p. . 
5 ĠU C , , p. . 
6 ĠU C , , p. . 
7 ĠU C , , p. . 
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waħda għas-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, u l-ħolqien ta’ Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. 

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-4 ta’ Marzu 2009 bit-titlu “Nixprunaw l-Irkupru 
Ewropew”8, il-Kummissjoni pproponiet li tressaq abbozz ta’ leġiżlazzjoni li toħloq 
Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji, u fil-Komunikazzjoni tagħha tas-
27 ta’ Mejju 2009 bit-titlu "Superviżjoni Finanzjarja Ewropea"9 ipprovdiet iżjed 
dettalji dwar l-istruttura possibbli ta’ tali qafas superviżorju ġdid. 

(4) Il-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2009, irrakkomanda li 
titwaqqaf Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji, li tkun tinkludi tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ġodda. Il-mira tas-sistema għandha tkun li ttejjeb il-
kwalità u l-konsistenza tas-superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-sorveljanza ta’ gruppi 
transkonfinali u tistabbilixxi ġabra Ewropea unika tar-regoli applikabbli għall-
istituzzjonijiet finanzjarji kollha fis-Suq Intern. Huwa enfasizza li l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandu jkollhom ukoll setgħat superviżorji għall-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u talab lill-Kummissjoni sabiex tħejji proposti konkreti 
dwar kif is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji jista’ jkollha rwol b’saħħtu 
f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi. 

(5) Fit-23 ta' Settembru 2009, il-Kummissjoni adottat proposti għal tliet Regolamenti li 
jistabbilixxu Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji b'inklużjoni tat-tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

(6) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji taħdem effikaċjament, huma 
meħtieġa tibdiliet fil-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam tal-operat tat-tliet 
Awtoritajiet. Dawn it-tibdiliet jikkonċernaw id-definizzjoni tal-ambitu ta' ċerti setgħat 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, l-integrazzjoni ta' ċerti setgħat fi proċessi 
eżistenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti u emendi li jiżguraw il-
funzjonament bla intoppi u effikaċi fil-kuntest tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji. 

(7) L-istabbiliment tat-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) għandu jkun 
akkumpanjat mill-iżvilupp ta’ sett uniku ta' regoli armonizzati ħalli tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi u b’hekk jikkontribwixxi għall-funzjonament aktar effikaċi tas-
Suq Intern. Ir-Regolamenti li jistabbilixxu s-SESF jipprovdu li Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej jistgħu jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi fl-oqsma 
stipulati speċifikament fil-leġiżlazzjoni relevanti, li għandhom jitressqu għand il-
Kummissjoni għall-adozzjoni permezz ta' Regolamenti jew Direttivi. Il-leġiżlazzjoni 
relevanti għandha tiddefinixxi dawk l-oqsma fejn l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom is-setgħa li jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi. 

(8) L-identifikazzjoni tal-oqsma għall-istandards tekniċi għandha ssib bilanċ xieraq bejn 
il-ħolqien ta' sett uniku ta' regoli armonizzati, mingħajr ma tikkomplika bla bżonn ir-
regolamentazzjoni. Għandhom jintgħażlu biss dawk l-oqsma fejn regoli tekniċi 
konsistenti jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-istabbiltà finanzjarja, għall-
protezzjoni tad-depożituri, ta' min għandu polza u tal-investituri, għall-effiċjenza u l-

                                                 
8 COM(2009) 114 finali. 
9 COM(2009) 252 finali. 
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integrità tas-suq, u biex jitneħħew tagħwiġiet fil-kompetizzjoni u r-riskji ta' arbitraġġ 
regolatorju. 

(9) Kwistjonijiet soġġetti għal standards tekniċi għandhom ikunu ġenwinament tekniċi, 
fejn l-iżvilupp tagħhom jitlob l-għarfien espert ta' esperti superviżorji. L-istandards 
tekniċi għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-regoli inklużi 
l-istrumenti bażiċi adottati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill u, fejn applikabbli, fil-
miżuri għall-implimentazzjoni li tieħu tal-Kummissjoni mingħajr ma jemendaw 
elementi mhux essenzjali f'dawk l-atti, fost l-oħrajn billi jiddelegaw xi wħud minn 
dawk l-elementi jew billi jissupplimentaw l-att billi jiżdiedu xi elementi mhux 
essenzjali ġodda. Għalhekk l-istandards tekniċi ma għandhomx jinvolvu għażliet 
politiċi. Fil-każ fejn l-istandards tekniċi jkunu mfassla sabiex jiddeterminaw il-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' miżura tal-implimentazzjoni li tieħu l-
Kummissjoni, huma għandhom jiġu żviluppati biss la darba l-miżura tal-
implimentazzjoni li tieħu l-Kummissjoni tiġi adottata. F'ċerti każijiet fejn attwalment 
il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta miżuri tal-implimentazzjoni f'konformità 
mal-proċeduri ta' kumitat skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni10 u l-kontenut ta' dawn il-miżuri tal-
implimentazzjoni huwa limitat għad-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tar-regoli inklużi fl-istrumenti bażiċi, li ma jeħtiġux li jiġu 
ssupplimentati aktar, għal raġunijiet ta' konsistenza jixraq li tiddaħħal il-proċedura 
għall-adozzjoni tal-istandards tekniċi prevista fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 
Nru …/…[ABE], Nru …/… [AETS], u Nru …/… [AEAPX]. 

(10) Kif stipulat fir-Regolamenti li jistabbilixxu s-SESF, qabel ma jissottomettu l-
istandards tekniċi għand il-Kummissjoni, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom, fejn xieraq, iwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwarhom u 
janalizzaw l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati. 

(11) Ir-Regolamenti li jistabbilixxu s-SESF jipprovdu għal mekkaniżmu għas-soluzzjoni 
tan-nuqqasijiet ta' qbil bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Meta awtorità 
kompetenti ma taqbilx dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni minn awtorità kompetenti oħra f’oqsma fejn il-leġiżlazzjoni relevanti teħtieġ 
kooperazzjoni, koordinazzjoni jew teħid konġunt ta' deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti minn iżjed minn Stat Membru wieħed, l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, fuq it-talba ta’ waħda mill-awtoritajiet kompetenti konċernati, 
tista’ tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu ftehim fil-limitu taż-żmien stipulat mill-
Awtorità Superviżorja Ewropea li jqis kwalunkwe limitu ta' żmien fil-leġiżlazzjoni 
relevanti u l-urġenza u l-komplessità tan-nuqqas tal-qbil. Fil-każ li dan in-nuqqas ta' 
qbil jippersisti, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej jistgħu jaqtgħu l-kwistjoni huma. 

(12) Ġeneralment, id-dispożizzjoni li tipprovdi l-possibblità li tilwimiet jissolvew fir-
Regolamenti li jistabbilixxu s-SESF ma jeħtiġux tibdiliet konsegwenzjonali fil-
leġiżlazzjoni relevanti. Madankollu, f'dawk l-oqsma fejn diġà hemm il-possibbiltà ta' 
xi forma ta' proċess ta' medjazzjoni mhux vinkolanti, jew fejn hemm limiti ta' żmien 
għal deċiżjonijiet konġunti li għandhom jittieħdu minn awtorità nazzjonali kompetenti, 
ser ikunu meħtieġa emendi biex tkun żgurta ċ-ċarezza u l-anqas xkiel fil-proċess biex 

                                                 
10 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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tintlaħaq deċiżjoni konġunta, iżda wkoll fejn xieraq, Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
jistgħu jsolvu huma n-nuqqas ta' qbil. 

(13) Id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 
dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu [traduzzjoni mhux 
uffiċjali]11 tipprovdi għal medjazzjoni jew deċiżjonijiet konġunti fir-rigward tad-
determinazzjoni ta' fergħat sinifikanti għall-għanijiet ta' sħubija fil-kulleġġi 
superviżorji, il-validazzjoni tal-mudelli u l-valutazzjoni tar-riskju ta' grupp. F'dawn l-
oqsma kollha, emenda għandha tiddikjara li fil-każ ta' nuqqas ta' qbil matul il-perjodu 
ta' żmien speċifikat, l-Awtorità Bankarja Ewropea tista' ssolvi n-nuqqas ta' qbil billi 
tuża l-proċess spjegat fir-Regolament .../... [ABE]. Dan l-approċċ jagħmilha ċara li n-
nuqqasijiet ta' qbil jistgħu jiġu solvuti u tissaħħaħ il-kooperazzjoni qabel tittieħed jew 
tinħareġ deċiżjoni finali lil xi istituzzjoni. 

(14) Sabiex jiġi żgurat li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej ikomplu jwettqu l-kompiti 
attwali tal-Kumitati tal-livell 3 bla intoppi, ir-referenzi għall-Kumitat tas-Superviżuri 
Bankarji Ewropej, il-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-Assigurazzjonijiet u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol jew il-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli għandhom 
jinbidlu fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha b'referenzi għall-Awtorità Bankarja Ewropea, 
l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol jew l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq rispettivament. 

(15) L-istruttura superviżorja ġdida stabbilita mis-SESF ser teħtieġ lill-awtoritajiet 
nazzjonali tas-superviżjoni li jikkooperaw mill-qrib mal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej. Emendi fil-leġiżlazzjoni relevanti għandhom jiżguraw li ma jkunx hemm 
ostakoli legali għall-obbligi tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni li jinsabu fir-
Regolamenti proposti mill-Kummissjoni u li jistabbilixxu l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej.  

(16) Ir-regolamenti li jistabbilixxu s-SESF proposti mill-Kummissjoni jipprovdu l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej jistgħu jiżviluppaw kuntatti ma' awtoritajiet 
superviżorji minn pajjiżi terzi u għandhom jassistu fit-tħejjija ta' deċiżjonijiet ta' 
ekwivalenza li jappartjenu għal sistemi superviżorji f'pajjiżi terzi. Id-
Direttivi 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar 
is-swieq fl-istrumenti finanzjarji12 u d-Direttiva 2006/48/KE għandhom jiġu emendati 
sabiex jippermettu lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej jistabbilixxu ftehimiet ta' 
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u jiskambjaw informazzjoni meta dawn il-pajjiżi terzi 
jkunu jistgħu jipprovdu garanziji ta' segretezza professjonali. 

(17) Lista jew reġistru wieħed konsolidat għal kull kategorija ta' atturi finanzjarji fil-
Komunità, li attwalment huwa d-dmir ta' kull awtorità nazzjonali kompetenti, ser 
itejjeb it-trasparenza u jirrifletti aħjar is-suq finanzjarju uniku. L-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandu jingħatalhom id-dmir li jistabbilixxu, jippubblikaw u 
regolarment jaġġornaw ir-reġistri u l-listi tal-atturi finanzjarji fil-Komunità. Dan 
jikkonċerna l-lista ta' awtorizzazzjonjiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mogħtija mis-
superviżuri nazzjonali. Jikkonċerna wkoll ir-reġistru tal-kumpaniji kollha tal-
investiment u l-lista tas-swieq regolati skont id-Direttiva 2004/39/KE. Bl-istess mod, l-

                                                 
11 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1. 
12 ĠU L 145, 30.04.2004, p. 1. 
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Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandu jingħatalha d-dmir li tistabbilixxi, 
tippubblika u regolarment taġġorna l-lista tal-prospetti u ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni 
skont id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti 
lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE13.  

(18) F'dawk l-oqsma fejn l-Awtoritajiet għandhom l-obbligu li jiżviluppaw abbozz ta' 
standards tekniċi, dawk l-abbozz ta' standards tekniċi għandhom jitressqu għand il-
Kummissjoni fi żmien tliet snin mill-ħolqien tal-Awtoritajiet. 

(19) Billi l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri t-titjib fil-funzjonament tas-Suq Intern 
permezz tal-iżgurar ta’ livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolazzjoni u 
superviżjoni prudenzjali, il-ħarsien tad-depożituri, l-investituri u l-benefiċjarji u b'hekk 
in-negozji u l-konsumaturi, il-ħarsien tal-integrità, l-effikaċja u l-funzjonament ordnat 
tas-swieq finanzjarji, iż-żamma tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u t-tisħiħ tal-
koordinazzjoni superviżorja internazzjonali, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-
Istati Membru u jistgħu, għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-
livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjaretà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju għall-
ilħiq ta’ dawk l-għanijiet. 

(20) Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 
dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli,14, id-
Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 
dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu dwar impriżi ta' 
assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 
93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill15, id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq)16, id-
Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar 
l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar 
okkupazzjonali17, id-Direttiva 2003/71/KE, id-Direttiva 2004/39/KE, id-
Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 
dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq 
regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE18, id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 
finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu19, id-
Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar 
il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu [traduzzjoni mhux 

                                                 
13 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64. 
14 ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45. 
15 ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1. 
16 ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16. 
17 ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10. 
18 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38. 
19 ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15. 
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uffiċjali]20, id-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital tal-kumpaniji tal-investiment u l-
istituzzjonijiet tal-kreditu [traduzzjoni mhux uffiċjali],21 u d-Direttiva 2009/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti 
u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investimt kollettiv f'titoli 
trasferibbli (UCITS)22, għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq. 

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

Artikolu 1 
Emendi għad-Direttiva 1998/26/KE 

Id-Direttiva 1998/26/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) L-Artikolu 6(3) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"3. L-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 2 għandu immedjatament jinnotifika lill-
Istati Membri l-oħra u lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq stabbilita bir-
Regolament…/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23 u għandu jikkomunika lil 
tal-aħħar l-informazzjoni kollha essenzjali sabiex jeżegwixxi l-kompiti tiegħu." 

(2) Fl-Artikolu 10(1) l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw is-sistemi, u l-operaturi tas-sistemi 
rispettivi, li għandhom ikunu inklużi fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u għandhom 
jinnotifikawhom lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq u jinformawha bl-
awtoritajiet magħżula skont l-Artikolu 6(2). L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-
Swieq għandha tippubblika dik l-informazzjoni fuq il-websajt tagħha." 

Artikolu 2 
Emendi għad-Direttiva 2002/87/KE 

Id-Direttiva 2002/87/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) L-Artikolu 4 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Il-paragrafu 2 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"Il-koordinatur maħtur skont l-Artikolu 10 għandu jinforma lill-impriża prinċipali li 
tmexxi grupp jew, fin-nuqqas ta' impriża prinċipali, l-entità regolata bl-akbar total fil-
karta tal-bilanċ fl-aktar settur finanzjarju importanti fil-grupp, li l-grupp ikun ġie 
identifikat bħala konglomerat finanzjarju u bil-ħatra tal-koordinatur. Il-koordinatur 
għandu jinforma wkoll lill-awtoritajiet kompetenti li jkunu awtorizzaw entitajiet 
regolati fil-grupp u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih il-kumpanija 
holding finanzjarja mħallta jkollha l-uffiċċju prinċipali tagħha, kif ukoll lill-Kumitat 

                                                 
20 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1. 
21 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201. 
22 ĠU L 
23 ĠU L 
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Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej stabbilit bl-Artikoli 42 tar-
Regolament …/…, ir-Regolament …/… u r-Regolament …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24 (minn hawn 'l hemm il-'Kumitat Konġunt')." 

(b) jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: 

"3. Il-Kumitat Konġunt għandu jippubblika lista ta' konglomerati finanzjarji 
identifikati u jżommha aġġornata."  

(2) L-Artikolu 18(1) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"Mingħajr preġudizzju għar-regoli settorali, fil-każ imsemmi fl-Artikolu 5(3), l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw jekk entitajiet regolati, li l-impriża 
prinċipali tagħhom ikollha l-uffiċċju prinċipali tagħha barra l-Komunità, humiex 
soġġetti għal superviżjoni minn awtorità kompetenti ta' pajjiż terz, li hija ekwivalenti 
għal dik prevista fid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar is-superviżjoni 
supplementari ta' entitajiet regolati msemmija fl-Artikolu 5(2). Il-verifika għandha 
titwettaq mill-awtorità kompetenti li kienet tkun il-koordinatur kieku kellhom 
japplikaw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 10(2), fuq it-talba tal-impriża prinċipali jew 
fuq it-talba ta' xi waħda mill-entitajiet regolati awtorizzati fil-Komunità jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess. L-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet 
kompetenti relevanti l-oħra, u għandha tqis kwalunkwe gwida applikabbli preparata 
permezz tal-Kumitat Konġunt skont l-Artikolu 21a(2). Għal dan il-għan l-awtorità 
kompetenti għandha tikkonsulta lill-Kumitat Konġunt qabel ma tieħu deċiżjoni." 

(3) It-titolu tal-Kapitolu III qabel l-Artikolu 20 għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"SETGĦAT KONFERITI U PROĊEDURI TAL-KUMITAT" 

(4) Fl-Artikolu 20(1) għandha tiżdied is-sentenza li ġejja: 

 "Dawk il-miżuri ma għandhomx jinkludu d-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li huma s-suġġetti tal-punti elenkati fl-
Artikolu 21a." 

(5) L-Artikolu 21(5) għandu jitħassar. (6) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej: 

"Artikolu 21a 
Standards tekniċi 

1. Sabiex tkun żgurta l-applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva, l-Awtoritajiet 
superviżori Ewropej, skont l-Artikoli 42 tar-Regolament ../... [ABE], ir-Regolament 
…/… [AEAPX], u r-Regolament …/… [AETS] jistgħu jiżviluppaw abbozz ta' 
standards tekniċi fir-rigward ta': 

(a) L-Artikolu 2(11) sabiex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-Artiolu 17 tad-Direttiva tal-Kunsilli 78/660/KEE25 fil-
kuntest ta' din id-Direttiva; 

                                                 
24 ĠU L 
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(b) L-Artikolu 2(17) sabiex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni fir-rigward tal-proċeduri għad-determinazzjoni ta' 
'awtoritajiet kompetenti revenati'; 

(c) L-Artikolu 3(5) sabiex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni 
tal-parametri alternattivi għall-identifikazzjoni tal-konglomerati 
finanzjarji; 

(d) L-Artikolu 6(2) sabiex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni 
tal-metodi tal-kalkolu elenkati fl-Anness I il-parti II, iżda mingħajr ħsara 
għall-Artikolu 6(4); 

(e) L-Artikolu 7(2) sabiex jiddeterminaw il-modalitajiet għall-inklużjoni tal-
elementi fl-ambitu tad-definizzjoni tal-'konċentrazzjonijiet tar-riskju' fis-
sorveljanza superviżorja msemmija fit-tieni subparagrafu; 

(f) L-Artikolu 8(2) sabiex jiddeterminaw il-modalitajiet għall-inklużjoni tal-
elementi fl-ambitu tad-definizzjoni tal-'tranżazzjonijiet fi ħdan l-istess 
grupp' fis-sorveljanza superviżorja msemmija fit-tielet subparagrafu. 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE], ir-
Regolament …/… [AEAPX], u r-Regolament …/… [AETS]. 

2. Il-Kumitat konġunt jista' jagħti gwida ġenerali dwar jekk l-arranġamenti ta' 
superviżjoni supplementari ta' awtoritajiet kompetenti f'pajjiżi terzi x'aktarx li jiksbu 
l-għanijiet tas-superviżjoni supplementari kif previst f'din id-Direttiva, b'relazzjoni 
mal-entitajiet regolati f'konglomerat finanzjarju, li l-kap tiegħu għandu l-uffiċċju 
prinċipali tiegħu barra l-Komunità.  

Il-Kumitat Konġunt għandu jeżamina regolarment din il-gwida u għandu jqis 
kwalunkwe tibdiliet fis-superviżjoni supplementari mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti relevanti.". 

Artikolu 3 
Emendi għad-Direttiva 2003/6/KE 

Id-Direttiva 2003/6/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) Ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 16(2) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 226 tat-Trattat, awtorità kompetenti li ma 
jkunx hemm azzjoni fuq it-talba tagħha għal informazzjoni fi żmien raġonevoli jew li 
t-talba tagħha għal informazzjoni tiġi rrifjutata tista' ġġib dak in-nuqqas ta' 
konformità għall-attenzjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26, li tista' taġixxi skont is-
setgħat mogħtija lilha minn dak ir-Regolament".  

                                                                                                                                                         
25 ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar minn [...] 
26 ĠU L 
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(2) Fl-Artikolu 16(4), il-ħames subparagrafu għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej: 

"Mingħajr preġudizzju għad-dispsoizzjonijiet tal-Artikolu 226 tat-Trattat, awtorità 
kompetenti li ma jkunx hemm azzjoni fi żmien raġonevoli jew tiġi rrifjutata l-
applikazzjoni tagħha għall-ftuħ ta' inkjesta jew li t-talba tagħha għal awtorizzazzjoni 
biex l-uffiċjali tagħha jakkumpanjaw lil dawk tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru l-ieħor tista' ġġib dak in-nuqqas ta' konformità għall-attenzjoni tal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq li tista' taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha minn dak 
mir-Regolament.../... [AETS]". 

(3) Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 5 għandu jiġi ssostitwit b’li ġej: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 2 u 4, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet fir-rigward tat-twettiq tat-talbiet għall-iskambju tal-informazzjoni u l-
ispezzjonijiet transkonfinali.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]".  

Artikolu 4 
Emendi għad-Direttiva 2003/41/KE 

Id-Direttiva 2003/41/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) L-Artikolu 13 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) It-test eżistenti għandu jiġi nnumerat bħala l-paragrafu 1. 

(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 2 li ġej: 

"2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tad-direttiva, l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xoghol stabbilita bir-Regolament.../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi 
dwar l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... 
[AEAPX]. ". 

(2) Fl-Artikolu 20, għandu jiżdied il-paragrafu 11 li ġej: 

"11. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tad-direttiva, l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għandha tiżviluppa abbozz ta' listi ta' 
standards tekiniċi għad-dispożizzjonijiet ta' natura prudenzjali ta' kull Stat Membru 
relevanti għal qasam tal-iskemi tal-pensjonijiet tax-xogħol li mhumiex koperti mir-

                                                 
27 ĠU L 
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referenza għal-liġi nazzjonali soċjali u dik tax-xogħol fil-paragrafu 1. L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... 
[AEAPX].  

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għandha 
taġġorna l-informazzjoni dwar dik il-leġiżlazzjoni regolarment u tal-anqas kull 
sentejn." 

Artikolu 5 
Emendi għad-Direttiva 2003/71/KE 

Id-Direttiva 2003/71/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

1. Fl-Artikolu 8, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:  

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 2 u biex tqis l-iżviluppi 
tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28 għandha tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekiniċi ħalli tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni għall-
miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4. L-
Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni 
sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

2. L-Artikolu 13 għandu jiġi emendat kif ġej:  

(a) Fil-paragrafu 2 jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:  

"L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq bl-approvazzjoni tal-prospett fl-istess ħin li l-prospett jiġi nnotifikat lill-
emittent, lill-offerent jew lill-persuna li qed titlob li tibda tinnegozja f'suq regolat, 
skont il-każ."  

(b) Il-paragrafu 5 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:  

"5. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tista’ tittrasferixxi l-
approvazzjoni ta’ prospett lill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, basta tkun 
qabel innotifikat lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u kisbet il-qbil tal-
awtorità kompetenti. Dan it-trasferiment għandu jiġi nnotifikat lill-emittent, lill-
offerent jew lill-persuna li qed titlob li titlob li tibda tinnegozja f'suq regolat fi żmien 
tlett ijiem tax-xogħol mid-data tad-deċiżjoni meħuda mill-aworità kompetenti tal-
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Istat Membru tad-domiċilju. Il-limitu taż-żmien imsemmi fil-paragrafu 2 għandu 
japplika minn dik id-data."  

3. Fl-Artikolu 14 għandu jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:  

"4a. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandha tippubblika fuq il-websajt 
tagħha l-lista tal-prospetti approvati skont l-Artikolu 13, inkluża, jekk tapplika, 
hyperlink għall-prospett ippubblikat fuq il-websajt tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju, jew fuq il-websajt tal-emittent, jew fuq il-websajt tas-suq 
regolat. Il-lista ppubblikata għandha tinżamm aġġornata u għandha tibqa' fuq il-
websajt għal perjodu ta' 12-il xahar mill-anqas."  

4. Fl-Artikolu 16, għandu jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:  

"3. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ din l-Artikolu u jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet 
tal-applikazzjoni tal-obbligi li jingħata suppliment għall-prospett f'każ ta' fattur ġdid 
sinifikanti, żball jew inakkuratezza materjali marbuta mal-informazzjoni inkluża fil-
prospett. L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

5. Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 1 għandu jiġi ssostitwit b’li ġej:  

"1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23, meta offerta lill-pubbliku jew dħul għal 
negozju f’suq regolat jingħata fi Stat Membru jew iktar, jew fi Stat Membru li mhux 
l-Istat Membru tad-domiċilju, il-prospett approvat mill-Istat Membru tad-domiċilju u 
kwalunkwe suppliment ta’ miegħu għandhom ikunu validi għall-offerta pubblika jew 
għad-dħul għal negozju f’kwalunkwe għadd ta’ Stati Membri ospitanti, sakemm l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru 
ospitanti jiġu nnotifikati skont l-Artikolu 18. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri ospitanti ma għandhom japprovaw jew iwettqu l-ebda proċeduri 
amministrattivi marbuta ma' prospetti."  

6. Fl-Artikolu 18, għandhom jiżdiedu l-paragrafi 3 u 4 li ġejjin:  

"3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tinnotifika lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq biċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tal-prospett fl-
istess ħin li tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.  

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
għandhom jippubblikaw fuq il-websajt tagħhom l-lista taċ-ċertifikati tal-
approvazzjoni skont dan l-artikolu, inkluża, jekk tapplika, hyperlink għall-prospett 
ippubblikat fuq il-websajt tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, 
jew fuq il-websajt tal-emittent, jew fuq il-websajt tas-suq regolat. Il-lista ppubblikata 
għandha tinżamm aġġornata u għandha tibqa' fuq il-websajt għal perjodu ta' 12-il 
xahar mill-anqas. 
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4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ din id-Direttiva u jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet 
tal-applikazzjoni marbuta mal-proċeduri għan-notifika taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni, il-kopja tal-prospett, it-traduzzjoni tas-sommarju u kwalunkwe 
suppliment għall-prospett.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

7. Fl-Artikolu 21(2), it-tielet subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:  

"L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq u lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra dwar kwalunkwe 
arranġament magħmul fir-rigward ta' delega ta' kompiti, inklużi l-kundizzjonijiet 
preċiżi li jirregolaw id-delega."  

8. L-Artikolu 22 għandu jiġi emendat kif ġej:  

(a) Il-paragrafu 3 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:  

"3. Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti mill-iskambjaw 
informazzjoni konfidenzjali jew milli jittrażmettu informazzjoni konfidenzjali lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jew lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku. L-informazzjoni skambjata bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jew il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandha tkun koperta minn obbligu tas-segretezza professjonali, li għalih huma 
soġġetti l-persuni impjegati jew li qabel kienu impjegati mal-awtoritajiet kompetenti 
li jirċievu l-informazjoni."  

(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 4 li ġej:  

"4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 2 u jitqiesu l-iżviluppi 
tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa 
abbozz ta' standards tekiniċi biex tispeċifika l-kundizzjonijiet tal-kooperazzjoni u l-
iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, inkluż l-iżvilupp ta' 
formoli jew mudelli standard għal dawn il-kooperazzjoni u skambju ta' 
informazzjoni.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

Artikolu 6 
Emendi għad-Direttiva 2004/39/KE 

Id-Direttiva 2004/39/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) L-Artikolu 5(3) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

“3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġistru tal-kumpaniji kollha tal-
investiment. Ir-reġistru għandu jkun pubblikament aċċessibbli u għandu jkun fih 
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informazzjoni dwar is-servizzi jew l-attivitajiet li għalihom hija awtorizzata l-
kumpanija tal-investiment. Għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari. 

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-Regolament.../... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill29 għandha tistabbilixxi lista tal-kumpaniji kollha tal-
investiment fil-Komunità. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq għandha 
tippubblika dik l-lista u għandha żżomma aġġornata." 

(2) Fl-Artikolu 7, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu u tal-Artikoli 7, 9(2)-
(4), 10(1)-(2), u 12, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-
rekwiżiti u l-proċeduri għal din l-awtorizzazzjoni kif stabbilit f'dan l-Artikolu u fl-
Artikoli 7, 9(2)-(4), 10(1)-(2) u 12.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

(3) Fl-Artikolu 10a, għandu jiżdied il-paragrafu 8 li ġej: 

"8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex 
tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni marbuta mal-lista tal-informazzjoni 
meħtieġa għall-valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 u l-
modalitajiet tal-proċess tal-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet komponenti relevanti 
kif imsemmi fl-Artikolu 10(4). L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS].". 

(4) Fl-Artikolu 31, għandu jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: 

"7. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ din l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-obbligi li l-informazzjoni tiġi nnotifikata skont il-paragrafi 2 u 4 u 
l-proċess biex tiġi trażmessa din l-informazzjoni skont il-paragrafi 3 u 6, inkluż l-
iżvilupp ta' formoli jew mudelli standard.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

(5) Fl-Artikolu 32, għandu jiżdied il-paragrafu 10 li ġej: 

"10. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta’ din l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
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applikazzjoni fir-rigward tal-obbligi li l-informazzjoni tiġi nnotifikata skont il-
paragrafi 2 u 4 u l-proċess biex tiġi trażmessa din l-informazzjoni skont il-
paragrafi 3, inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli standard.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

(6) L-Artikolu 47 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"Artikolu 47 
Lista tas-swieq regolati 

Kull Stati Membri għandu jipprepara lista tas-swieq regolati li għalihom huwa l-Istat 
Membru tad-domiċilju u għandu jibgħat din il-lista lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq. Għandha tiġi effettwata komunikazzjoni 
simili rigward kull bidla f’din il-lista. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq 
għandha tippubblika dik l-lista tas-swieq regolati kollha fuq il-websajt tagħha u 
għandha żżomma aġġornata." 

(7) L-Artikolu 48 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Il-paragrafu 1 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"1. Kull Stat Membru għandu jaħtar awtoritajiet kompetenti li għandhom iwettqu d-
dmirijiet previsti f'din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq u lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri l-oħra bl-identità tal-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli biex jinfurzaw kull wieħed minn dawn id-dmirijiet, u b’kwalunkwe 
diviżjoni ta’ dawn id-dmirijiet." 

(b) Fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni, lill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq u lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra dwar kwalunkwe 
arranġament magħmul fir-rigward ta' delega ta' kompiti, inklużi l-kundizzjonijiet 
preċiżi li jirregolaw id-delega. 

(c) Il-paragrafu 3 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"3. L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq għandha tippubblika lista tal-
awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fil-websajt tagħha u għandha 
żżomma aġġornata." 

(8) Fl-Artikolu 53, għandu jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: 

"3. "L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u tas-Swieq bil-mekkaniżmi estraġudizzjarji kif imsemmi fil-paragrafu 1 li 
huma attivi fil-ġuriżdizzjonijiet tagħha. 

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq għandha tippubblika lista tal-mekkaniżmi 
estraġudizzjarji kollha fuq il-websajt tagħha u għandha żżomma aġġornata. " 
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(9) Fl-Artikolu 56, għandu jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:  

"6. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1 u 2 l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex 
tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni marbuta mal-obbligi li l-awtoritajiet 
kompetenti jikkooperaw skont il-paragrafu 1 u għal kontenut tal-ftehimiet tal-
kooperazzjoni skont il-paragrafu 2, inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli standard.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

(10) L-Artikolu 57 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) It-test eżistenti għandu jiġi nnumerat mill-ġdid bħala l-paragrafu 1. 

(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 2 li ġej: 

"2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-obbligu li l-awtoritajiet kompetenti jikkooperaw 
fl-attivitajiet superviżorji, verifiki fuq il-post, u investigazzjonijiet.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

(11) L-Artikolu 58 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Il-paragrafu 4 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafi 1 u 2, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-obbligu għall-iskamju tal-informazzjoni, inkluż 
l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli standard.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

(b) Il-paragrafu 5 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"L-Artikoli 54, 58 u 63 ma għandhomx jipprevjenu awtorità kompetenti milli 
tittrażmetti lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u lill-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku stabbiliti bir-Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill30, lill-banek ċentrali, lis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u lill-Bank 
Ċentrali Ewropew, fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji u, meta xieraq, 
lill-awtoritajiet pubbliċi l-oħra responsabbli mis-sorveljanza tas-sistemi tal-ħlasijiet u 
tas-saldu, informazzjoni konfidenzali maħsuba għat-twettiq tal-kompiti tagħhom; bl-
istess mod dawn l-awtoritajiet jew entitajiet ma għandhomx jiġu pprevenuti milli 
jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti dik l-informazzjoni li jistgħu jkunu 
jeħtieġu bil-għan li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom previsti f'din id-Direttiva." 
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(12) Fl-Artikolu 60, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-obbligu li jiġu kkonsultati awtoritajiet 
kompetenti oħra qabel l-għoti ta' awtorizzazzjoni, inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew 
mudelli standard.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

(13) L-Artikolu 62 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fil-paragrafu 1, it-tielet sentenza fit-tieni subparagrafu għandha tiġi ssostitwita 
b’dan li ġej: 

"Il-Kummissjoni u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandhom jiġu mgħarrfa 
b’dawn il-miżuri mingħajr dewmien." 

(b) Fil-paragrafu 2, it-tieni sentenza fit-tielet subparagrafu għandha tiġi ssostitwita 
b’dan li ġej: 

"Il-Kummissjoni u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandhom jiġu mgħarrfa 
b’dawn il-miżuri mingħajr dewmien." 

(c) Fil-paragrafu 3, it-tieni sentenza fit-tieni subparagrafu għandha tiġi ssostitwita 
b’dan li ġej: 

"Il-Kummissjoni u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandhom jiġu mgħarrfa 
b’dawn il-miżuri mingħajr dewmien." 

(14) L-Artikolu 63(1) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej  

"1. L-Istati Membri u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jistgħu jikkonkludu 
ftehimiet ta’ kooperazzjoni għall-iskambju tal-informazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiżi terzi biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għall-
garanziji tas-segretezza professjonali mill-inqas ekwivalenti għal dawk meħtieġa 
skont l-Artikolu 54. Dan l-iskambju ta' informazzjoni jrid ikun maħsub għat-twettiq 
tal-kompiti ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti. 

L-Istati Membri u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jistgħu jittrasferixxu 
informazzjoni personali lil pajjiż terz skont il-Kapitolu IV tad-Direttiva 95/46/KE. 

L-Istati Membri u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jistgħu jikkonkludu wkoll 
ftehimijiet ta’ kooperazzjoni li jipprovdu għall-iskambju tal-informazzjoni ma’ 
awtoritajiet, entitajiet u persuni naturali jew legali ta’ pajjiż terz responsibbli minn: 

(a) is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu, organizzazzjonijiet finanzjarji 
oħra, kumpaniji tal-assigurazzjoni u s-superviżjoni tas-swieq finanzjarji; 

(b) il-likwidazzjoni u l-falliment ta' kumpaniji tal-investiment u proċeduri oħra 
simili; 
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(c) it-twettiq ta’ verifiki statutorji tal-kontijiet ta’ kumpaniji tal-investiment u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra, istituzzjonijiet ta’ kreditu u impriżi tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom ta’ superviżjoni, jew li 
jamministraw skemi tal-kumpens, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom; 

(d) is-sorveljanza tal-entitajiet involuti fil-likwidazzjoni u l-falliment ta' kumpaniji 
tal-investiment u proċeduri oħra simili; 

(e) is-sorveljanza ta' persuni inkarigati mit-twettiq tal-verifiki statutorji tal-
kontijiet tal-impriżi tal-assigurazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-kreditu, il-kumpaniji 
tal-investiment u istituzzjonijiet finanzjarji oħra. 

Il-ftehimiet tal-kooperazzjoni msemmija fit-tielet subparagrafu jistgħu jiġu konklużi 
biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għall-garanziji tas-segretezza 
professjonali mill-inqas ekwivalenti għal dawk meħtieġa skont l-Artikolu 54. Dan l-
iskambju ta' informazzjoni jrid ikun maħsub għat-twettiq tal-kompiti ta’ dawk l-
awtoritajiet jew entitajiet jew persuni naturali jew legali." 

Artikolu 7 
Emendi għad-Direttiva 2004/109/KE 

Id-Direttiva 2004/109/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) L-Artikolu 12 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fil-paragrafu 8, il-punt (a) għandu jitħassar; 

(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 9 li ġej: 

'9. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u 
biex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u 
s-Swieq stabbilita bir-Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill31 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi ħalli tistabbilixxi formola standard 
armonizzata li għandha tintuża meta tiġi nnotifikata l-informazzjoni meħtieġa lill-
emittent skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew meta tinħażen l-informazzjoni 
skont l-Artikolu 19(3).  

L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz ta’ standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-
abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel subparagrafu skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS].'; 

(2) L-Artikolu 13 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fil-paragrafu 2, il-punt (c) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"(c) il-kontenut tan-notifika li għandha ssir;"; 
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(b) għandu jiżdied il-paragrafu li ġej: 

'3. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1 u biex jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi ħalli tistabbilixxi formola standard 
armonizzata li għandha tintuża meta tiġi nnotifikata informazzjoni meħtieġa lill-
emittent skont il-paragrafu 1 jew meta tinħażen informazzjoni skont l-artikolu 19(3).  

L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz ta’ standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-
Regolament ../... [AETS].'; 

(3) Fl-Artikolu 25(3), l-ewwel sentenza għandha tiġi ssotitwita b'dan li ġej: 

"Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti mill-iskambjaw 
informazzjoni konfidenzjali jew milli jittrażmettuha lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli 
u s-Swieq u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku stabbiliti bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill32." 

Artikolu 8 
Emendi għad-Direttiva 2005/60/KE 

Id-Direttiva 2005/60/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

(1) Fl-Artikolu 31, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

'4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu u biex jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu l-
Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol jistgħu jiżviluppaw abbozz 
ta' standards tekniċi skont l-Artikoli 42 tar-Regoalment .../..., ir-Regolament .../... u r-
Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill33 ħalli jiddeterminaw it-tip ta' 
miżuri addizzjonali msemmija fl-Artikolu 31(3) u l-azzjoni minima li għandha 
tittieħed mill-istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji fejn il-liġi tal-pajjiż terz ma 
tippermettix l-applikazzjoni tal-miżuri meħtieġa skont l-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE], 
…/…, ir-Regolament …/… [AETS] u …/…, ir-Regolament …/….[ AEAPX]', 

(2) Fl-Artikolu 34, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

'4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu u biex jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu l-
Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità 

                                                 
32 ĠU L 
33 ĠU L 



 

MT 26   MT 

Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol jistgħu jiżviluppaw abbozz 
ta' standards tekniċi skont l-Artikoli 42 tar-Regoalment .../..., ir-Regolament .../... u r-
Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ħalli jiddeterminaw il-
kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE], 
…/…, ir-Regolament …/… [AETS] u …/…, ir-Regolament …/….[ AEAPX]';  

Artikolu 9 
Emendi għad-Direttiva 2006/48/KE 

(1) Fl-Artikolu 6, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:  

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea stabbilita bir-Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34 tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tar-rekwiżiti u l-proċeduri għal din l-awtorizzazzjoni kif stabbilit f'dan 
l-Artikoli 7, 8, 10, 11 u 12, għajr għall-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni sentenza tal-
Artikolu 11(1).  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]." 

(2) L-Artikolu 14 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:  

"Artikolu 14 

"Kull awtorizzazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Awtorità Bankarja Ewropea. 

L-isem ta’ kull istituzzjoni ta' kreditu li tkun ingħatatilha awtorizzazzoni għandu 
jiddaħħal f’lista. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tippubblika dik l-lista u 
għandha żżomma aġġornata." 

(3) Fl-Artikolu 19, għandu jiżdied il-paragrafu 9 li ġej:  

"9. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi għall-lista tal-
informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1 u għall-proċess tal-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti relevanti 
kif imsemmi fl-Artikolu 19b(1). L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE].". 

(4) Fl-Artikolu 26, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:  
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"5. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 25 u ta’ dan l-Artikolu, u 
tiġi stabbilita proċedura uniformi tan-notifika permezz ta' mezz elettroniċi, l-
Awtorità għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25 u f'dan l-
Artikolu u l-proċess biex tiġi trażmessa din l-informazzjoni. L-Awtorità għandha 
tissottometti dan l-abbozz ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]".  

(5) Fl-Artikolu 28, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:  

"4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika permezz ta' mezz elettroniċi, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu u l-
proċess biex tiġi trażmessa din l-informazzjoni. L-Awtorità għandha tissottometti 
dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]".  

(6) Fl-Artikolu 33, l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostiwit b'dan li ġej: 

"Qabel ma jużaw il-proċedura stipulata fl-Artikolu 30, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti jistgħu, f'emerġenza, jieħdu kwalunkwe miżura ta' 
prekawzjoni meħtieġa biex jipproteġu l-interessi tad-depożitaturi, l-investituri u 
oħrajn li ngħatawlhom servizzi. Il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Bankarji Ewropej u 
l-awtoritrajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra kkonċernati għandhom jiġu infurmati 
b'dawn il-miżuri mal-ewwel opportunità li jkollhom.' 

(7) Fl-Artikolu 42, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
proċeduri, il-metodi u l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti tal-
kondiviżjoni tal-informazzjoni li x'aktarx tiffaċilita l-monitoraġġ tal-istituzzjonijiet 
tal-kreditu. L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi 
lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]".  

(8) Fi tmiem ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 42a(1) għandu jiżdied dan li ġej:  

"Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' xahrejn, awtorità kompetenti tkun irreferiet il-kwistjoni 
lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... [ABE], is-
superviżur konsolidanti għandu jistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-Regolament, u għandu jaġixxi 
f'konformità ma' dik id-deċiżjoni. Il-perjodu ta' xahrejn għandu jitqies bħala l-
perjodu ta' konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira ta' dak ir-Regolament. L-Awtorità 
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Bankarja Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma 
għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-perjodu ta' xahrejn jew wara li 
tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta". 

(9) L-Artikolu 42b għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Il-paragrafu 1 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"Waqt il-qadi ta’ dmirijiethom, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-
konverġenza fir-rigward tal-għodod u l-prattiki superviżorji fl-applikazzjoni tal-
liġijiet, ir-regolamenti u r-rekwiżiti amministrattivi adottati skont din id-Direttiva. 
Għal dik l-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li: 

(a) l-awtoritajiet kompetenti jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Awtorità 
Bankarja Ewropea, 

(b) l-awtoritajiet kompetenti jsegwu l-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Awtorità Bankarja Ewropea, u għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet 
jekk ma jagħmlux hekk, 

(c) manadati nazzjonali mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti ma jtellfuhomx 
fit-twettiq tad-dmirijiethom bħala membri ta' dik l-Awtorità skont din id-
Direttiva. 

(b) Il-paragrafu 2 għandu jitħassar. 

(10) L-Artikolu 44(2) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"2. Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri varji milli jiskambjaw informazzjoni jew jitrażmettu informazzjoni lill-
Awtorità Bankarja Ewropea skont din id-Direttiva u d-Direttivi l-oħra applikabbli 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu. Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta għall-
kundizzjonijiet tas-segretezza professjonali stipulati fil-paragrafu 1".  

(11) Fl-Artikolu 46, l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"L-Istati Membri u l-Awtorità Bankarja Ewropea jistgħu jikkonkludu ftehim ta' 
kooperazzjoni, li jipprovdu għall-iskambju ta' informazzjoni, mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' pajjiżi terzi jew ma' awtoritajiet jew entitajiet minn pajjiżi terzi kif 
iddefinit fl-Artikoli 47 u 48(1) biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għal 
garanziji ta' segretezza professjonali mill-anqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-
Artikolu 44(1)".  

(12) L-Artikolu 49 għandu jiġi emendat kif ġej:  

(a) Fl-ewwel paragrafu għandu jiżdied il-punt (c) li ġej: 
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"(c) il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku fejn din l-infomazzjoni hija relevanti 
għall-eżerċizzju tal-kompiti statutorji tiegħu skont ir-Regolament.../... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [BERS]35." 

(b) ir-raba' paragrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"F'sitwazzjoni ta' emerġenza kif imsemmi fl-Artikolu 130(1), l-Istati Membri 
għandhom jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw informazzjoni lill-
banek ċentrali fis-sistema Ewropea tal-banek ċentrali meta din l-informazzjoni hija 
relevanti għall-eżerċizzju tal-kompiti statutorji tagħhom, inkluż t-twettiq ta-politika 
monetarja u l-proviżjoni tal-likwidità relatata, is-sorveljanza tal-ħlasijiet, is-sistemi 
tas-saldu tal-ħlasijiet u t-titoli, u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku meta 
din l-informazzjoni tkun relevanti għall-eżerċizzju tal-kompiti statutorji tagħha."  

(13) L-Artikolu 63a għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Il-paragrafu 4 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"4. Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istrument għandhom jipprovdu li l-prinċipal, l-
interessi jew id-dividendi mhux imħallsa jkunu tali li jassorbu t-telf u ma jtellfux ir-
rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjoni tal-kreditu permezz ta' mekkamiżmi xierqa, kif 
żviluppati mill-Awtorità Bankarja Ewropea skont il-paragrafu 6". 

(b) Il-paragrafu 6 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"6. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1 dan l-Artikolu u l-
konverġenza tal-prattiki superviżorji, l-Awtorità Bankarja Ewropea għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istrumenti msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. L-Awtorità għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]. 

L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha wkoll toħroġ linji gwida fir-rigward tal-
istrumenti msemmija fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 57. 

L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha timmonitorja l-applikazzjoni tal-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagragu." 

(14) Fl-Artikolu 74(2), it-tieni subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"Għall-komunikazzjoni ta' dawn il-kalkoli mill-istituzzjonijiet tal-kreditu, mill-
31 ta' Diċembru 2012, l-Awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi tar-rapportar. Sabiex tkun żgurta l-applikazzjoni 
uniformi ta' din id-Direttiva, sal-1 ta' Jannar 2012 l-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi sabiex tintroduċi, fil-Komunità 
formati, frekwenzi, lingwi u dati uniformi għar-rappurtar. Il-formati tar-rappurtar 
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għandhom ikunu proporzjonati man-natura, l-iskala u l-komplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(15) Fl-Artikolu 81(2), għandhom jiżdiedu is-subparagrafi li ġejjin: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea, b'konsultazzjoni mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-metodoloġija tal-valutazzjoni marbuta mal-valutazzjoni tal-kreditu. 
L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(16) Fl-Artikolu 84(2), għandhom jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan il-paragrafu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu jużaw l-Approċċ IRB.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fit-tielet 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]." 

(17) Fl-Artikolu 97(2), għandhom jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea, b'konsultazzjoni mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-metodoloġija tal-valutazzjoni marbuta mal-valutazzjoni tal-kreditu. 
L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(18) Fl-Artikolu 105(1), għandhom jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu jużaw l-Advanced 
Measurement Approaches.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(19) Fl-Artikolu 106(2), l-aħħar subparagrafu għandu jiġi ssostiwit b'dan li ġej: 
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"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan il-Paragrafu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet fil-punt (c) u (d). L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(20) L-Artikolu 110(2) għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li r-rappurtar għandu jsir mill-inqas 
darbtejn fis-sena. Mill-31 ta' Diċembru 2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw għar-rappurtar formati, frekwenzi, lingwa u dati uniformi. Sabiex tkun 
żgurta l-applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva, sal-1 ta' Jannar 2012 l-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi sabiex tintroduċi, 
fil-Komunità formati, frekwenzi, lingwa u dati uniformi għar-rappurtar. Il-formati 
tar-rappurtar għandhom jkunu proporzjonati man-natura, l-iskala u l-komplessità tal-
attivitajiet tal-istituzzjonijiet tal-kreditu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]." 

(21) L-Artikolu 122a(10) għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"10. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tirrapporta għand il-Kummissjoni darba 
fis-sena dwar il-konformità tal-awtoritajiet kompetenti ma' dan l-Artikolu.  

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, inklużi l-miżuri meħuda f'każ ta' 
nuqqas ta' diliġenza u ta' mmaniġġjar tar-riskju dovuti. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]." 

(22) Fl-Artikolu 124, għandu jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: 

"6. "Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu u proċedura komuni għall-
valutazzjoni tar-riskju. L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]".  

(23) Fl-Artikolu 129(2), il-ħames subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 
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"F’każ li ma titteħidx deċiżjoni konġunta mill-awtoritajiet kompetenti fi żmien sitt 
xhur, l-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tagħmel id-deċiżjoni 
tagħha stess dwar l-applikazzjoni. Id-deċiżjoni għandha titniżżel f’dokument li jkun 
fih id-deċiżjoni bir-raġunament sħiħ tagħha u għandha tqis il-fehmiet u d-dubji tal-
awtoritajiet kompetenti l-oħra mressqa matul il-perjodu tas-sitt xhur. Id-deċiżjoni 
għandha tingħata lill-applikant u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra mill-awtorità 
kompetenti msemmija fil-paragrafu 1.  

Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' sitt xhur, awtorità kompetenti tkun irreferiet il-kwistjoni 
lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... [ABE], is-
superviżur konsolidanti għandu jistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-regolament, u għandu jaġixxi 
f'konformità ma' dik id-deċiżjoni. Il-perjodu ta' sitt xhur għandu jitqies bħala l-
perjodu ta' konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira tar-Regolament. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi 
rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-perjodu ta' sitt xhur jew wara li tkun intlaħqet 
deċiżjoni konġunta". 

(24) L-Artikolu 129(3) għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fit-tielet subparagrafu, "Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej" għandha 
tiġi ssostitwita b'"Awtorità Bankarja Ewropea". 

(b) Ir-raba’ subparagrafu għandu jiġi ssostwit b’dan li ġej: 

"Fin-nuqqas ta' din id-deċiżjoni konġunta bejn l-awtoritajiet kompetenti fi żmien 
erba' xhur, għandha tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 123 u 124 u 
l-Artikolu 136(2) abbażi kkonsolidata mis-superviżur konsolidanti wara li jqis kif 
xieraq il-valutazzjoni tar-riskju tas-sussidjaraji mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti 
relevanti. Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' erba' xhur, awtorità kompetenti tkun irreferiet 
il-kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... 
[ABE], is-superviżur konsolidanti għandu jistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità 
Bankarja Ewropea tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-regolament, u għandu 
jaġixxi f'konformità ma' dik id-deċiżjoni. Il-perjodu ta' erba' xhur għandu jitqies 
bħala l-perjodu ta' konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira tar-Regolament. L-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma 
għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-perjodu ta' erba' xhur jew wara 
li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta". 

(c) Il-ħames subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:  

"Id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 123 u 124 u tal-Artikolu 136(2) 
għandha tittieħed mill-awtoritajiet kompetenti rispettivi responsabbli għas-
superviżjoni tas-sussidjarji ta' istitizzjoni tal-kreditu prinċipali mill-UE jew ta' 
kumpanija finanzjarja holding prinċipali fuq bażi individwali jew subkonsolidata 
wara li jitqiesu kif xieraq l-opinjonijiet u r-riżervi espressi mis-superviżur 
konsolidanti. Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' erba' xhur, is-superviżur konsolidanti jkun 
irrefera l-kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-
Regolament.../... [ABE], l-awtoritajiet kompetenti għandhom jistennew kwalunkwe 
deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja Ewropea tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-
regolament, u għandhom jaġixxu f'konformità ma' dik id-deċiżjoni. Il-perjodu ta' 
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erba' xhur għandu jitqies bħala l-perjodu ta' konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira ta' dak ir-
Regolament. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi żmien 
xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-perjodu 
ta' erba' xhur jew wara li tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta". 

(d) Is-seba' subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej:  

"Meta tkun ġiet ikkonsultata l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-awtoritajiet kompetenti 
kollha għandhom iqisu l-parir tagħha u jispjegaw kwalunkwe devjazzjoni sinifikanti 
minnu".  

(e) L-għaxar subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-proċess tad-deċiżjoni konġunta msemmi f'dan il-
paragrafu, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 123, 124 u 132(2) u bil-ħsieb li 
jiġu ffaċilitati d-deċiżjonijiet konġunti. L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi ft-għaxar 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]" 

(25) Fl-Artikolu 130(1), l-ewwel u t-tieni sub-paragrafi għandhom jiġu ssostiwiti b'dan li 
ġej: 

Meta tinħoloq sitwazzjoni ta’ emerġenza, inklużi żviluppi negattivi fis-swieq 
finanzjarji, li potenzjalment tqiegħed fil-periklu l-likwidità fis-suq u l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja ta’ kwalunkwe Stati Membru fejn entitajiet ta’ grupp ikunu ġew 
awtorizzati jew fejn ikunu stabbiliti fergħat sinifikanti kif imsemmi fl-Artikolu 42a, 
is-superviżur konsolidanti għandu, soġġett għat-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1, iwissi, 
mill-aktar fis prattikabbli, lill-Awtorità Bankarja Ewropea u l-awtoritajiet imsemmija 
fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 u fl-Artikolu 50, u għandu jikkomunika l-
informazzjoni kollha essenzjali sabiex iwettqu xogħolhom. Dawn l-obbligi 
għandhom japplikaw għall-awtoritajiet kompetenti kollha skont l-Artikoli 125 u 126 
u għall-awtorità kompetenti identifikata fl-Artikolu 129(1).  

Jekk l-awtorità msemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 issir konxja ta’ 
sitwazzjoni deskritta fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, din għandha twissi, 
mill-aktar fis prattikabbli, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 125 u 
126 u lill-Awtorità Bankarja Ewropea." 

(26) Fl-Artikolu 131, it-tielet paragrafu jinbidel b'dan li ġej: 

"L-awtoritajiet kompetenti responsabbli biex jawtorizzaw is-sussidjarja tal-
kumpanija prinċipali li hija istituzzjoni ta' kreditu jistgħu, bi ftehim bilaterali, 
jiddelegaw ir-responsabbiltà tagħhom ta' superviżjoni lill-awtoritajiet kompetenti li 
jkunu awtorizzaw u ssupervizzaw il-kumpanija prinċipali biex b’hekk jassumu r-
responsabbiltà ta' superviżjoni tas-sussidjarja skont din id-Direttiva. L-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tinżamm infurmata bl-eżistenza u l-kontenut ta' dwak il-
ftehimiet. Hija għandha twassal din l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri l-oħra u lill-Kumitat Bankarju Ewropew".  
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(27) L-Artikolu 131(2) għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) It-tieni subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:  

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 42a(3), l-
Awtorità Bankarja Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi għall-
funzjonijiet operattivi tal-kulleġġi, inkluż b'rabta mal-Artikolu 42a(3). L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-istandards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

(b) Is-seba' subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

"Is-superviżur konsolidanti, soġġett għar-rekwiżiti tal-konfidenzjalità skont it-
Taqsima 2 tal-Kapitolu 1, għandu jinforma lill-Awtorità Bankarja Ewropea bl-
attivitajiet tal-kulleġġ tas-superviżuri, inkluż f'sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, u 
jikkomunika lil dik l-Awtorità l-informazzjoni kollha li tkun partikolarment rilevanti 
għall-għanijiet tal-konverġenza superviżorja.” 

(28) L-Artikolu 143(2) għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fit-tmiem tal-ewwel subparagrafu għandha tiddaħħal din is-sentenza li ġejja: 

"L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tassisti lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tal-
Banek Ewropew fit-twettiq ta' dawk il-kompiti, fosthom dwar jekk din il-gwida 
għandhiex tiġi aġġornata". 

(b) It-tieni subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan li ġej: 

L-awtorità kompetenti li twettaq il-verifika msemmija fl-subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandha tqis kwalunkwe linji gwida bħal dawn. Għal dan il-għan l-awtorità 
kompetenti għandha tikkonsulta lill-Awtorità Bankarja Ewropea qabel ma tieħu 
deċiżjoni". 

(29) Fl-Artikolu 144, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

"Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
aspetti ewlenin li fuqhom għandha tiġi żvelata dejta statistika aggregata u l-format, l-
istruttura, il-listi tal-kontenut u l-pubblikazzjoni annwali tal-iżvelar previsti f'dan l-
Artikolu. L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fit-tielet 
paragrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]." 

(30) L-Artikolu 150 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fil-paragrafu 2 il-punti (d) u (e) għandhom jiġu mħassra. 
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(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 3 li ġej: 

"3. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi 
biex tiddetermina: 

(a) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-punti 15 sa 17 tal-Anness V; 

(b) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-Parti 2 tal-Anness VI fir-rigward 
tal-fatturi kwantitattivi msemmija fil-punt 12, il-fatturi kwalittattivi 
msemmi fil-punt 13 u l-punt ta' referenza msemmi fil-punt 14; 

L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]".  

(31) Fl-Artikolu 156, "Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej" għandha tiġi 
ssostitwita b'"Awtorità Bankarja Ewropea". 

Artikolu 10 
Emendi għad-Direttiva 2006/49/KE 

Fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2006/49/KE, għandu jiżdied dan il-paragrafu li ġej: 

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-paragrafu 1, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea stabbilita bir-Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi li għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni 
sabiex tiddetermina l-applikazzjoni prattika u proċedurali tal-kundizzjonijiet skont 
liema l-awtoritajiet kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu jużaw l-
mudelli interni għal għanijiet ta' kalkolu tar-rekwiżiti kapitali skont din id-Direttiva.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [ABE]". 

Artikolu 11 
Emendi għad-Direttiva 2009/65/KE 

Id-Direttiva 2009/65/KE għandha tiġi emendata kif ġej: 

1. Fl-Artikolu 5, għandu jiżdied il-paragrafu 8 li ġej: 

"8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill36 tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina il-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni marbuta mal-informazzjoni li għandha tingħata lill-
awtoritajiet kompetenti fl-applikazzjoni ta' awtorizzazzjoni ta' UCITS.  

                                                 
36 ĠU L 
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Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

2. Fl-Artikolu 7, għandu jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: 

"6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-
maniġment tal-kumpanija, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

3. Fl-Artikolu 12, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-proċeduri, l-arranġamenti, l-istrutturi u r-rekwiżiti 
organizzazzjonali msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

4. Fl-Artikolu 14, għandu jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: 

"3. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji, il-prinċipji u l-passi msemmija fil-punti (a), (b), 
u (c) tal-ewwel subparagrafu ta' dan l-Artikolu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

5. Fl-Artikolu 21 (7), l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostwit b'dan li ġej: 

"Qabel ma tiġi segwita l-proċedura stabbilita fil-paragrafi 3, 4 jew 5, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tal-kumpanija tal-maniġment jistgħu, 
f'emerġenzi, jieħdu kwalunkwe miżura ta' prekawzjonarja neċessarja biex jipproteġu 
l-interessi tal-investituri u oħrajn li ngħatawlhom servizzi. Il-Kummissjoni u l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 
oħra konċernati għandhom jiġu infurmati b'dawn il-miżuri mal-ewwel opportunità." 

6. Fl-Artikolu 29, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: 

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' 
kumpanija tal-investiment awtoġestita, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu.  
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Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

7. Fl-Artikolu 43, għandu jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:  

"6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut, il-format u l-metodu li bihom għandha 
tingħata l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u 3 ta' dan l-Artikolu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

8 Fl-Artikolu 50, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-kategoriji tal-assi li 
fihom jista' jinvesti l-UCITS f'konformità ma' dan l-artikolu.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

9 Fl-Artikolu 51, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: 

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji u r-regoli msemmija fil-punti (a), (b), u (c) tal-
paragrafu 4.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS].." 

10 Fl-Artikolu 60, għandu jiżdied il-paragrafu 7 li ġej: 

"7. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-arranġamenti, il-miżuri u l-proċeduri msemmija fil-
punti (a), (b), u (c) tal-paragrafu 6.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

11 Fl-Artikolu 61, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: 

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
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Kummissjoni rigward l-arranġament u t-tipi ta' irregolaritajiet imsemmija fil-
punti (a), u (b) tal-paragrafu 3.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

12 Fl-Artikolu 64, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: 

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-informazzjoni u l-proċedura msemmija fil-punti (a) u 
(b) tal-paragrafu 4.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

13. Fl-Artikolu 69, għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: 

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-kontenut tal-prospetti, 
ir-rapport annwali u r-rapport ta' kull sitt xhur kif stipulat fl-Anness I, u l-format ta' 
dawn id-dokumenti.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]." 

14. Fl-Artikolu 78, għandu jiżdied il-paragrafu 8 li ġej: 

"8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi li għandhom jiġu 
approvati mill-Kummissjoni sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni 
tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni fir-rigward tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

15. Fl-Artikolu 84, għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:  

"4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni li japplikaw għas-sospenżjoni temporanja tax-xiri 
mill-ġdid jew it-tifdija tal-unitajiet tal-UCITS kif imsemmi fil-punti (a) tal-
paragrafu 2, ladarba s-sospenżjoni tkun deċiża.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

16. Fl-Artikolu 95, il-paragrafu 2 għandu jiġi ssostitwit b’li ġej:  
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"2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-Artikolu 93, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-rigward ta': 

(a) il-forma u l-kontenut ta' mudell standard tal-ittra tan-notifika li għandha tintuża 
minn UCITS għall-fini ta' notifika msemmija fl-Artikolu 93(1), li tinkludi
 indikazzjoni għal liema dokumenti jirreferu t-traduzzjonijiet; 

(b) il-forma u l-kontenut ta' mudell standard tal-attestazzjoni li għandu jintuża 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri msemmija fl-
Artikolu 93(3); 

(c) il-proċedura għall-iskambju tal-informazzjoni u l-użu ta' komunikazzjoni bejn 
l-awtoritajiet kompetenti għall-għanijiet ta' notifika skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 93. 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

17. Fl-Artikolu 101, il-paragrafi 8 u 9 għandhom jinbidlu b’dan li ġej: 

"8. L-awtoritjiet kompetenti jistgħu jġibu għall-attenzjoni tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq sitwazzjonijiet fejn il-ħtieġa: 

(a) li tiġi skambjata informazzjoni kif previst fl-Artikolu 109 ġiet rrifjutata jew
 ma ttiħdetx azzjoni fi żmien raġonevoli; 

(b) li titwettaq investigazzjoni jew verifika fuq il-post kif previst fl-
Artikolu 110 ġiet irrifjutata jew ma ttiħdetx azzjoni dwarha fi raġjonevoli
 żmien; jew 

(c) għall-awtorizzazjoni biex uffiċjali tagħha jakkumpanjaw lil dawk tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor ġiet irrifjutata jew ma ttiħdetx azzjoni 
dwarha fi żmien raġjonevoli. 

l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha 
bir-Regolament…/… [AETS ]. 

9. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-rigward tat-twettiq ta' verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet msemmija fil-paragrafi 4 u 5.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

18. L-Artikolu 102 għandu jiġi emendat kif ġej: 

(a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

"Il-paragrafu 1 ma għandux jipprevjeni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
mill-iskambjaw informazzjoni skont din id-Direttiva jew liġi Komunitarja oħra 
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applikabbli għall-UCITS jew għal impriżi li jikkontribwixxu għall-attività tan-
negozju tagħhom jew milli jittrażmettuha lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku stabbiliti bir-Regolament.../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill37. Dik l-informazzjoni għandha tkun soġġetta 
għall-kundizzjonijiet tas-segretezza professjonali stipulati fil-paragrafu 1." 

(b) Fil-paragrafu 5 għandu jiżdied il-punt (d) li ġej: 

"(d) l-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita bir-Regolament.../... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill[ABE]38, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39 [AEAPX] u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku stabbilit bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill40."  

19. L-Artikolu 105 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej: 

" Artikolu 105 

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar 
l-iskambju tal-informazzjoni, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni fir-rigward tal-proċeduri tal-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti u bejn l-awtoritajiet kompetenti u tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq.  

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 tar-Regolament ../... [AETS]."  

20. Fl-Artikolu 108 (5), il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu u t-tieni subparagrafu 
għandhom jiġu ssostitwiti b'dan li ġej: 

"(b) jekk meħtieġ, ġib il-kwistjoni għall-attenzjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u 
s-Swieq, li tista' taġixxi skont is-setgħat mogħtija lilha bir-Regolament…/… [AETS]. 

Il-Kummissjoni u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandhom jiġu infurmati 
mingħajr ebda dewmien dwar kwalunkwe miżura meħuda skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu." 

Artikolu 12 
Traspożizzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010. Huma għandhom minnufih 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-disposizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet ma’ din id-Direttiva. 

                                                 
37 ĠU L  
38 ĠU L  
39 ĠU L  
40 ĠU L  



 

MT 41   MT 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkollhom 
referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza 
fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 
ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva. 

Artikolu 13 
Dħul fis-seħħ 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Artikolu 14 
Destinatarji 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmul fi Brussell,  

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 
Il-President Il-President 
[…] […] 




