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Emenda 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u tal-Pensjoniiet tax-
Xogħol 

li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u l-
Pensjoniiet tax-Xogħol

Or. en

Emenda 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Adattament tat-Trattat ta’ Lisbona.

Emenda 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżuri nazzjonali u 
Komunitarji, li tħalli s-superviżjoni ta’ 
kuljum tal-istituzzjonijiet finanzjarji li 
m’għandhomx dimensjoni tal-Unjoni 
għal-livell nazzjonali. Il-kulleġġi tas-
superviżuri għandhom jeżerċitaw  
superviżjoni fuq istituzzjonijiet 
transkonfinali li m’għandhomx 
dimensjoni tal-Unjoni. L-Awtorità 
Superviżorja Ewropea għandha tieħu 
f’idejha b’mod gradwali s-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
tal-Unjoni. Għandu jkun hemm ukoll 
armonizzazzjoni akbar u l-applikazzjoni 
koerenti tar-regoli għall-istituzzjonijiet u s-
swieq finanzjarji madwar il-Unjoni. 
Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol) (l-Awtorità) għandhom ikunu 
stabbiliti, flimkien ma’ Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Bankarja)  u 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Titoli u 
Swieq) kif ukoll Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Kumitat Konġunt). Il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku 
għandu jagħmel parti minn Sistema 
Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji għandha tadatta għar-realtajiet differenti tal-
istituzzjonijiet finanzjarji.

Emenda 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol (“l-Awtorità”) għandha taġixxi bil-
għan li jittejjeb l-operat tas-suq intern, 
inkluż b’mod partikolari billi jkun żgurat 
livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ 
regolazzjoni u superviżjoni filwaqt li 
jitqiesu l-interessi varji tal-Istati Membri 
kollha, biex jiġu protetti d-detenturi ta’ 
poloz u benefiċjarji oħra, jiġu żgurati l-
integrità, l-effikaċja u l-operat sewwa tas-
swieq finanzjarji, titħares l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, u tissaħħaħ il-
koordinazzjoni superviżorja 
internazzjonali, għall-benefiċċju tal-
ekonomija b’mod ġenerali, inklużi l-
istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet 
interessati oħrajn, il-konsumaturi u l-
impjegati. Sabiex tkun tista’ twettaq l-
għanijiet tagħha, huwa meħtieġ u xieraq li 
l-Awtorità għandha tkun entità
Komunitarja li jkollha personalità legali u 
hija għandu jkollha awtonomija legali, 
amministrattiva u finanzjarja.

(9) L-Awtorità Ewropea għandha taġixxi 
bil-għan li jittejjeb l-operat tas-suq intern, 
inkluż b’mod partikolari billi jkun żgurat 
livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ 
regolazzjoni u superviżjoni filwaqt li 
jitqiesu l-interessi varji tal-Istati Membri 
kollha, sabiex tipprevieni arbitraġġ 
regolatorju u tiggarantixxi l-istess 
kundizzjonjonijiet, biex jiġu protetti d-
detenturi ta’ poloz u benefiċjarji oħra, jiġu 
żgurati l-integrità, l-effikaċja u l-operat 
sewwa tas-swieq finanzjarji, titħares l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja, jiġu 
promossi konverġenza superviżorja u 
tissaħħaħ il-koordinazzjoni superviżorja 
internazzjonali, filwaqt li tiġi kkunsidrata 
l-ħtieġa sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni 
u l-innovazzjoni fis-suq intern u sabiex 
tiġi żgurata l-kompetittività globali, għall-
benefiċċju tal-ekonomija b’mod ġenerali, 
inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji u 
partijiet interessati oħrajn, il-konsumaturi u 
l-impjegati. Sabiex tkun tista’ twettaq l-
għanijiet tagħha, huwa meħtieġ u xieraq li 
l-Awtorità għandha tkun entità tal-Unjoni 
li jkollha personalità legali u hija għandu 
jkollha awtonomija legali, amministrattiva 
u finanzjarja.

Or. en
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Emenda 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fil-Kawża C-217/04, Ir-Renju Unit 
tal-Gran Brittanja v. il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 
il-Qorti tal-Ġustizzja ddeliberat li: “xejn 
fil-kliem tal-Artikolu 95 KE ma 
jippermetti li jiġi konkluż li l-miżuri 
adottati mil-leġiżlatur Komunitarju fuq il-
bażi ta’ din id-dispożizzjoni għandhom 
ikunu limitati, fir-rigward tad-destinatarji 
tagħhom, għall-Istati Membri biss. Fil-
fatt, jista’ jkun neċessarju li jiġi pprovdut, 
skont evalwazzjoni magħmula mill-
imsemmi leġiżlatur, it-twaqqif ta’ korp 
Komunitarju li huwa responsabbli li 
jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni ta’ 
proċess ta’ armonizzazzjoni f’ċirkustanzi 
fejn, sabiex tiġi ffaċilitata l-
implementazzjoni u l-applikazzjoni 
uniformi tal-atti bbażati fuq l-imsemmija 
dispożizzjoni, tidher xierqa l-adozzjoni ta’ 
miżuri ta’ akkumpanjament u ta’ qafas li 
ma jorbtux 1”. Miżuri adottati taħt l-
Artikolu 95 tat-Trattat KE (issa, l-Artikolu 
114 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea) jista’ jieħu l-forma ta’ 
direttivi jew regolamenti. Pereżempju, l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni kienet 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 
460/2004 tal-10 ta’ Marzu 20042 u anka l-
Awtorità se tiġi stabbilita b’regolament. 
1  Sentenza tat-2 ta’ Mejju 2006, fil-paragrafu 44.
2 ĠU L 77, 13.3.2004, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-każistika rreferiet għal miżuri indirizzati lill-istituzzjonijiet tal-UE jew korpi Komunitarji.
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Emenda 156
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta’ ktieb 
tar-regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-detenturi tal-
poloz, benefiċjarji oħra u l-konsumaturi 
madwar l-Ewropa. Bħala entità 
b’kompetenza esperta speċjalizzata ħafna, 
ikun effiċjenti u xieraq li, f’oqsma ddefiniti 
mil-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità tiġi fdata 
sabiex telabora abbozz ta’ standards tekniċi 
li ma jinvolvux għażliet politiċi. Għalhekk 
dawk l-istandards m’għandhomx ikunu 
f’kunflitt mal-leġiżlazzjoni ta’ kwalunkwe 
Stat Membru minħabba li tali 
leġiżlazzjoni tissuġġerixxi eżistenza ta’ 
għażla ta’ politika. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi skont il-liġi Komunitarja 
sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti.L-
abbozz tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu 
adottati jew rifjutati mill-Kummissjoni 
skont prinċipji ċari u trasparenti. Dawn 
ikunu rifjutati fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompatibbli
mal-Liġi tal-Unjoni, ma jħarisx il-prinċipju 
tal-proporzjonalità jew ikun imur kontra l-
prinċipju fundamentali tas-suq intern tas-
servizzi finanzjarji kif rifless fl-acquis tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi 
finanzjarji. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ 
adozzjoni mgħaġġel u bla intoppi għal 
dawk l-istandards, il-Kummissjoni 
għandha tkun soġġetta għal limitu ta’ 
żmien għad-deċiżjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni.
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Or. en

Emenda 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ standards tekniċi sabiex tagħtihom effett legali 
vinkolanti għandha tkun ristretta biex tagħti rwol ta’ importnaza kbira lill-Awtorità. Il-
Kummissjoni jista’ jkun ma tapprovahomx f’każijiet partikolari għall-aħħar.
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Emenda 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) F’oqsma mhux koperti minn standards 
tekniċi, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa 
li toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Sabiex tiġi żgurata 
t-trasparenza u tissaħħaħ l-osservanza ta’ 
dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu 
obbligati li jiddikjaraw ir-raġunijiet 
tagħhom meta ma jikkonformawx ma’ 
dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
b’mod pubbliku sabiex ikunu 
kompletament trasparenti mal-
parteċipanti fis-suq. F'oqsma li ma 
jkunux koperti minn standards tekniċi, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi u xxerred 
l-aħjar prattiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rakkomandazzjonijiet ta’ informazzjoni għandhom ikunu magħrufa minn atturi tas-suq u mill-
opinjoni pubblika sabiex jagħtuhom l-aktar effett vinkolanti possibbli.

Emenda 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn l-awtorità nazzjonali ma 
tikkonformax mar-rakkomandazzjonijiet, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li

(18) Fejn l-awtorità nazzjonali ma 
tikkonformax mar-rakkomandazzjonijiet
f’data ta’ skadenza stabbilita mill-
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tindirizza Deċiżjoni lill-awtorità 
superviżorja nazzjonali konċernata sabiex 
tiżgura l-konformità mal-liġi Komunitarja, 
billi toħloq effetti legali diretti li jistgħu 
jiġu invokati quddiem il-qrati u l-
awtoritajiet nazzjonali u infurzat skont l-
Artikolu 226 tat-Trattat. 

Awtorità, l-Awtorità għandha tindirizza 
Deċiżjoni mingħajr dewmien lill-awtorità 
superviżorja nazzjonali konċernata sabiex 
tiżgura l-konformità mal-liġi Komunitarja, 
billi toħloq effetti legali diretti li jistgħu 
jiġu invokati quddiem il-qrati u l-
awtoritajiet nazzjonali u infurzat skont l-
Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament tat-Trattat ta’ Lisbona.

Emenda 160
Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Fejn l-awtorità nazzjonali ma 
tikkonformax mar-rakkomandazzjonijiet, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tindirizza opinjoni formali lill-awtorità 
superviżorja nazzjonali konċernata sabiex 
tiżgura l-konformità mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea, billi toħloq effetti legali diretti li 
jistgħu jiġu invokati quddiem il-qrati u l-
awtoritajiet nazzjonali u infurzat skont l-
Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 161
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. en

Emenda 162
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fil-

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

Ewropea jeħtieġu rispons malajr u komuni 
fil-livell tal-Unjoni Ewropea. L-Awtorità 
għalhekk għandha tkun tista’ titlob lill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex 
jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex 
jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. 
Filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu n-
natura sensittiva tal-kwistjoni, il-poter 
sabiex tiġi determinata l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza għandu jiġi 
kkonferit fuq il-Kunsill, wara 
konsultazzjoni xierqa mal-Kummissjoni, 
l-BERS u, fejn xieraq, l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Or. en

Emenda 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ESRB huwa l-korp responsabbli mis-superviżjoni makroekonomika, għalhekk huwa l-aktar 
korp adattat biex jiddikjara li teżisti sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Emenda 164
Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fil-
Komunità jeħtieġu rispons malajr u 
komuni fil-livell Komunitarju. L-Awtorità 
għalhekk għandha tkun tista’ titlob lill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex 
jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex 
jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. 
Billi d-determinazzjoni ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza tinvolvi livell ta’ diskrezzjoni 
sinifikanti, din is-setgħa għandha tiġi 
kkonferita fuq il-Kummissjoni. Sabiex 
ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ nuqqas 
ta’ azzjoni mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, bħala l-aħħar alternattiva, 
deċiżjonijiet indirizzati direttament lill-

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

finanzjarji f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni li 
japplikaw direttament għalihom, li jkunu 
mmirati sabiex jimmitigaw l-effetti tal-
kriżi u jreġġgħu lura l-fiduċja fis-swieq.

Or. en

Emenda 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali fi Stati Membri 
differenti, l-Awtorità għandha tkun kapaċi 
ssolvi nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-
awtoritajiet b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jistgħu jilħqu ftehim. Il-
kompetenza tal-Awtorità f’dak ir-rigward 
għandha tkun speċifikata fil-leġiżlazzjoni 
settorjali msemmija fl-Artikolu 1(2). Il-
mekkaniżmi eżistenti ta’ konċiljazzjoni 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni settorjali jridu 
jiġu rispettati. F’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
konċernati, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, bħala l-aħħar alternattiva, 
deċiżjonijiet indirizzati direttament lill-
istituzzjonijiet finanzjarji f’oqsma tal-liġi 
tal-Unjoni li japplikaw direttament 
għalihom. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija l-konsegwenza tal-emenda proposta fl-Artikolu 11(1) li tirrigwarda l-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ “medjazzjoni vinkolanti”. L-abbozz tar-Regolament imsemmi 
għandu jindika biss il-poteri tal-AEAPX biex jipprovdi “medjazzjoni vinkolanti” kif ukoll il-
proċedura. Madankollu l-qasam ta’ applikazzjoni ta’ “medjazzjoni vinkolanti” għandu jkun 
indikat fuq bażi ta’ każ b’każ fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Emenda 166
Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\808172MT.doc 17/83 PE439.455v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil f’Kulleġġ ta’ Superviżuri.

Emenda 168
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21a. Barra minn hekk, id-Dikjarazzjoni 
dwar it-tisħiħ tas-sistema finanzjarja 
adottata fis-samit tal-Kapijiet tal-G-20 li 
sar f’Londra fit-2 ta’ April 2009 talab 
għall-issettjar ta’ linji gwida għall-
kulleġġi superviżorji, u biex jappoġġaw l-
istabbiliment, il-funzjonament, u l-
parteċipazzjoni tagħhom, inklużi dawk 
permezz ta’ identifikazzjoni kontinwa tal-
aktar ditti transkonfinali importanti 
sistematikament. 

Or. en

Emenda 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-kriżi kixfet nuqqasijiet kbar 
f’approċċi eżistenti għas-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali, 
b’mod partikolari l-akbar u l-aktar 
istituzzjonijiet kumplessi, il-falliment li 
huwa kapaċi jipproduċi danni sistematiċi. 
Dawn in-nuqqasijiet il-kbar li ġejjin minn 
oqsma differenti tal-attività tal-
istituzzjonijiet finanzjarji min-naħa u 
mill-korpi superviżorji min-naħa l-oħra. 
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L-istituzzjonijiet jaġixxu f’suq mingħajr 
fruntieri filwaqt li l-ġurisdizzjoni tal-korpi 
superviżorji hija limitata mill-fruntieri 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi wriet nuqqasijiet kbar fis-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali, 
b’mod partikolari dawk l-hekk imsejħa istituzzjonijiet kbar u kumplessi (“kbar wisq biex 
ifallu”).

Emenda 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Il-mekkaniżmu ta’ koperazzjoni 
użat biex isolvi dan in-nuqqas ta’ 
sinkronizzazzjoni ntwera b’mod ċar li 
huwa insuffiċjenti. Kif tindika r-Reviżjoni 
ta’ Turner, ippubblikata f’Marzu 2009, 
“arranġamenti aktar b’saħħithom 
jeħtieġu jew poteri nazzjonali akbar, li 
jimplikaw suq uniku anqas miftuħ, jew 
livell ogħla ta’ integrazzjoni Ewropea”. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mekkaniżmi ta’ koperazzjoni li ntużaw s’issa ma kinux suffiċjenti biex jipprevienu l-waqa’ ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji kbar u kumplessi li jqiegħdu f’riskju l-istabilità tas-sistema 
finanzjarja sħiħa.
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Emenda 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Is-soluzzjoni tal-Unjoni titlob għall-
infurzar mill-ġdid tal-kulleġġi tas-
superviżuri ta’ istituzzjonijiet 
transkonfinali u għall-bidla progressiva 
ta’ poteri superviżorji fuq l-istituzzjonijiet 
b’dimensjoni tal-Unjoni għal awtorità tal-
Unjoni. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
b’dimensjoni tal-Unjoni jinkludu dawk li 
joperaw fuq livell transkonfinali kif ukoll 
dawk li joperaw f’territorju nazzjonali 
sakemm il-falliment tagħhom jista’ 
jhedded l-istabilità tas-suq uniku 
finanzjarju tal-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-soluzzjoni Ewropea titlob għal Superviżuri tal-Kulleġġi aktar b’saħħithom u għal Awtorità 
Ewropea li tkun intitolata tissorvelja istituzzjonijiet b’dimensjoni tal-UE. Kif stqarret ir-
Reviżjoni 2009 ta’ Turner (pġ. 37) dan l-approċċ komuni jitlob għal “aktar regolament ta’ 
koordinazzjoni Ewropea, superviżjoni u assigurazzjoni tad-depożitu”.

Emenda 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21d) Is-soluzzjoni nazzjonali timplika 
aktar poteri nazzjonali tal-pajjiż ospitanti 
fir-regolarizzazzjoni u s-superviżjoni tas-
sussidjarji ta’ kumpaniji bbażati fi Stati 
Membri oħra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lezzjonijiet li ġejjin mill-kriżi juru li r-regoli u l-arranġamenti attwali huma insostenibbli 
għall-futur, u għandu jkun hemm tibdiliet jew lejn koordinazzjoni li hija aktar Ewropea jew 
lejn soluzzjoni nazzjonali li timplika li tagħti lis-superviżur ospitanti poteri addizzjonali. 

Emenda 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21e) Il-kulleġġi tas-superviżuri għandu 
jkollhom il-poter li jiddefinixxu regoli 
superviżorji biex irawmu l-applikazzjoni 
koerenti tal-liġi tal-Unjoni. L-Awtorità 
għandu jkollha d-drittijiet kollha ta’ 
parteċipazzjoni fil-kulleġġi tas-superviżuri 
bil-għan li torganizza l-funzjonament tal-
proċess ta’ skambju ta’ informazzjoni biex 
trawwem konverġenza u konsistenza 
madwar il-kulleġġi fl-applikazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni. L-Awtorità għandha taġixxi 
bħala kap fis-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali li 
joperaw fl-Unjoni. L-Awtorità għandu 
jkollha wkoll irwol ta’ medjatur vinkolanti 
biex issolvi kunflitti bejn superviżuri 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tagħti lill-Awtorità rwol ewlieni fil-Kulleġġi tas-Superviżuri biex issolvi kunflitt bejn is-
superviżuri nazzjonali.
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Emenda 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 21 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21f) Il-kulleġġi tas-superviżuri 
għandhom jilgħabu rwol importanti fis-
superviżjoni effiċjenti, effettiva u 
konsistenti ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 
transkonfinali li m’għandhomx 
dimensjoni tal-Unjoni, iżda f’ħafna mill-
każijiet differenzi bejn standards u prattiċi 
nazzjonali isalvaw. M’hemmx raġuni 
għall-konverġenza ta’ regolamenti 
finanzjarji bażiċi jekk il-prattiċi  
superviżorji jibqgħu farmmentati. Kif 
jindika r-Rapport  ta’ Larosière, 
“distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u 
arbitraġġ regolatorju li ġej minn prattiċi 
superviżorji differenti għandhom jiġu 
evitati, għaliex dawn għandhom il-
potenzjal li jdgħajfu l-istabilità 
finanzjarja – inter alia billi jinkoraġġixxu 
ċaqliq tal-attività finanzjarja lil pajjiżi 
b’superviżjoni laxka. Is-sistema 
superviżorja għandha tidher bħala waħda  
ġusta u bilanċjata”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-hekk imsejjaħ Kulleġġi tas-superviżuri ma jispiċċax bi frammentazzjoni dwar kriterji u 
prattiċi ta’ superviżjoni.
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Emenda 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Is-superviżjoni prudenzjali ta’ 
istituzzjonijiet b’dimensjoni tal-Unjoni 
għandha tiġi fdata lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Assigurazzjoni u 
tal-Pensjonijiet tax-Xogħol). Is-
superviżuri nazzjonali għandhom jaġixxu 
bħala aġenti tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Assigurazzjoni u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol) u għandhom 
ikunu marbuta mal-istruzzjonijiet tal-
Awtorità meta jissorveljaw istituzzjonijiet 
transkonfinali b’dimensjoni tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet b’dimensjoni tal-UE għandhom jiġu fdati lill-
Awtorità (li taġixxi permezz ta’ superviżuri nazzjonali).

Emenda 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Istituzzjonijiet b’dimensjoni tal-
Unjoni għandhom jiġu identifikati, 
filwaqt li jitqiesu l-istandards 
internazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ istituzzjoni finanzjarja b’dimensjoni tal-UE 

Emenda 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 22 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) Għandha tiġi stabbilita Skema 
Ewropea tal-Garanzija tal-Assigurazzjoni 
(Skema) biex tipproteġi lid-detenturi tal-
politika, benefiċjarji u istituzzjonijiet li 
jaffaċjaw diffikultajiet fejn dawk jistgħu 
jheddu l-istabilità finanzjarja  tas-suq 
finanzjarju uniku tal-Unjoni. L-Iskema 
għandha tiġi ffinanzjata permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet minn dawk l-
istituzzjonijiet, permezz ta’ dejn maħruġ 
mill-Iskema jew, f’ċirkustanzi 
eċċezzjonali, permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet li saru mill-Istati 
Membri milquta skont il-kriterji  
miftehma qabel (Memorandum ta’ 
Għarfien rivedut. Il-kontribuzzjonijiet 
għall-Iskema għandhom jiġu sostitwiti 
minn dawk magħmula lill-Iskemi 
nazzjonali ta’ Garanzija tal-
Assigurazzjoni .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita skema Ewropea biex timminimizza r-riskji għall-persuni li jħallsu t-
taxxa. Din is-soluzzjoni taħdem b’mod parallel ma’ dik stabbilita fir-regolament tal-
ibbankjar.
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Emenda 178
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

dwar intenzjonijiet ta’ ftehimiet ta’ delega 
sabiex tkun tista’ tesprimi opinjoni fejn 
ikun xieraq. Hija għandha tiċċentralizza l-
pubblikazzjoni ta’ tali ftehimiet sabiex 
tiżgura informazzjoni f’waqtha, trasparenti 
u faċilment aċċessibbli għall-partijiet 
kollha konċernati. 

Or. en

Emenda 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita skema Ewropea biex timminimizza r-riskji għall-persuni li jħallsu t-
taxxa. Din is-soluzzjoni taħdem b’mod parallel ma’ dik stabbilita fir-regolament tal-
ibbankjar.

Emenda 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Awtorità għandha tippromwovi 
attivament rispons superviżorju 
Komunitarju koordinat, b’mod partikolari 
fejn żviluppi avversi jistgħu jipperikolaw
l-operat xieraq u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja fil-Komunità. Minbarra s-
setgħat tagħha għal azzjoni 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, hija 
għandha għalhekk tiġi fdata b’funzjoni 

(26) L-Awtorità għandha tippromwovi 
attivament rispons superviżorju 
Komunitarju koordinat, b’mod partikolari 
biex tiżgura l-operat xieraq u l-integrità 
tas-swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja fil-Komunità. Minbarra 
s-setgħat tagħha għal azzjoni 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, hija 
għandha għalhekk tiġi fdata b’funzjoni 
ġenerali ta’ koordinazzjoni. Il-fluss 
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ġenerali ta’ koordinazzjoni fi ħdan is-
Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji. Il-fluss mingħajr problemi tal-
informazzjoni kollha rilevanti bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali għandu 
jkun fl-attenzjoni partikolari tal-azzjonijiet 
tal-Awtorità.

mingħajr problemi tal-informazzjoni kollha 
rilevanti bejn l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali għandu jkun fl-attenzjoni 
partikolari tal-azzjonijiet tal-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti b’mod aħjar il-funzjoni tal-koordinazzjoni tal-awtoritajiet sabiex 
tiżgura l-funzjonament tas-swieq finanzjarji.

Emenda 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha titkellem b’leħen wieħed fl-istituzzjonijiet globali.
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Emenda 182
Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 183
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fir-rigward ta’ superviżuri li 
joperaw f’kulleġġi tas-superviżuri, l-
Awtorità se tiddetermina u tiġbor kif 
xieraq l-informazzjoni kollha rilevanti 
minn awtoritajiet importanti. Barra minn 
hekk, se tikkunsidra bi sħiħ l-
arranġamenti eżistenti bejn awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u superviżuri ta’ 
pajjiż terzi, billi tikkunsidra l-Gruppi 
ewlenin ta’ Ġestjoni tal-Kriżijiet ta’ 
kulleġġi internazzjonali li għandhom 
aċċess sħiħ għall-informazzjoni. L-
Awtorità għandha tkun membru tal-
Gruppi tal-Ġestjoni tal-Kriżijiet.

Or. en
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Emenda 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effettività sħiħa lill-operat tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-
segwitu għat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità 
għandha taqsam kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Dejta 
marbuta ma’ impriżi individwali għandha 
tingħata biss fuq talba motivata. Malli 
tirċievi twissijiet jew rakkomandazzjonijiet 
indirizzati mill-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku lill-Awtorità jew lil 
awtorità superviżorja nazzjonali, l-
Awtorità għandha tiżgura s-segwitu.

(31) Il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effettività sħiħa lill-operat tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-
segwitu għat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità u 
l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandhom jaqsmu l-informazzjoni 
importanti kollha. Malli tirċievi t-twissijiet 
jew rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
lill-Awtorità jew lil awtorità superviżorja 
nazzjonali, l-Awtorità għandha tiżgura s-
segwitu.

Or. de

Emenda 185
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar 
standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet u tagħtihom 
opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Interessati

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

interessati għal dak l-iskop  – wieħed tal-
Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni,  u l-
ieħor għall-Fondi tal-Pensjonijiet tax-
Xogħol – l-ewwel wieħed  jirrappreżenta 
b'mod proporzjonat lill-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-
Unjoni u t-tieni jirrappreżenta l-fondi tal-
pensjonijiet tax-xogħol (inkluż kif xieraq 
l-investituri istituzzjonali u istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra li huma stess jużaw is-
servizzi finanzjarji), lill-impjegati 
tagħhom, u lill-konsumaturi u utenti oħra 
tas-servizzi tal-assigurazzjoni, 
riassigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol 
fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs .
Dawn il-Gruppi tal-Partijiet Interessati 
għandhom jaħdmu attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu kkunsidrati d-differenzi fundamentali bejn l-assiguraturi u l-fondi tal-pensjonijiet 
tax-xogħol, il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni, ir-Riassigurazzjoni u l-Fondi 
tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu jinqasam fi: (i) Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni, u (ii) Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Fondi tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol. 

Emenda 186
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar 
standards tekniċi, linji gwida u 

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

tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Qabel tadotta abbozzi ta’ standards, linji 
gwida u rakkomandazzjonijiet tekniċi, l-
Awtorità għandha twettaq stima tal-impatt 
bil-għan li tiżgura li jintlaħqu l-aqwa 
prattiki għal regolazzjoni tal-ogħla 
kwalità. Biex tingħata għajnuna esterna 
effettiva, Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu 
jitwaqqaf, li jkun jirrappreżenta b’mod 
proporzjonat xieraq lill-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u 
intermedjari tal-assigurazzjoni fl-Unjoni
kif ukoll tal-fondi tal-pensjonijiet tax-
xogħol (inkluż kif xieraq l-investituri 
istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra li huma stess jużaw is-servizzi 
finanzjarji), it-trejdjunjins, l-akkademiċi u
lill-impjegati tagħhom, u lill-konsumaturi u 
utenti oħra tas-servizzi tal-assigurazzjoni, 
riassigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol 
fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. 
Il-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għandu 
jaħdem attivament bħala interkonnessjoni 
ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentazzjoni mill-partijiet interessati differenti għandha tkun xierqa, iktar milli 
bbilanċjata, meta mqabbla max-xogħlijiet li jkun qed jiffaċċja l-grupp.
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Emenda 187
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar 
standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet u tagħtihom 
opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal dan il-għan l-Awtorità għandha 
timplimenta proċeduri trasparenti. Għal 
raġunijiet ta’ effiċjenza, għandhom 
jitwaqqfu żewg gruppi ta’ partijiet 
Interessati għal dak l-iskop – wieħed 
għall-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni 
u wieħed li jieħu ħsieb l-irtirar mix-
xogħol – li jkunu jirrappreżentaw b'mod 
proporzjonat lill-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-
Unjoni kif ukoll istituzzjonijiet li jieħdu 
ħsieb l-irtirar mix-xogħol (inkluż kif 
xieraq l-investituri istituzzjonali u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra li huma 
stess jużaw is-servizzi finanzjarji), lill-
impjegati tagħhom, u lill-konsumaturi u 
utenti oħra tas-servizzi tal-assigurazzjoni, 
riassigurazzjoni u pensjonijiet tax-xogħol 
fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs.
Dawk il-Gruppi tal-Partijiet Interessati 
għandhom jaħdmu attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Unjoni. Il-Gruppi tal-Partijiet 
Interessati għandhom, fejn ikun xieraq, 
jikkoordinaw ix-xogħol tagħhom.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
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the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Emenda 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) L-Awtorità għandha tippermetti lill-
partijiet interessati li jiġu kkonsultati dwar 
ix-xogħol kollu li tagħmel l-Awtorità u 
tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għal dak 
l-iskop, li jkun jirrappreżenta b'mod 
proporzjonat lill-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-
Unjoni kif ukoll tal-fondi tal-pensjonijiet 
tax-xogħol (inkluż kif xieraq l-investituri 
istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra li huma stess jużaw is-servizzi 
finanzjarji), lill-impjegati tagħhom, u lill-
konsumaturi u utenti oħra tas-servizzi tal-
assigurazzjoni, riassigurazzjoni u 
pensjonijiet tax-xogħol fil-livell tal-
konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp tal-
Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni, tar-
Riassigurazzjoni u tal-Fondi tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol għandu jaħdem 
attivament bħala interkonnessjoni ma’ 
gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-
Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ partijiet interessati għandu jkollu l-opportunità li jiġi kkonsultat jew jikkummenta 
dwar kwalunkwe xogħol li tagħmel l-Awtorità, li huwa jqis bħala rilevanti. Għandhom ikunu 
l-partijiet interessati individwali fil-grupp stess li jiddeċiedu jekk jixtiqux jiġu kkonsultati jew 
le.

Emenda 189
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà ċentrali sabiex jippreservaw 
l-istabbiltà finanzjarja fl-immaniġġar ta’ 
kriżi, b’mod partikolari biex jiġu 
stabbilizzati u riżolti istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali batuti. Il-miżuri 
mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-
istabbiltà ta’ istituzzjoni finanzjarja ma 
għandhomx jaffettwaw ir-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. 
Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-
Istati Membri jkunu jistgħu jinvokaw din 
is-salvagwardja u finalment iressqu l-
kwistjoni quddiem il-Kunsill għal 
deċiżjoni. Huwa xieraq li l-Kunsill 
jingħata rwol f’din il-kwistjoni minħabba 
r-responsabbiltajiet partikolari tal-Istati 
Membri f’dan ir-rigward.

(33) L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà ċentrali sabiex jippreservaw 
l-istabbiltà finanzjarja fl-immaniġġar ta’ 
kriżi, b’mod partikolari biex jiġu 
stabbilizzati u riżolti istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali batuti. Il-miżuri 
mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza jew li jaffettwaw l-istabbiltà ta’ 
istituzzjoni finanzjarja ma għandhomx 
jaffettwaw ir-responsabbiltajiet fiskali tal-
Istati Membri. Għandu jiġi stabbilit 
mekkaniżmu li bih l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jinvokaw din is-salvagwardja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-emendi mressqin għall-artikolu 23 biex tiġi limitata l-klawsola ta’ 
salvagwardja.
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Emenda 190
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità 
għandha tikkonsulta lill-partijiet interessati 
dwar standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet u tagħtihom 
opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, tar-Riassigurazzjoni u tal-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol għal dak 
l-iskop, li jkun jirrappreżenta lill-kumpaniji 
tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-
Unjoni kif ukoll tal-fondi tal-pensjonijiet 
tax-xogħol (inkluż kif xieraq l-investituri 
istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra li huma stess jużaw is-servizzi 
finanzjarji), lill-impjegati tagħhom, u lill-
konsumaturi u utenti oħra tas-servizzi tal-
assigurazzjoni, riassigurazzjoni u 
pensjonijiet tax-xogħol fil-livell tal-
konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp tal-
Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni, tar-
Riassigurazzjoni u tal-Fondi tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol għandu jkun 
magħmul minn tal-inqas 15-il 
rappreżentant minn gruppi ta’ 
konsumaturi u utenti aħħarija, 5 
akkademiċi indipendenti mill-aqwa u 10 
rappreżentanti mis-settur u l-impjegati 
tiegħu. Il-Grupp tal-Partijiet Interessati 
tal-Assigurazzjoni, ir-Riassigurazzjoni u l-
Fondi tal-Pensjoni tax-Xogħol għandu 
jaħdem attivament bħala interkonnessjoni 
ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Meta mqabbla ma’ rappreżentanti 
tal-industrija li jirċievu finanzi tajbin u li 
għandhom konnessjonijiet tajbin, l-
organizzazzjonijiet li jaħdmu bla profitt 
għandhom rwol marġinali fid-dibattitu 
dwar il-futur tas-servizzi finanzjarji u fil-
proċess korrispondenti ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet. Għal dan l-iżvantaġġ 
għandu jagħmel tajjeb finanzjament 
adegwat lir-rappreżentanti tagħhom fil-
Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol.

Or. en

Emenda 192
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Bord tas-Superviżuri permezz ta’ 
kompetizzjoni miftuħa, għandu 
jirrappreżenta lill-Awtorità. It-tmexxija tal-
Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur 
Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li 
jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.

(37) President b'impjieg sħiħ, maħtur mill-
Parlament Ewropew wara proċedura 
miftuħa ta’ għażla mmaniġġjata mill-
Bord tas-Superviżuri, għandu 
jirrappreżenta lill-Awtorità. It-tmexxija tal-
Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur 
Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li 
jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.
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Emenda 193
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Bord tas-Superviżuri permezz ta’ 
kompetizzjoni miftuħa, għandu 
jirrappreżenta lill-Awtorità. It-tmexxija tal-
Awtorità għandha tkun fdata lil Direttur 
Eżekuttiv, li għandu jkollu d-dritt li 
jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.

(37) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Parlament Ewropew minn lista 
qasira mfassla, għandu jirrappreżenta lill-
Awtorità. It-tmexxija tal-Awtorità għandha 
tkun fdata lil Direttur Eżekuttiv, li għandu 
jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-
Bord tas-Superviżuri u l-Bord Maniġerjali 
mingħajr id-dritt li jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li dawk bl-akbar kompetenza fis-superviżjoni f’livell nazzjonali 
- is-superviżuri nazzjonali – għandhom ikunu inkarigati mill-għażla tal-iktar individwu 
kwalifikat biex jaġixxi bħala chairman. Dan ineħħi wkoll kull aspett ta’ politiċizzazzjoni li 
jista’ jirriżulta mill-fatt li l-lista l-qasira tiġi mfassla minn waħda mill-istituzzjonijiet 
Ewropej.

Emenda 194
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u 
l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità 
għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul 
prinċipalment minn kontribuzzjonijiet 
obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-proċedura baġitarja tal-

(41) Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u 
l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità 
għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul 
prinċipalment minn kontribuzzjonijiet 
obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea u minn kwalunkwe miżata 
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Komunità għandha tapplika biss fir-
rigward tal-kontribuzzjoni Komunitarja. 
Il-verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-
Qorti tal-Awdituri.

diretta mħallsa mill-istituzzjonijiet 
finanzjarji. Il-proċedura baġitarja tal-
Unjoni għandha tapplika biss fir-rigward 
tal-kontribuzzjoni mill-Unjoni. Il-verifika 
tal-kontijiet għandha ssir mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. en

Emenda 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol (“l-Awtorità”).

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (tal-
Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-Xogħol) 
(“l-Awtorità”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mar-rapporti dwar il-BERS (il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku), l-
Ibbankjar u t-Titoli u s-Swieq, biex tingħata idea ta’ sistema superviżorja Ewropea omoġenja 
u koerenti. 

Emenda 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol (“l-Awtorità”).

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea dwar l-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 
(“l-Awtorità”).
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Emenda 197
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 198
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament huma bla ħsara għas-setgħat 
tal-Kummissjoni, b’mod partikolari skont 
l-Artikolu 226 tat-Trattat sabiex tiżgura 
konformità mal-liġi Komunitarja.

3. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament huma bla ħsara għas-setgħat 
tal-Kummissjoni, b’mod partikolari skont 
l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
tiżgura konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

4. L-Awtorità għandha tippromwovi is-
sostenibilità finanzjarja u suq finanzjarju 
b’saħħtu fl-Unjoni, bil-għan li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjiebu l-
funzjonament u l-kompetittività tas-suq 
intern fuq il-bażi ta’ inklużjoni finanzjarja 
u sitwazzjoni l-istess għal kulħadd, 
prevenzjoni u korrezzjoni tar-riskju 
sistemiku u transkonfinali, b’mod 
partikolari, b’livell għoli, effikaċi, 
konsistenti u tal-UE ta’ regolazzjoni u 
superviżjoni, (ii) jipproteġu lid-detenturi 
ta’ poloz, benefiċjarji u partijiet interessati 
oħra kif ukoll il-fondi pubbliċi, (iii) 
jiżguraw l-integrità, it-trasparenza, l-
effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-swieq 
finanzjarji u l-interazzjoni sostenibbli 
tiegħu mal-ekonomija reali, (iv) titnaqqas 
il-proċikliċità tal-finanazi u, b’mod 
ġenerali tiġi salvagwardjata l-istabilità
tas-sistema finanzjarja fuq medda ta’ 
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żmien qasira, medja u twila, (v) tiġi 
promossa implimentazzjoni bla xkiel tal-
politika monetarja fis-suq kif ukoll 
kontroll fuq id-depożiti bankarji u l-fondi 
istituzzjonali, (vi) jintlaħqu l-għanijiet taż-
żona ewro u (vii) isaħħu l-koordinament u 
l-koperazzjoni tas-superviżjoni 
internazzjonali, filwaqt li tiġi mtejba l-
kompetittività globali u jingħata appoġġ 
lill-iżvilupp finanzjarju tal-ekonomiji 
inqas avvanzati. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-armonizzazzjoni u l-applikazzjoni 
konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-liġi tal-
Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) hawn 
fuq, tippromwovi l-integrazzjoni u l-
konverġenza superviżorja, tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni, u twettaq 
analiżi ekonomika tas-swieq biex 
tippromwovi l-kisba tal-għanijiet tal-
Awtorità.

Or. en

Emenda 200
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ia) jiġi prevenut l-arbitraġġ regolatorju u 
kompetizzjoni mhix f’lokha bejn l-Istati 
Membri fir-riġidità tas-superviżjoni u l-
infurzar tar-regolamenti (ii) jipproteġu 
lid-detenturi ta’ poloz u benefiċjarji oħra, 
(iii) jiżguraw l-integrità, l-effikaċja u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji, 
(iv) iħarsu l-istabbiltà tas-sistema 
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l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

finanzjarja, u (v) isaħħu l-koordinament 
tas-superviżjoni internazzjonali, (vi) jiġu 
żviluppati metodoloġiji għall-evalwazzjoni 
tal-effett tal-karatteristiċi tal-prodott u l-
proċess ta’ distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet u l-
protezzjoni tal-konsumatur, bil-għan li 
tikkontribwixxi għal sitwazzjoni l-istess 
għal kulħadd. Għal dan il-għan, l-Awtorità 
se tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 201
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali, filwaqt li tieħu 
inkonsiderazzjoni l-bżonn li jitjiebu l-
kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq 
intern u li tiġi żgurata kompetittività 
globali, u (vi) jiġi prevenut l-arbitraġġ 
regolatorju u tikkontribwixxi għal 
sitwazzjoni l-istess għal kulħadd. Għal dan 
il-għan, l-Awtorità se tikkontribwixxi 
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sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti, 
effiċjenti u effikaċi tal-liġi Komunitarja 
msemmija fl-Artikolu 1(2) hawn fuq, 
tippromwovi l-konverġenza superviżorja u 
tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni,
u twettaq analiżi ekonomika tas-swieq 
biex tippromwovi l-kisba tal-objettivi tal-
Awtorità. Għandha tikkunsidra standards 
u prattiki li jkun hemm qbil 
internazzjonali fuqhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandha tikkunsidra l-aqwa prattiki u standards internazzjonali.

Emenda 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali, (vi) jiġi prevenut l-
arbitraġġ regolatorju. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

(vi) fih innifsu jinftiehem

Emenda 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità se tikkontribwixxi sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-
funzjonament tas-suq intern, fosthom 
b’mod partikolari b’livell għoli, effikaċi u 
konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni, 
(ii) jipproteġu lid-detenturi ta’ poloz u 
benefiċjarji oħra, (iii) jiżguraw l-integrità, 
l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-
swieq finanzjarji, (iv) iħarsu l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) isaħħu l-
koordinament tas-superviżjoni 
internazzjonali, (vi) jiġu żviluppati 
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tal-effett 
tal-karatteristiċi tal-prodott u l-proċess ta’ 
distribuzzjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja 
tal-istituzzjonijiet u l-protezzjoni tal-
konsumatur, bil-għan li tikkontribwixxi 
għal sitwazzjoni l-istess għal kulħadd.
Għal dan il-għan, l-Awtorità se 
tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 (vii): bl-esperjenzi tal-2008/2009 fl-isfond, it-testijiet ta’ tensjoni, inklużi l-istimi tal-impatt 
fuq il-konsumaturi, għandhom jitwettqu fuq livell mifrux mal-Komunità kollha, bl-użu ta’ 
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metodoloġiji komuni, biex b’hekk tinħoloq sitwazzjoni l-istess għal kulħadd meta jiġu 
kkunsidrati l-fondi ta’ emerġenza.  

Emenda 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità għandha tifforma parti 
minn Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji, minn hawn 'il quddiem 
imsejħa 'SESF', li għandha taħdem bħala 
netwerk ta’ superviżuri, kif speċifikat 
aktar fl-Artikolu 39.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ koerenza t-test ta’ dan il-paragrafu huwa inkluż fl-Artikolu 1.a(ġdid)

Emenda 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ koerenza t-test ta’ dan il-paragrafu huwa inkluż fl-Artikolu 1.a(ġdid)

Emenda 206
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta tkun qed twettaq il-kompiti fdati 
lilha skont dan ir-Regolament, l-Awtorità 
għandha taġixxi b’mod indipendenti u 
oġġettiv fl-interess esklużiv tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi salvagwardjata l-indipendenza regolatorja, superviżorja, istituzzjonali 
u finanzjarja tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE). Għalhekk huwa propost li tiġi 
introdotta dispożizzjoni ċara fir-Regolamenti relatati mal-indipendenza tal-ASE. Id-
dispożizzjoni kieku tikkumplimenta dispożizzjoni oħra tar-Regolamenti li jiffukaw fuq l-
indipendenza ta’, fost l-oħrajn, iċ-Ċhairperson tal-ASE.

Emenda 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Is-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 

Finanzjarja
1. L-Awtorità għandha tifforma parti mis-
Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni 
Finanzjarja, li l-objettiv prinċipali tagħha 
huwa li tiżgura li r-regoli applikabbli 
għas-settur finanzjarju jiġu implimentati 
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adegwatement, sabiex tiġi priservata l-
istabilità finanzjarja u b’hekk tiġi żgurata 
l-fiduċja fis-sistema finanzjarja kollha 
kemm hi u biżżejjed protezzjoni għall-
konsumaturi tas-servizzi finanzjarji.
2.Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni 
Finanzjarja għandha tkun magħmula 
mill-: 
(a) Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku, imwaqqaf bir-Regolament 
(UE) Nru .../... [BERS];
(b) Awtorità Superviżorja Ewropea (Titoli 
u Swieq) imwaqqfa bir-Regolament (UE) 
Nru .../... [AETS]; 
(c) Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Bankarja) imwaqqfa bir-Regolament 
(UE) Nru …/…[ABE]; 
(d) Awtorità; 
(e) Awtorità Superviżorja Ewropa 
(Kumitat Konġunt) skont l-Artikolu 40;
(f) awtoritajiet fl-Istati Membri msemmija 
fl-Artikolu 1(2) tar-Regolamenti (UE) 
Nru .../... [AETS], ir-Regolament (UE) 
Nru …/2009 [AEAPX] u r-Regolament 
(UE) Nru …/… [ABE];
(g) Kummissjoni, biex twettaq il-kompiti 
msemmija fl-Artikoli 7 u 9;
3. L-Awtorità għandha tikkopera 
regolarment u mill-qrib, tiżgura 
konsistenza transsettorjali fix-xogħol u 
tasal għal pożizzjonijiet konġunti fil-
qasam tas-superviżjoni tal-konglomerati 
finanzjarji u dwar kwistjonijiet 
transsettorjali oħra mal-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku, kif ukoll mal-
Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Bankarja) u l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Titoli u Swieq) permezz tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
(Kumitat Konġunt) imsemmija fl-Artikolu 
40.
4. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
koperazzjoni sinċiera skont l-Artikolu 
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13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
il-partijiet tas-SESF għandhom 
jikkoperaw b’fiduċja u rispett reċiproku 
sħiħ, b’mod partikolari fir-rigward tal-
iżgurar ta’ fluss ta’ informazzjoni xierqa 
u affidabbli bejniethom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja għandha tkun omoġenja u mhux biss is-
sempliċi żieda ta’ awtoritajiet differenti u mhux koordinati. Għandha tkun żgurata 
koperazzjoni mill-qrib.

Emenda 208
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni 

Finanzjarja
1. L-Awtorità għandha tifforma parti mis-
Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni 
Finanzjarja (SESF), li għandha 
tiffunzjona bħala netwerk integrat ta’ 
superviżuri li jgħaqqaf flimkien lill-
awtoritajiet kollha tal-Istati Membri u l-
Unjoni b’kompetenza fil-qasam tas-
superviżjoni finanzjarja kif stipulat fil-liġi 
tal-Unjoni. L-objettiv ewlieni tas-SESF 
huwa li tiżgura superviżjoni soda u 
konsistenti mill-Unjoni tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji biex tiġi żgurata fiduċja fis-
sistema finanzjarja, tkabbir sostenibbli 
tal-Unjoni b’appoġġ u jiġu sodisfati l-
bżonnijiet tan-negozji u ċ-ċittadini
2. Is-SESF għandha tkun magħmula 
mill-:
(a) Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku, imwaqqaf bir-Regolament 
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(UE) Nru .../... [BERS];
(b) Awtorità Superviżorja Ewropea (Titoli 
u Swieq) imwaqqfa bir-Regolament (UE) 
Nru .../... [AETS];
(c) Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Bankarja) imwaqqfa bir-Regolament 
(UE) Nru …/…[ABE]
(d) Awtorità;
(e) Kumitat Konġunt ta’ Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej(KKASE) skont l-
Artikolu 40;
(f) awtoritajiet fl-Istati Membri msemmija 
fl-Artikolu 1(2) tar-Regolamenti (UE) 
Nru .../... [AETS], ir-Regolament (UE) 
Nru …/2009 [AEAPX] u r-Regolament 
(UE) Nru …/… [ABE];
(g) Kummissjoni, biex twettaq il-kompiti 
msemmija fl-Artikoli 7 u 9;
3. Il-partijiet kollha tas-SESF għandhom 
jikkoperaw mill-qrib bejniethom b’fiduċja 
u rispett reċiproku sħiħ, skont il-prinċipju 
ta’ koperazzjoni sinċiera f’konformità 
mal-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. 
4. L-istituzzjonijiet finanzjarji kollha 
huma suġġetti għal atti legalment 
vinkolanti skont il-liġi tal-Unjoni u għas-
superviżjoni tal-parti tal-awtoritajiet 
kompetenti tas-SESF. 
5. Is-SESF m’għandhiex twaqqaf lill-
awtoritajiet kompetenti milli jeżerċitaw 
setgħat superviżorji nazzjonali 
f’konformità ma’ atti legalment vinkolanti 
tal-Unjoni u f’konformità mal-prinċipji 
prudezjali internazzjonali dwar is-
superviżjoni bankarja.
6. L-awtoritajiet superviżorji inklużi fis-
SESF biss, għandhom ikunu intitolati li 
jissorveljaw istituzzjonijiet finanzjarji fl-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 209
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser 
impriżi tal-assigurazzjoni kif iddefinit fid-
Direttiva 98/78/KE, impriżi tar-
riassigurazzjoni kif iddefinit fid-
Direttiva 2005/68/KE, u istituzzjonijiet 
għall-provvista ta’ irtirar okkupazzjonali 
skont id-Direttiva 2003/41/KE, u 
‘konglomerati finanzjarji’ kif iddefinit 
fid-Direttiva 2002/87/KE;

(1) “istituzzjonijiet finanzjarji” tfisser 
impriżi li prinċipalment jieħdu depożiti, 
jagħtu l-kreditu, jipprovdu servizzi 
finanzjarji lill-klijenti jew lill-membri 
tagħhom jew jinvolvu ruħhom 
f’investiment finanzjarju jew attivitajiet 
ta’ negozju minn jeddhom,u impriżi jew 
entitajiet oħra li joperaw fl-Unjoni u li 
jagħmlu xogħlijiet ta’ natura simili, anke 
jekk ma jkollhomx x’jaqsmu mal-
pubbliku ġenerali;

Or. en

Emenda 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘riskju sistemiku’ tfisser riskju li s-
servizzi finanzjarji jiġu mfixkla minħabba 
nuqqas ta’ abilità sinifikanti ta’ 
prestazzjoni min-naħa tas-sistema 
finanzjarja kollha jew ta’ partijiet minnha 
u li għandu l-potenzjal li joħloq 
konsegwenzi negattivi serji għall-
ekonomija reali. F’dan il-kuntest, kull tip 
ta’ istituzzjoni u intermedjarju, suq, 
infrastruttura u strument finanzjarju 
għandu l-potenzjal li jkun sistemikament 
sinifikanti.

Or. en
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Emenda 211
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘riskju transkonfinali’ tfisser riskju 
kkawżat minn żbilanċi ekonomiċi jew 
nuqqasijiet finanzjarji fl-Unjoni kollha 
kemm hi jew f’partijiet minnha li 
jkollhom il-potenzjal li jikkawżaw 
konsegwenzi negattivi sinifikanti għat-
transazzjonijiet bejn l-operaturi ta’ żewġ 
Stati Membri jew aktar, għall-
funzjonament tas-suq intern, jew għall-
finanzi pubbliċi tal-Unjoni jew 
kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri 
tagħha.F’dan il-kuntest, kull tip ta’ riskju 
ekonomiku u finanzjarju għandu l-
potenzjal li jkun riskju transkonfinali.

Or. en

Emenda 212
Wolf Klinz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta twettaq il-kompiti fdati lilha
skont dan ir-Regolament, l-Awtorità 
għandha taġixxi b’mod indipendenti u 
oġġettiv u fl-interess esklużiv tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tliet ASE għandhom  jaħdmu fl-aħjar interess tal-UE kollha.
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Emenda 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
għandhom jaġixxu, bħala membri tal-
Awtorità, b’dimensjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha fi 
Frankfurt. 

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha fi 
[...].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-13 ta’ Diċembru 2003 jenfasizzaw li: Finalment, ir-
Rappreżentanti tal-Istati Membri, li jiltaqgħu f’livell ta’ Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern, qablu 
li jagħtu prijorità lil Stati li Jaderixxu, ladarba jingħaqdu mal-Unjoni, meta jiġu biex jagħżlu 
l-kwartieri ta’ uffiċċji oħra jew aġenziji li għandhom jitwaqqfu fil-futur, mingħajr preġudizzju 
għall-fatt li, jekk jitwaqqaf Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, il-kwartieri tiegħu ser 
ikunu fil-Lussemburgu skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet tat-8 ta’ April 1965.

Emenda 215
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandu jkollha l-kompiti li 1. Sabiex tiżgura superviżjoni effettiva u 
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ġejjin: konsistenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji l-
Awtorità għandu jkollha l-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 216
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ 
standards u prattiċi regolatorji u 
superviżorji komuni ta’ kwalità għolja, 
b’mod partikolari billi tipprovdi 
opinjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u 
billi tiżviluppa linji gwida, 
rakkomandazzjonijiet, u abbozz ta’ 
standards tekniċi li għandhom ikunu 
bbażati fuq il-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2);

(a) tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ 
standards u prattiċi regolatorji u 
superviżorji komuni ta’ kwalità għolja, 
b’mod partikolari billi tipprovdi 
opinjonijiet lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u 
billi tiżviluppa linji gwida, 
rakkomandazzjonijiet, u abbozz ta’ 
standards tekniċi li għandhom ikunu 
bbażati fuq dan ir-Regolament u l-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2);

Or. en

Emenda 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkontribwixxi għal applikazzjoni 
konsistenti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, 
b’mod partikolari billi tikkontribwixxi lejn 
kultura superviżorja komuni, tiżgura 
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), timpedixxi l-arbitraġġ 
regolatorju, billi timmedja u ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet 

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

kompetenti, sabiex tiżgura superviżjoni 
effettiva u konsistenti ta’ istituzzjonijiet 
finanzjarji b’dimensjoni tal-Unjoni u 
funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-
superviżuri u tieħu azzjonijiet, fost l-
oħrajn f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkunsidrata s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni tal-UE.

Emenda 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 219
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiffaċilita d-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali;

(c) tistimola u tiffaċilita d-delega tal-
kompiti u r-responsabbiltajiet bejn l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali;

Or. en

Emenda 220
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tikkopera mill-qrib mal-unità tal-
AETS inkarigata mill-protezzjoni tal-
investituri, l-awtorizzazzjoni u l-
monitoraġġ tal-prodotti u l-
kummerċjalizzazzjoni tagħhom, b’mod 
partikolari billi l-AETS tingħata l-
informazzjoni neċessarja biex tintlaħaq 
tali koperazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-AETS għandha tingħata kompitu ta’ protezzjoni tal-investituri. Superviżur wieħed biss 
għandu jkun responsabbli minn dan il-kompitu, iżda għandu jiġi megħjun f’din ir-
responsabilità. Dan huwa l-mod kif wieħed jista’ joqrob l-iktar lejn il-mudell b’żewġ 
modalitajiet mingħajr ma jemenda radikalment it-tliet regolamenti tas-SESF kollha kemm 
huma. 



PE439.455v01-00 56/83 AM\808172MT.doc

MT

Emenda 221
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) twettaq analiżi tal-evalwazzjonijiet 
orizzontali tal-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, sabiex issaħħaħ il-konsistenza 
fl-eżiti superviżorji;

(e) torganizza u twettaq analiżi tal-
evalwazzjonijiet orizzontali tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, sabiex issaħħaħ il-
konsistenza fl-eżiti superviżorji;

Or. en

Emenda 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tipprojbixxi n-negozju ta’ ċerti 
prodotti jew tipi ta’ transazzjonijiet biex 
tiġi prevenuta ħsara lill-protezzjoni tal-
investituri, lill-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabilità tas-sistema finanzjarja kollha 
tal-Unjoni jew parti minnha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti tassew mhumiex trasparenti u jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tas-sistema 
finanzjarja kollha.
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Emenda 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) tistabbilixxi bażijiet ta’ dejta fil-
qasam ta’ kompetenza tagħha u fejn 
speċifikat fil-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2). L-informazzjoni miġbura 
għandha tkun aċċessibbli għall-
parteċipanti tas-suq kollha u għandu 
jkollha informazzjoni prinċipali dwar 
parteċipanti tas-suq reġistrati, prodotti, 
ksur u transazzjonijiet jekk l-obbligu li ma 
jkunx hemm żvelar ikun speċifikat fil-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2);

                                                                                                                                            Or.en

Emenda 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tieħu r-responsabilità, fejn xieraq, ix-
xogħol kollu eżistenti mill-Kumitat tas-
Sorveljaturi tal-Assigurazzjoniet u tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej;

Or. en
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Emenda 225
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) teħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jwettqu testijiet tat-tensjoni 
bbażati fuq metodoloġija komuni; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-AEAPX għandu jkollha s-setgħa li twettaq testijiet tat-tensjoni sabiex tiġi żgurata r-
reżistenza tas-sistema u tinkiseb l-informazzjoni relevanti bbażata fuq format dwar ir-
rappurtar armonizzat u L-metodoloġija f’konformità mal-Artikolu 17.

Emenda 226
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieħu deċiżjonijiet individwali 
indirizzati lill-istituzzjonijiet finanzjarji, 
fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 9(6), l-Artikolu 10(3), u l-
Artikolu 11(4);

imħassar

Or. en
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Emenda 227
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tippromwovi koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti, kif speċifikat fl-
Artikolu 16, inkluża l-attivazzjoni tas-
setgħat tagħhom bħala membri tal-
Awtorità biex jinkiseb rispons ta’ Unjoni 
komuni  biex jiġu trattati r-riskji 
sistematiċi u transkonfinali;

Or. en

Emenda 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tipprojbixxi n-negozju ta’ ċerti tipi ta’ 
prodotti jew tipi ta’ trasazzjoni biex jiġi 
evitat id-dannu tal-protezzjoni għall-
investitur, il-funzjonament b’ordni u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabilità tas-sistema finanzjarja tal-
Unjoni kollha jew parti minnha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-prodotti mhumiex ċari u jistgħu jivvalenaw il-funzjonament tas-sistema finanzjarja 
kollha.
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Emenda 229
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta teżerċità s-setgħat tagħha 
msemmija fil-paragrafu 2(a) u (d) l-
Awtorità għandha tqis il-liġijiet nazzjonali 
tal-Istati Membri li huma f’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 230
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha teżerċita 
kwalunkwe setgħa superviżorja esklussiva 
fuq entitajiet b’kopertura Komunitarja 
jew attivitajiet ekonomiċi b’kopertura 
Komunitarja fdati f’idejha fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2). 

imħassar

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. 

Or. en
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Emenda 231
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. 

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. L-Awtorità għandha taħdem 
f’kooperazzjoni mill-viċin mal-awtoritajiet 
kompetenti u tibni fuq l-esperti tagħhom, 
il-faċilitajiet u s-setgħat biex tesegwixxi s-
setgħat superviżorji esklussivi u twettaq l-
investigazzjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandha taħdem f’kooperazzjoni mill-viċin mal-awtoritajiet kompetenti. Huwa 
essenzjali li l-struttura superviżorja ġdida tibni fuq l-esperti, il-faċilitajiet u s-setgħat tal-
awtoritajiet kompetenti biex tesegwixxi s-setgħat superviżorji esklussivi u twettaq l-
investigazzjonijiet.

Emenda 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. 

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. L-Awtorità tista’ tuża l-faċilitajiet u 
s-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti biex 
tesegwixxi s-setgħat superviżorji esklussivi 
u twettaq l-investigazzjonijiet.
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Or. en

Emenda 233
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat xierqa ta’ investigazzjoni u 
infurzar kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti, kif ukoll il-possibbiltà li titlob 
tariffi. 

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandu 
jkollha setgħat tal-Unjoni xierqa ta’ 
investigazzjoni u infurzar kif speċifikat fil-
leġiżlazzjoni rilevanti, kif ukoll il-
possibbiltà li titlob tariffi.

Or. en

Emenda 234
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Is-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri li huma membri tal-
Awtorità
Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Awtorità, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
li huma membri tal-Awtorità għandu 
jkollhom is-setgħat li jadottaw miżuri 
superviżorji li jevitaw u li jikkorreġu. 
Dawk is-setgħat għandhom jirrelataw 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji u jeżerċitaw 
b’mod proporzjonat. Huma għandhom 
jinkludu l-kapaċità li:
(a) jitolbu u jirċievu l-informazzjoni 
adegwata; 
(b) jimponu rappurtar u jiżvelaw ir-
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rekwiżiti;
(c) jwettqu inspezzjonijiet fuq is-sit.
(d) jadottaw miżuri prudenzjali (inklużi 
dawk li jaffettwaw il-kunflitti ta’ interess, 
il-governanza tajba, il-likwidità, id-
dispożizzjonijiet, id-dividends u l-politiki 
ta’ rimunerazzjoni);
(e) jaqsmu jew jissegregaw l-attivitajiet 
bankarji diretti min-negozju u attivitajiet 
oħra mhux ta’ utilità f’każ ta’ riskju 
relevanti evalwat skont il-kriterji komuni;
(f) jirrestrinġu jew jipprojbixxu b’mod 
temporanju ċerti prodotti jew tipi ta’ 
transazzjonijiet li jistgħu jikkawżaw 
volatilità eċċessiva diretta jew indiretta 
fis-swieq jew li jinkwetaw parti mis-
sistema finanzjarja tal-Unjoni jew kollha, 
il-finanzi pubbliċi jew l-attività 
ekonomika;
(g) jordnaw lill-istituzzjonijiet finanzjarji 
biex joperaw permezz ta’ sussidjarja f’każ 
ta’ riskju intern relevanti evalwat skont il-
kriterji komuni;
(h) jimponu multi dissważivi;
(i) jiskwalifikaw lill-maniġers u lid-
diretturi;
(j) jneħħu lill-eżekuttivi jew lill-Bord;
(k) jintervjienu b’mod temporanju fl-
istituzzjonijiet finanzjarji;
(l) jirtiraw il-benefiċċji ta’ responsabilità 
limitata għall-partijiet interessati 
sinifikanti ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 
meta jkunu passivi fid-difiża tal-interessi 
korporati f’każijiet bħal nuqqas ta’ 
trasparenza, self b’mod interpidu, jew 
ksur serju u sistematiku;
(m) jestendu r-responsabilità finanzjarja 
lill-maniġers, lid-diretturi jew l-
istituzzjonijiet finanzjarji li jikkawżaw jew 
jikkolaboraw fi ksur serju u sistematiku 
jew li għandhom sistema mhux xierqa tal-
inċentivi għas-servizzi tagħhom; 
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(n) jieħdu l-kustodja, fejn xieraq, ta’ 
dikjarazzjonijiet ta’ maniġers u diretturi 
fuq interessi, attivitajiet u assi;
(o) jitolbu l-iżvilupp ta’ sistema ta’ 
riżoluzzjoni dettaljata, li jkunu aġġornati 
regolarment, li jinkludi mekkaniżmu ta’ 
intervent bikri strutturat, li jissuġġerixxi 
azzjonijiet korrettivi u pjan ta’ 
kontinġenza f’każ ta’ falliment;
(p) jikkanċellaw il-liċenzji u jirtiraw il-
passaporti; u
(q) jaqblu dwar protokolli għall-kisba ta’ 
rispons komuni fil-livell tal-Unjoni, 
b’mod pront u sistematiku kemm jista’ 
jkun, biex jiġi evitat jew ikkoreġut l-
inkwiet tas-suq.

Or. en

Emenda 235
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – Title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards tekniċi Il-Ktieb tar-Regoli Waħdieni

Or. en

Emenda 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effettiva u konsistenti tal-Unjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji, il-Kummissjoni, 
bil-konsiderazzjoni tal-prinċipji 
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internazzjoniali ssanzjonati mill-Unjoni 
jew ikkodifikati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, għandha tadotta standards 
regolatorji u għandha tapprova standards  
ta’ superviżorji għall-kisba ta’ “Ktieb tar-
regoli waħdieni għal Superviżjoni 
Finanzjarja tal-Unjoni” (Ktieb tar-Regoli 
Waħdieni) permezz ta’ regolamenti jew 
deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 237
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu -1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1b. Il-Ktieb tar-Regoli Waħdieni għandu:
(a) jistabbilixxi definizzjonijiet li jinsabu 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(b) jispeċifika elementi komuni għar-
rappurtar u r-rekwiżiti ta’ żvelar li jinsabu 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(c) jipprovdi l-elementi neċessarji sabiex 
jiġu żgurati l-proċessi ta’ koperazzjoni 
effettivi, inkluża l-evalwazzjoni tar-riskju 
superviżorja u l-informazzjoni maqsuma 
kif mitluba mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(d) jiddefinixxi standards regolatorji u 
superviżorji xierqa biex jiġu trattati t-
twissijiet bikrija u r-rakomandazzjonijiet 
tal-ESRB rigward l-Unjoni kollha jew 
parti sinifikanti minnha;
(e) jiddefinixxi standards regolatorji u 
superviżorji xierqa biex jiġu trattati r-
riskji transkonfinali identifikati mill-
Awtorità jew mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-
Unjoni kollha jew parti sinifikanti 
minnha; u
(f) jiddefinixxi standards regolatorji u 
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superviżorji xierqa rigward ir-rappurtar, 
l-iżvelar u r-rekwiżiti prudenzjali għall-
kumpaniji tal-ingranaġġ għoli relevanti u 
l-vetturi ta’ investiment li joperaw 
madwar l-Unjoni sabiex jiġu evitati r-
riskji sistemiċi u jiġu kkoreġuti r-riskji 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards 
tekniċi biex tlesti, taġġorna u timmodifika 
l-elementi li mhumiex essenzjali għall-atti 
leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu  1(2). L-
istandards tekniċi m’għandhomx 
jirrappreżentaw id-deċiżjonijiet strateġiċi 
u l-kontenut tagħhom għandu jiġi limitat 
mill-atti leġiżlattivi li huma bbażati 
fuqhom. 

Or. en

Emenda 239
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Awtorità għandha tiżviluppa 
standards tekniċi fl-oqsma stipulati 
speċifikament fir-Regolament preżenti u
fil-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
jew fuq talba tal-Kummissjoni. Standards 
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approvazzjoni. tekniċi m’għandhomx jinkludu għażliet 
ta’ politika u għandhom jirriflettu l-
prinċipju tal-proporzjonalità. L-Awtorità 
għandha tissottometti l-abbozz ta’ 
standards tagħha lill-Kummissjoni għall-
adozzjoni bħal atti delegati (standards 
regolatorji) jew approvazzjoni bħal atti 
implimentattivi (standards superviżorji) 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament u 
mal-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 
1(2). L-abbozz ta’ standards għandu jiġi 
sottomess fl-istess ħin lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 240
Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Awtorità tista’ tiżviluppa standards 
tekniċi fl-oqsma stipulati speċifikament fil-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2).  
L-istandards tekniċi m’għandhomx 
jinkludu deċiżjonijiet strateġiċi u l-
kontenut tagħhom għandu jiġi limitat 
mill-att leġiżlattiv li huma bbażat fuqu.

Or. en

Emenda 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa mal-
partijiet interessati kollha qabel ma 
toħroġ linji gwida u rakomandazzjonijiet 
u għandha tanalizza l-kostijiet u l-
benefiċċji potenzjali relatati qabel tadotta 
l-abbozz ta’ standards tekniċi. L-Awtorità 
għandha titlob opinjoni jew parir mill-
Grupp tal-Partijiet Interessati tal-
Assigurazzjoni, ir-Riassigurazzjoni u l-
Fondi tal-Pensjonijiet tax-Xogħol kif 
imsemmi fl-Artikolu 22.

Or. en

Emenda 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qabel ma tissottomettihom lill-
Kummissjoni, l-Awtorità għandha, mal-
partijiet interessati kollha, twettaq 
konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa u 
għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji 
potenzjali relatati, sakemm tali 
konsultazzjonijiet u analiżi huma 
sproporzjonati f’konnessjoni mal-qasam 
ta’ applikazzjoni u l-impatt tal-istandards 
tekniċi kkonċernati jew l-urġenza 
partikolari tal-kwistjoni. L-Awtorità tista’ 
titlob ukoll opinjoni jew parir tal- Grupp 
tal-Partijiet Interessati tal-Assigurazzjoni, 
ir-Riassigurazzjoni u l-Fondi tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol imsemmi fl-
Artikolu 22.  

Or. en
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Emenda 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qabel ma tissottomettihom lill-
Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq 
konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-
istandards tekniċi u għandha tanalizza l-
kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati. L-
Awtorità taffettwa evalwazzjoni ta’ impatt 
fuq l-istandards tekniċi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istandards tekniċi li jorbtu għandhom jgħaddu minn evalwazzjoni ta’ impatt li tiggarantixxi 
li ma jmorrux lil hinn mid-dettalji tekniċi u li ma jeħtieġux deċiżjonijiet politiki.

Emenda 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas superviżorju ġdid għandhom japplikaw b’mod sħiħ regolament u proporzjonalità 
aħjar. Il-konsultazzjonijiet u l-evalwazzjoni ta’ impatt “fejn xieraq” mhumiex biżżejjed. Il-
konsultazzjonijiet pubbliċi u l-analiżi tal-kost/benefiċċju jeħtieġu li jkunu sistematiċi fl-
elaborazzjoni tal-istandards tekniċi, il-linjigwida u r-rakkomandazzjonijiet biex tiġi żgurata t-
trasparenza u tiżdied l-effiċjenza. 
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Emenda 245
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
abbozz ta’ standards, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-abbozz ta’ standards 
tekniċi jekk jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Fl-istess perjodu,
il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi b’emendi meta jiġu 
mfassla bħala standards regolatorji. Fiż-
żewġ każijiet, il-Kummissjoni tista’ 
testendi dak il-perjodu b’xahar.

Or. en

Emenda 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
abbozz ta’ standards, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi jekk tapprovax, 
tirrifjuta jew temenda l-abbozz ta’ 
standards. Il-Kummissjoni tista’ ttawwal 
dak il-perjodu b’xahar. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar id-deċiżjoni 
tagħha, bir-raġunijiet tagħha.

Or. en
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Emenda 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
abbozz ta’ standards, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi jekk tapprovax l-
abbozz ta’ standards. Il-Kummissjoni tista’ 
ttawwal dak il-perjodu b’xahar. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emenda 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta l-Kummissjoni jkun beħsiebha ma 
tapprovax l-standards, hija għandha tibgħat 
l-abbozz ta’ standards lura lill-Awtorità, 
bl-ispjegazzjoni bil-miktub tar-raġunijiet 
għala huma f’kunflitt mal-interess 
pubbliku tal-Unjoni, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità jew l-integrazzjoni tal-
intern. F’perjodu ta’ sitt ġimgħat mill-
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wasla tar-raġunijiet bil-miktub tal-
Kummissjoni, l-Awtorità għandha 
temenda l-abbozz ta’ standards bil-
konsiderazzjoni tat-tħassib tal-
Kummissjoni.

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Emenda 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta l-Kummissjoni ma tapprovax l-
istandards hija għandha tipproponi emendi 
ġġustifikati u tibgħat lura l-abbozzi tal-
istandard lill-Awtorità. L-Awtorità tista’ 
temenda l-abbozzi tal-istandards fuq il-
bażi tal-emendi proposti mill-
Kummissjoni u tista’ terġa’ tissottometti l-
abbozzi tal-istandards lill-Kummissjoni 
għall-approvazzjoni.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
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proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emenda 250
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Awtorità, il-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-
raġunijiet tagħha.

Or. en

Emenda 251
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahar mill-wasla tal-istandards 
emendati, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi jekk tapprovahomx jew 
tirrifjutahomx u għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-deċiżjoni tagħha, bir-raġunijiet tagħha.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
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Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emenda 252
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
istandards regolatorji bħal atti delegati 
f’konformità mal-Artikoli 7a sa 7d ta’ dan 
ir-Regolament u għandha tapprova l-
istandards superviżorji bħal atti 
implimentattivi billi tiġi segwita proċedura 
skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahar mill-wasla tal-istandards 
emendati mill-Awtorità, il-Kummissjoni 
għandha tapprovahom jew tirrifjutahom.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Emenda 254
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Wara li titlesta l-proċedura mistħoqqa, 
l-istandards għandhom jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bit-
titolu l-Istandards Iddelegati tal-UE jew l-
Istandards Implimentattivi tal-UE 
rispettivament.

Or. en

Emenda 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Ktieb tar-Regoli Waħdieni għandu 
jiġi aġġornat b’mod regolari u għandu 
jiġi adottat f’konformità mal-Liġi tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 256
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b.Fir-rapport annwali tagħha l-Awtorità 
għandha tistabbilixxi liema awtoritajiet 
nazzjonali ma kkonformawx mal-
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istandards regolatorji jew superviżorji.

Or. en

Emenda 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
L-eżerċizzju tad-delegazzjoni

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati li jistabilixxu l-istandards 
tekniċi msemmija fl-Artikolu 7 għandhom 
jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat. 
2. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
3. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati hija kkonferita lill-Kummissjoni 
soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7b sa 7d.
4. Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 35, l-
Awtorità għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istandards 
tekniċi  li ġew approvati u dwar 
kwalunkwe awtorità nazzjonali li ma 
tikkonformax magħhom.

Or. en
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Emenda 258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
L-eżerċizzju tad-delegazzjoni

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-istandards 
tekniċi msemmija fl-Artikolu 7 għandhom 
jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat, sakemm ma 
jiġix speċifikat mod ieħor mil-leġiżlassjoni 
settorjali.
2. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
3. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati hija kkonferita lill-Kummissjoni 
soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7b sa 7d.

Or. en

Emenda 259
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
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id-delegazzjoni ta' setgħa għandha 
tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni bl-
indikazzjoni tas-setgħat iddelegati li 
jistgħu jkunu suġġetti għar-revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati f'dik 
id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f'data aktar tard 
speċifikata fid-deċiżjoni. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati li 
huma diġà fis-seħħ. Għandha tkun 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan hu xieraq skont il-proċeduri l-ġodda tal-“komitoloġija”. M’għandu jkun hemm l-ebda 
obbligazzjoni fuq il-Parlament biex jiġu pprovduti raġunijiet bil-miktub għal revoka. 

Emenda 260
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c

Oġġezzjonijiet għal atti ddelegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joġġezzjona għal att iddelegat fi 
żmien perjodu ta’ erba’ xhur mid-data 
tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan 
il-perjodu għandu jittawwal b'xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 



AM\808172MT.doc 79/83 PE439.455v01-00

MT

jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

Qabel ma jiskadi dak il-perjodu u 
f’każijiet eċċezzjonali u vera ġġustifikati, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn li huma jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx. F’tali każijiet l-att 
iddelegat jista' jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ qabel ma jiskadi dak il-perjodu.
3.Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att iddelegat, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan hu xieraq skont il-proċeduri l-ġodda tal-“komitoloġija”. M’għandu jkun hemm l-ebda 
obbligazzjoni fuq il-Parlament biex jiġu pprovduti raġunijiet bil-miktub għal oġġezzjoni. 

Emenda 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delegazzjoni ta' setgħa għandha 
tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni, fi 
żmien raġonevoli qabel tittieħed id-
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deċiżjoni finali, bl-indikazzjoni tas-setgħat 
iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għar-
revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha 
tistqarr ir-raġunijiet għar-revoka u 
għandha ttemm id-delegazzjoni tas-
setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 
tidħol fis-seħħ immedjatament jew f'data 
aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati li jkunu diġà fis-seħħ. Għandha 
tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 262
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Revoka tad-delegazzjoni

1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 7 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delegazzjoni ta' setgħa għandha 
tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni, fi 
żmien raġonevoli qabel tittieħed id-
deċiżjoni finali, bl-indikazzjoni tas-setgħat 
iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għar-
revoka.
3. Din id-deċiżjoni ta’ revoka għandha 
tidħol fis-seħħ immedjatament jew f'data 
aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati li jkunu diġà fis-seħħ. Għandha 
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tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 7 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Oġġezzjonijiet għall-istandards Tekniċi

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joġġezzjona għal att iddelegat fi 
żmien perjodu ta’ erba’ xhur mid-data 
tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan 
il-perjodu għandu jittawwal b'xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih. 
Qabel ma jiskadi dak il-perjodu u 
f’każijiet eċċezzjonali u vera ġġustifikati, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn li huma jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx. F’tali każijiet l-att 
iddelegat jista' jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ qabel ma jiskadi dak il-perjodu.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal standard 
tekniku, dan ma għandux jidħol fis-seħħ. 
L-istituzzjoni li toġġezzjoni għandha 
tistqarr ir-raġunijiet tal-oġġezzjoni għall-
att iddelegat.
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Or. en

Emenda 264
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Oġġezzjonijiet għal atti ddelegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joġġezzjona għal att iddelegat fi 
żmien perjodu ta’ erba’ xhur mid-data 
tan-notifika. Fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan 
il-perjodu għandu jittawwal b'xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.
Qabel ma jiskadi dak il-perjodu u 
f’każijiet eċċezzjonali u vera ġġustifikati, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
t-tnejn li huma jistgħu jinfurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx. F’tali każijiet l-att 
iddelegat jista' jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-
seħħ qabel ma jiskadi dak il-perjodu.
3.Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal Att Iddelegat, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjoni għandha tistqarr 
ir-raġunijiet tal-oġġezzjoni għall-att 
iddelegat.

Or. en
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Emenda 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Proposta għal regolament
Artikolu 7 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7d
Nuqqas ta’ approvazzjoni jew emenda ta’ 

abbozz ta’ atti ddelegati
1. F’każ li l-Kummissjoni ma tapprovax l-
abbozz tal-atti ddelegati jew li 
temendahom, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, bir-raġunijiet 
tagħha. 
2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
isejjaħ lill-Kummissarju responsabbli, 
flimkien mal-President tal-Awtorità, fi 
żmien xahar għal laqgħa ad hoc  tal-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill biex 
jippreżentaw u jispjegaw id-differenzi 
tagħhom.

Or. en


