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Emenda 171
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi Awtorità 
Bankarja Ewropea

Proposta għal regolament REGOLAMENT 
TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi Awtorità 
Superviżorja Ewropea tal-Banek

Or. en

Emenda 172
Antolín Sánchez Presedo

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 mal-globalizzazzjoni finanzjarja 
u r-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-UE u 
l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali. 

Or. en
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Emenda 173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minn ħafna qabel il-kriżi finanzjarja, 
il-Parlament Ewropew kien diġà talab 
b’mod regolari t-tisħiħ ta’ kundizzjonijiet 
verament ugwali għall-atturi kollha fil-
livell tal-Ewropa filwaqt li nnota n-
nuqqasijiet sinifikanti fis-superviżjoni 
Ewropea ta' swieq finanzjarji dejjem iżjed 
integrati (fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 
ta’ April 2000 dwar il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta’ 
Azzjoni 1, tal-25 ta’ Novembru 2002 dwar 
ir-regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-
Unjoni Ewropea 2, tal-11 ta’ Lulju 2007 
dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji
(2005–2010) – White Paper3, tat-23 ta’ 
Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet 
għall-Kummissjoni dwar il-fondi 
spekulattivi u l-kapital privat4, tad-9 ta’ 
Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet 
għall-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-
proċess Lamfalussy: struttura futura ta’ 
superviżjoni 5, tat-22 ta’April 2009 dwar 
il-proposta emendata għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-
bidu t-tkomplija tal-negozju tal-
Assigurazzjoni u r-Rijassigurazzjoni 
(Solvenza II)6 u t-23 ta’ April 2009 dwar 
il-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar l-Aġenziji tal-
Klassifikazzjoni tal-Kreditu7).
___________
1 ĠU C 40, 7.2.2001, paġ. 453. 
2 ĠU C 25 E, 29.1.2004, paġ. 394.
3 ĠU C 175 E, 10.7.2008, paġ. xx.
4 ĠU C 8 E, 14.1.2010, paġ. 26.
5 Ġu C 9 E, 15.1.2010, paġ. 48.
6 Testi adottati, P6_TA(2009)0251.
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7 Testi adottati, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Emenda 174
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fit-2 ta’April, 2009, il-mexxejja tal-
G-20 fid-dikjarazzjoni tal-Mexxejja 'Il-
Pjan Globali għall-Irkupru u r-Riforma' 
ddikjaraw li "Se nieħdu miżuri biex nibnu 
qafas superviżorju u regolatorju, aktar 
konsistenti globalment u aktar b’saħħtu 
għas-settur finanzjarju futur, li se 
jappoġġja kobor globali sostenibbli u 
jaqdi l-ħtiġijiet tan-negozju u ċ-ċittadini". 

Or. en

Emenda 175
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika ħolqot 
riskji reali u serji għall-istabbiltà tas-suq 
intern. Ir-restawr u ż-żamma ta’ sistema 
finanzjarja stabbli u affidabbli huma 
prerekwiżit assolut sabiex tinżamm il-
fiduċja u l-koerenza fis-suq intern, u 
għalhekk biex jiġu ppreservati u jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ suq 
intern kompletament integrat u funzjonali 
fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Barra 
minn hekk, swieq finanzjarji integrati aktar 
u fil-fond joffru opportunitajiet aħjar għall-

(5) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika ħolqot 
riskji reali u serji għall-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja u tas-suq intern. Ir-
restawr u ż-żamma ta’ sistema finanzjarja 
stabbli u affidabbli, fuq livell globali u 
Ewropew, huma prerekwiżit assolut sabiex 
tinżamm il-fiduċja u l-koerenza fis-suq 
intern, u għalhekk biex jiġu ppreservati u 
jittejbu l-kundizzjonijiet għall-
istabbiliment ta’ suq intern kompletament 
integrat u funzjonali fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji. Barra minn hekk, swieq 
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iffinanzjar u għad-diversifikazzjoni tar-
riskji, u għalhekk jgħinu biex titjieb il-
kapaċità tal-ekonomiji biex jassorbu x-
xokkijiet. 

finanzjarji integrati aktar u fil-fond joffru 
opportunitajiet aħjar għall-iffinanzjar u 
għad-diversifikazzjoni tar-riskji, u 
għalhekk jgħinu biex titjieb il-kapaċità tal-
ekonomiji biex jassorbu x-xokkijiet. 

Or. en

Emenda 176
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżorji 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 Bankarja Ewropea, flimkien ma’ 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej). 

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja (ESFS) għandha tkun netwerk 
integrat ta’ awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali u Ewropej, li tħalli s-
superviżjoni ordinarja ta’ kuljum tal-
istituzzjonijiet finanzjarji lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, u tagħti rwol 
ċentrali fis-superviżjoni ta’ gruppi 
transkonfinali lill-kulleġġi tas-superviżuri. 
Għandu jkun hemm ukoll armonizzazzjoni 
akbar u l-applikazzjoni koerenti  u 
konsistenti tar-regoli għall-istituzzjonijiet u 
s-swieq finanzjarji madwar l-Ewropa. 
Għandha titwaqqaf Awtorità Superviżorja
Ewropea tal-Banek, flimkien ma’ Awtorità 
Superviżorja Ewropea tal-Assigurazzjoni u 
l-Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità 
Superviżorja Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej) kif 
ukoll Kumitat Konġunt bejniethom. Il-
Bord Ewropew ta’ Riskju Sistemiku, 
bħala Awtorità Ewropea fis-superviżjoni 
makro, tikkompleta l-ESFS. L-Awtorità 
għandha tevolvi skont l-aqwa prattiki 
rikonoxxuti fil-livell Ewropew u 
internazzjonali. Tali approċċ jista’ jkun it-
twaqqif ta’ livell ġdid ta’ superviżjoni 
diretta mill-Awtorità. Biex jiġu evitati 
distorsjonijiet internazzjonali u biex 
tissaħħaħ is-Sistema Ewropea tas-
Superviżjoni Finanzjarja, l-introduzzjoni 
ta’ superviżjoni diretta għandha tiġi 



AM\808174MT.doc 7/82 PE439.457v01-00

MT

evalwata u kkunsidrata bir-reqqa sabiex 
jingħata aktar valur lis-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji kbar, li bosta 
minnhom huma globali fin-natura u 
jaħdmu fl-UE. Dan japplika l-aktar għal 
dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji kbar bis-
servizzi bankarji bl-ingrossa jew 
attivitajiet oħra li jistgħu jpoġġu f’riskju 
sistemiku s-suq intern, u dawk l-
istituzzjonijiet finanzjarji sistemiċi definiti 
u identifikati fuq livell internazzjonali. 
Din il-ħarġa għandha tiġi studjata aktar 
fl-ewwel reviżjoni tar-Regolament attwali, 
kif stabbilit fl-Artikolu 66, li għandha ssir 
mhux aktar tard minn tliet snin mindu 
jkun daħal fis-seħħ.

Or. en

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 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżorji 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 Bankarja Ewropea, flimkien ma’ 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej). 

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-
Unjoni Ewropea, li tħalli s-superviżjoni ta’ 
kuljum tal-istituzzjonijiet finanzjarji li ma 
għandhomx dimensjoni tal-UE fil-livell 
nazzjonali. Il-Kulleġġi tas-Superviżuri 
għandu jeżerċita is-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet li jaħdmu transkonfalment
li ma għandhomx dimensjoni tal-UE. L-
Awtorità għandha tieħu f’idejha b’mod 
gradwali s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet 
b’dimensjoni tal-Unjoni Ewropea.Għandu 
jkun hemm ukoll armonizzazzjoni akbar u 
l-applikazzjoni koerenti tar-regoli għall-
istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji 
madwar il-Komunità. Għandha titwaqqaf 
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Awtorità Bankarja Ewropea, flimkien ma’ 
Awtorità Superviżorja (l-Assigurazzjoni u 
l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u Awtorità 
Superviżorja Ewropea (it-Titoli u s-Swieq)
kif ukoll bħala Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Kumitat Konġunt). Il-Bord 
Ewropew ta’ Riskju Sistemiku għandu 
jagħmel parti ta’ Sistema Ewropea tas-
Superviżjoni Finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni aħjar tat-test.

Emenda 178
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji għandha tkun netwerk ta’ 
awtoritajiet superviżorji 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 Bankarja Ewropea, flimkien ma’ 
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej). 

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

Or. en
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Emenda 179
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Awtorità Bankarja Ewropea ("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, jiġu protetti 
d-depożituri u l-investituri, 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-klijenti 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 għandha tippromwovi s-
sostenibilità finanzjarja u suq finanzjarju 
Ewropew b’saħħtu bil-għan li jittejjeb l-
operat u l-kompetizzjoni tas-suq intern fuq 
il-bażi ta’ inklużjoni finanzjarja u 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, bil-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta’ riskji 
sistemiċi u transkonfinali u inkluż b’mod 
partikolari billi jkun żgurat livell Ewropew 
għoli, effikaċi u konsistenti ta’ regolazzjoni 
u superviżjoni filwaqt li jitqiesu l-interessi 
varji tal-Istati Membri kollha; biex jiġi 
evitat arbitraġġ regolatorju u jkunu 
ggarantiti kundizzjonijiet ugwali għal 
kuħadd; jiġu protetti d-depożituri u l-
investituri u partijiet interessati oħra kif 
ukoll il-finanzjamenti pubbliċi; jiġu 
żgurati l-integrità, l-effikaċja, it-
trasparenza u l-operat sewwa tas-swieq 
finanzjarji u l-interazzjoni sostenibbli 
tagħhom b’ekonomija reali, biex titnaqqas 
il-proċikliċità tal-finanzjament u titħares 
l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, biex 
titrawwem implimentazzjoni bla problemi 
ta' politika monetarja fis-swieq u jiżgura 
t-traċċabilità tal-kreditu, biex jinkisbu l-
miri tal-UEM u tissaħħaħ il-
koordinazzjoni superviżorja 
internazzjonali, għall-benefiċċju tal-
ekonomija b’mod ġenerali, inklużi l-
istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet 
interessati oħrajn, il-klijenti u l-impjegati. 
Il-kompiti tagħhom jinkludu wkoll il-
promozzjoni tal-integrazzjoni u l-
konverġenza superviżorja lejn l-aqwa 
prattiki u jipprovdu parir għall-
istituzzjonijiet tal-UE fl-oqsma tal-banek, 
pagamenti, regolazzjoni u superviżjoni 
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tal-flus elettroniku, u tmexxija 
korporattiva relatata, kwistjonijiet ta’ 
rappurtaġġ finanzjarji u tal-awditjar. 
Sabiex tkun tista’ twettaq l-għanijiet 
tagħha, huwa meħtieġ u xieraq li l-
Awtorità għandha tkun entità Ewropea li 
jkollha personalità legali u hija għandu 
jkollha awtonomija legali, amministrattiva 
u finanzjarja.

Or. en

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 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Awtorità Bankarja Ewropea ("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, jiġu protetti 
d-depożituri u l-investituri, 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-klijenti 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 Bankarja Ewropea ("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 jiġi 
evitat arbitraġġ regolatorju u jkunu 
ggarantiti l-istess kundizzjonijiet għal 
kulħadd, jiġu protetti d-depożituri u l-
investituri, 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, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa biex jittejbu l-
kompetittività u l-innovazzjoni fi ħdan is-
suq intern u biex tiżgura l-kompetittività 
globali, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji 
u partijiet interessati oħrajn, il-klijenti u l-
impjegati. Il-kompiti tagħhom jinkludu 
wkoll il-promozzjoni tal-integrazzjoni u l-
konverġenza superviżorja lejn l-aqwa 
prattiki u jipprovdu parir għall-
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istituzzjonijiet tal-UE fl-oqsma tal-banek, 
pagamenti, regolazzjoni u superviżjoni 
tal-flus elettroniku, u tmexxija 
korporattiva relatata, kwistjonijiet ta’ 
rappurtaġġ finanzjarji u tal-awditjar. 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titqis il-ħtieġa li jittejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni kif iddikjarat fir-Rapport Skinner.

Emenda 181
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Awtorità Bankarja Ewropea ("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, jiġu protetti 
d-depożituri u l-investituri, 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-klijenti 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 

(9) L-Awtorità Bankarja Ewropea ("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 u ta’ natura 
different tal-banek, jiġu protetti d-
depożituri u l-investituri, 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-klijenti u l-impjegati. 
Sabiex tkun tista’ twettaq l-għanijiet 
tagħha, huwa meħtieġ u xieraq li l-
Awtorità għandha tkun entità Komunitarja 
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jkollha awtonomija legali, amministrattiva 
u finanzjarja.

li jkollha personalità legali u hija għandu 
jkollha awtonomija legali, amministrattiva 
u finanzjarja.

Or. en

Emenda 182
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Superviżjoni bankarja b’saħħitha fuq 
livell tal-UE għandha tkopri l-prinċipji 
superviżorji ewlenin kollha rikonoxxuti 
b’mod internazzjonali. L-ewwel prinċipju 
tal-“Lista ta’ Prinċipji Ewlenin għas-
Superviżjoni Bankarja Effettiva” adottata 
mill-Kumitat ta’ Basle dwar is-
Superviżjoni Bankarja jgħid li 
prekundizzjoni għal Superviżjoni 
Bankarja Effettiva hija li s-superviżuri 
jeħtieġu “s-setgħat biex jindirizzaw il-
konformità mal-liġijiet kif ukoll tħassib 
sigur u tajjeb”. Għaldaqstant, huwa 
neċessarju li jiġi identifikat u definit 
b’mod ċar it-tħassib ewlieni dwar is-
sigurtà u s-solidità tas-sistema bankarja 
fil-livell tal-UE, jiġifieri, riskju sistemiku 
(bħala riskju globali) u riskju 
transkonfinali (bħala riskju Ewropew).

Or. en
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Emenda 183
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Ir-regolament jieħu d-definizzjoni ta’ 
riskju sistemiku elaborat b’mod konġunt 
mill-Fondi Monetarji Internazzjonali, il-
Bank għal Arranġamenti Internazzjonali 
u l-Bord għall-Istabbilità Finanzjarja u 
adotta t-28 ta’ Ottubru 2009 fi ħdan ir-
Rapport lill-Ministri u l-Gvernaturi tal-
Finanzji tal-G 20 bi tweġiba fuq talba li 
saret mill-Mexxejja tal-G 20 f’April 2009. 
Ir-rapport jiddefinixxi riskju sistemiku 
bħala “riskju ta’ ħsara lis-servizzi 
finanzjarji li hija (i) ikkawżata minn 
indeboliment tas-sistema finanzjarja 
kollha jew partijiet minnha u (ii) għandu 
l-potenzjal li jkollu konsegwenzi negattivi 
serji fuq l-ekonomija reali. Hija 
fondamentali għad-definizzjoni n-
nozzjoni ta’ esternalitajiet negattivi minn 
ħsara jew falliment f’istituzzjoni, suq jew 
strument finanzjarji. It-tipi kollha ta’ 
intermedjarji, swieq u infrastrutturi  
finanzjarji jistgħu potenzjalment ikunu 
importanti b’mod sistematiku sa ċertu 
grad”.

Or. en

Emenda 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 9 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Id-definizzjoni ta’ riskju 
transkonfinali jinkludi r-riskji kollha 
kkawżati minn żbilanċi ekonomiċi jew 
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fallimenti finanzjarji fl-Unjoni Ewropew 
kollha jew partijiet minnha li għandha l-
potenzjal li jkollha konsegwenzi negattivi 
sinifikanti għat-tranżazzjonijiet bejn 
operaturi ekonomiċi ta’ żewġ Stati 
Membri jew aktar, għall-funzjonament 
tas-suq intern jew għall-finanzjament 
pubbliku tal-UE jew ta’ kwalunkwe Stat 
Membru tagħha. It-tipi kollha ta’ riskji 
ekonomiċi u finanzjarji jistgħu 
potenzjalment ikunu rilevanti għat-
transkonfini sa ċertu grad.

Or. en

Emenda 185
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Minħabba n-natura orizzontali tad-
Direttiva 2005/60/KE, dan ir-Regolament 
ma jippreġudikax il-qafas istituzzjonali 
eżistenti tal-Istati Membri fir-rigward tal-
ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-
finanzjament tat-terroriżmu. Meta 
tittieħed azzjoni fil-kuntest tad-Direttiva 
2005/60/KE, l-Awtorità għandha tqis il-
qafas eżistenti u tikkopera, kif xieraq, ma’ 
korpi rilevanti oħra.

Or. en
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Emenda 186
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa mixtieq li l-Awtorità 
tippromwovi approċċ konsistenti fil-qasam 
tal-garanziji ta’ depożiti biex ikun żgurat 
kuntest ekwu u trattament ġust tad-
depożituri madwar il-Komunità. Billi l-
iskemi ta’ garanzija ta’ depożiti huma 
suġġetti għal superviżjoni fl-Istati Membri 
tagħhom pjuttost milli għal superviżjoni 
regolatorja, huwa xieraq illi l-Awtorità 
tkun tista’ teżerċita s-setgħat tagħha skont 
dan ir-Regolament fir-rigward tal-iskema 
tal-garanzija ta’ depożiti nnifisha u l-
operatur tagħha

(13) Huwa mixtieq li l-Awtorità 
tippromwovi approċċ konsistenti fil-qasam 
tal-garanziji ta’ depożiti biex ikun żgurat 
kuntest ekwu u trattament ġust tad-
depożituri madwar il-Komunità. Billi l-
iskemi ta’ garanzija ta’ depożiti huma 
suġġetti għal superviżjoni fl-Istati Membri 
tagħhom pjuttost milli għal superviżjoni 
regolatorja, huwa xieraq illi l-Awtorità 
tkun tista’ teżerċita s-setgħat tagħha skont 
dan ir-Regolament fir-rigward tal-iskema 
tal-garanzija ta’ depożiti nnifisha u l-
operatur tagħha. L-irwol tal-Awtorità se 
jiġi rivedut hekk kif jitwaqqaf Fond 
Ewropew tal-Garanzija tad-Depożitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-Awtorità fil-qasam tal-garanziji tad-depożiti jeħtieġ li jiġi kkunsidrat mill-ġdid 
meta jitwaqqaf Fond Ewropew tal-Garanzija tad-Depożiti.

Emenda 187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-
Awtorità u biex tiġi żgurata superviżjoni 
konsistenti u effettiva fil-livell Ewropew, 
l-awtoritajiet fl-Istati Membri, s’issa 
awtoritajiet u membri tal-Awtorità 
kompetenti, għandhom jingħataw għadd 
ta’ setgħat biex jadottaw miżuri 
superviżjorji biex jimpedixxu u jsewwu 
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filwaqt li jiffaċilitaw azzjoni konġunta, 
koordinata u integrata. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati b’mod 
proporzjonat, u jinkludu l-kapaċità li 
jitolbu u jirċievu informazzjoni adegwata; 
jimponu rekwiżiti għar-rappurtaġġ u l-
iżvelar; jwettqu ispezzjonijiet fuq il-post; 
jadottaw miżuri ta’ prudenza (inklużi 
dawk li jaffettwaw il-konflitti tal-interessi, 
tmexxija tajba, il-likwidità, id-
dispożizzjonijiet, id-dividendi u l-politiki 
ta’ renumerazzjoni); jaqsmu jew 
jisseparaw l-attivitajiet bankarji bl-imnut 
għall-kummerċ u attivitajiet oħra bla użu 
f’każ ta’ riskju rilevanti evalwat wara l-
kriterju komuni; jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu ċerti prodotti jew tipi ta’ 
transazzjonijiet b’mod temporanju li 
jistgħu jikkawżaw b’mod dirett jew 
indirett volatilità eċċessiva fis-swieq jew 
jikkawżaw perturbazzjonijiet; jordnaw lill-
istituzzjonijiet finanzjarji biex jaħdmu 
permezz ta’ sussidji f’każijiet ġustifikati 
skont il-kriterju komuni; jimponu multi 
diswassivi; inaqqsu l-kwalifika lill-
maniġers u d-Diretturi; jneħħu l-
eżekuttivi jew il-Bord tad-Diretturi; 
jintervienu b’mod temporanju fl-
istituzzjonijiet finanzjarji; jirtiraw il-
benefiċċji ta’ responsabilità limitata lill-
partijiet interessati sinifikanti tal-
istituzzjonijiet finanzjarji meta jkunu 
passivi fid-difiża tal-interess koperattiv 
f’każijiet kritiċi; jestendu r-responsabilità 
finanzjarja għal dawk involuti fi ksur 
sever; jagħmlu kustodja, meta jkun 
xieraq, tad-dikjarazzjonijiet li jiżguraw l-
integrità u r-responsabilità; jitolbu 
pjanijiet ta’ kontinġenza; iħassru l-
liċenzji u jirtiraw il-passaporti; u jaqblu 
dwar protokolli biex jartikulaw rispons 
komuni u effettiva.

Or. en
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Emenda 188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-Ktieb tar-Regoli Uniku huwa 
essenzjali biex jiżgura armonizzazzjoni 
konsistenti u applikazzjoni uniformi tal-
leġiżlazzjoni, ir-regolament u l-istandards 
fis-servizzi finanzjarji. L-Istandards 
Regolatorji u Superviżorji li jiżviluppaw 
il-Ktieb tar-Regoli Uniku għandhom 
jevitaw arbitraġġ regolatorju filwaqt li 
jiżguraw kundizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd u protezzjoni adegwata tad-
depożituri, l-investituri u l-konsumaturi 
tul l-Ewropa. Il-Ktieb tar-Regoli Uniku 
għandu jagħti fid-dettall id-
definizzjonijiet, jispeċifika l-elementi 
komuni tar-rekwiżiti tar-rappurtaġġ u l-
iżvelar, u jipprovdi l-elementi neċessarji 
sabiex jiżgura l-proċessi ta’ koperazzjoni 
effettiva, inkluż l-evalwazzjoni tar-riskju 
superviżorju u l-qsim tal-informazzjoni kif 
mitlub mil-leġiżlazzjoni Ewropea. Fl-
iżvilupp tar-Regolament attwali, il-Ktieb 
tar-Regoli Uniku għandu jiddefinixxi 
standards regolatorji u superviżorji xierqa 
biex jittrattaw it-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-BESR li saru 
qabel u jittrattaw ir-riskji transkonfinali 
identifikati mill-Awtorità jew l-
istituzzjonijiet Ewropej li jikkonċernaw 
jew l-Unjoni Ewropea kollha jew parti 
sinifikanti minnha. Barra minn hekk, il-
Ktieb tar-Regoli Uniku għandu 
jiddefinixxi l-istandards regolatorji u 
superviżorji xierqa dwar ir-rappurtaġġ, l-
iżvelar u r-rekwiżiti prudenzjali għal 
kumpaniji u vetturi ta’ investiment 
rilevanti b’ingranaġġ qawwi li jaħdmu fl-
UE sabiex jipprevienu riskji 
transkonfinali sistemiċi u tajbin.

Or. en
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Emenda 189
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza 
esperta speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti 
u xieraq li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi 
Komunitarja, l-Awtorità tiġi fdata sabiex 
telabora abbozz ta’ standards tekniċi li ma 
jinvolvux għażliet politiċi. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi skont il-liġi Komunitarja 
sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. L-
abbozz tal-istandards tekniċi jkollhom 
jiġu adottati mill-Kummissjoni. Dawn 
ikunu soġġetti għall-emendar fejn, 
pereżempju, l-abbozz tal-istandards 
tekniċi jkun inkompativvli mal-Liġi 
Komunitarja, ma jħarisx il-prinċipju tal-
proporzjonalità jew ikun imur kontra l-
prinċipju fundamentali tas-suq intern tas-
servizzi finanzjarji kif rifless fl-acquis tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-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.

(14) Il-Kummissjoni għandha tapprova 
dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi skont 
il-liġi Komunitarja sabiex tagħtihom effett 
legali vinkolanti. Tista’ tagħżel li tirrifjuta 
parti minnhom jew kollha jekk 
pereżempju, l-abbozz tal-istandards 
tekniċi ma kenux kompatibbli mal-liġi tal-
Unjoni Ewropea, ma jirrispettax il-
prinċipju ta’ proporzjonalità u jmur 
kontra l-prinċipji fondamentali tas-suq 
intern għas-servizzi finanzjarji kif rifless 
fl-acquis tal-leġiżlazzjoni tas-servizzi 
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Biex 
tiżgura proċess ta’adozzjoni bla problemi 
u b’ħeffa għal dawk l-istandards, il-
Kummissjoni għandha tkun soġġett għal 
limitu ta’ żmien meta tiddeċiedi meta 
tapprova, tapprova parzjalment jew 
tirriffjutahom. Il-proċess għall-iżvilupp 
ta’ standards tekniċi f’dan ir-regolament 
huwa bla preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat. Il-
kwistjonijiet ikkonċernati mal-istandards 
tekniċi ma jivolvux deċiżjonijiet politiċi, u 
l-kontenut tagħhom huwa rregolat mill-
atti tal-Unjoni adottati f’Livell 1. L-
iżvilupp tal-istandards abbozzati mill-
Awtorità jiżgura li jibbenefikaw bis-sħiħ 
mill-ħila esperta u speċjalizzata tal-
awtoritajiet nazzjonali superviżorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma għandhiex tingħata s-setgħa li temenda standards tekniċi. Dawn huma 
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tekniċi fin-natura tagħhom u għaldaqstant, għandhom jiġu żviluppati biss mill-esperti tekniċi 
fi ħdan l-ESA. Jekk l-istandards ma jkunux xierqa minħabba raġunijiet legali jew tas-suq 
uniku, il-Kummissjoni tista’ tirrifjutahom kollha jew parti minnhom.

Emenda 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza 
esperta speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti 
u xieraq li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi 
Komunitarja, l-Awtorità tiġi fdata sabiex 
telabora abbozz ta’ standards tekniċi li ma 
jinvolvux għażliet politiċi. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi skont il-liġi 
Komunitarja sabiex tagħtihom effett 
legali vinkolanti. L-abbozz tal-istandards 
tekniċi jkollhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti għall-
emendar fejn, pereżempju, l-abbozz tal-
istandards tekniċi jkun inkompativvli mal-
Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-prinċipju 
tal-proporzjonalità jew ikun imur kontra 
l-prinċipju fundamentali tas-suq intern 
tas-servizzi finanzjarji kif rifless fl-acquis 
tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-
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.

(14) Bħala entità b’kompetenza esperta 
speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq 
li, l-Awtorità tiġi fdata, fir-regolamenti ta’ 
Lamfalussy  ta’ livell 2 (f’oqsma ddefiniti 
mil-liġi Ewropea jew fuq talba tal-
Kummissjoni) u fil-miżuri superviżorji ta’ 
Lamfalussy ta’ livell 3 (fuq inizjattiva 
tiegħu stess), sabiex telabora abbozz ta’ 
standards tekniċi li ma jinvolvux għażliet 
politiċi u għandhom jirrispettaw il-
prinċipji tal-proporzjonalità. L-abbozz tal-
istandards tekniċi li għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni peress li l-
Istandards Regolartorji jistgħu jkunu 
soġġett għall-emendar mill-Kummissjoni. 
Fil-każ ta’ Standards Superviżorji, il-
Kummissjoni għandha tapprova dawk l-
istandards tekniċi abbozzati meta jkunu 
konformi mal-liġi Ewropea sabiex 
jingħataw effett vinkolanti legali. Il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
Standards Regolatorji fis-servizzi 
finanzjarji bħala Atti Delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
Istandards Superviżorji għandhom jiġu 
approvati bħala Atti Implimentattivi skont 
proċedura wara l-Artikolu 291 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ 
adozzjoni mgħaġġel u bla intoppi għal 
dawk l-istandards, il-Kummissjoni tista’
tkun soġġetta għal limitu ta’ żmien kemm 
għar-riżoluzzjoni tagħha dwar l-adozzjoni 
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u kemm għad-deċiżjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni.

Or. en

Emenda 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza esperta 
speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq 
li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi Komunitarja, 
l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozz 
ta’ standards tekniċi li ma jinvolvux 
għażliet politiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi skont il-liġi Komunitarja sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. L-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti 
għall-emendar fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompativvli 
mal-Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-
prinċipju tal-proporzjonalità jew ikun imur 
kontra l-prinċipju fundamentali tas-suq 
intern tas-servizzi finanzjarji kif rifless fl-
acquis tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar 
is-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.

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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. Meta jiġu abbozzati l-
istandards tekniċi l-awtorità għandha 
taderixxi mal-prinċipju tal-
proporzjonalità billi tqis l-istrutturi 
differenti u l-profili ta’ riskju tal-
istituzzjonijiet finanzjarji. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet għandhom 
ifittxu li jiżguraw li ma jitqiegħedx piż 
mhux meħtieġ fuq koperattivi kkontrollati 
b’mod demokratiku, li għandhom rwol 
importanti fir-rigward tal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali fil-livell tal-komunitajiet 
lokali. Il-Kummissjoni għandha tapprova 
dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi skont 
il-liġi Komunitarja sabiex tagħtihom effett 
legali vinkolanti. L-abbozz tal-istandards 
tekniċi jkollhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti għall-
emendar fejn, pereżempju, l-abbozz tal-
istandards tekniċi jkun inkompativvli mal-
Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-prinċipju 
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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-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tqis il-mudelli tan-negozju differenti li jeżistu fis-
settur tas-servizzi finanzjarji. L-istandards tekniċi ma jistgħux ikunu differenti għall-istess tip 
ta’ istituzzjoni finanzjarja tul l-Istati Membri, iżda għandhom jipprovdu għal grad ta’ 
flessibilità sabiex jgħarrfu l-eżistenza ta’ koperattivi kkontrollati b’mod demokratiku, li l-
mudelli tan-negozju tagħhom huma tassew kontra r-riskju, u għandhom rwol importanti fil-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali fi ħdan il-komunitajiet lokali.

Emenda 192
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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 

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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. Għalhekk, dawn l-
istandards mhumiex f’konflitt mal-
leġiżlazzjoni ta’ ebda Stat Membru peress 
li tali leġiżlazzjoni tissuġġerixxi l-
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tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti 
għall-emendar fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompativvli 
mal-Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-
prinċipju tal-proporzjonalità jew ikun imur 
kontra l-prinċipju fundamentali tas-suq 
intern tas-servizzi finanzjarji kif rifless fl-
acquis tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar 
is-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.

eżistenza ta’ għażla 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 mill-Kummissjoni
jew rifjutati mill-Kummissjoni skont 
prinċipji ċari u trasparenti. Dawn ikunu 
rifjutati jekk, pereżempju, l-abbozz tal-
istandards tekniċi jkun inkompativvli mal-
Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-prinċipju 
tal-proporzjonalità jew ikun imur kontra l-
prinċipju fundamentali tas-suq intern tas-
servizzi finanzjarji kif rifless fl-acquis tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-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

Emenda 193
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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 

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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 
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tekniċi skont il-liġi Komunitarja sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. L-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti 
għall-emendar fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompativvli 
mal-Liġi Komunitarja, ma jħarisx il-
prinċipju tal-proporzjonalità jew ikun imur 
kontra l-prinċipju fundamentali tas-suq 
intern tas-servizzi finanzjarji kif rifless fl-
acquis tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar 
is-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.

tekniċi skont il-liġi Komunitarja sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. L-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn bħala regola 
ġenerali, ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-emendar mill-Kummissjoni sakemm 
ċirkustanzi eċċezzjoni ma jitolbux dan
fejn, pereżempju, l-abbozz tal-istandards 
tekniċi jkun inkompativvli mal-Liġi tal-
Unjoni Ewropea, 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 Ewropea dwar is-
servizzi finanzjarji. Il-Kummissjoni ma 
għandhiex tibdel il-kontenut tal-
istandards tekniċi ppreparati mill-
Awtorità mingħajr koordinazzjoni minn 
qabel mal-Awtorità. 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

Il-Kummissjoni għandha tiġi inkoraġġuta biex tuża s-setgħa tal-emenda tal-istandards tekniċi 
tal-Artikolu 7 bħala l-aħħar riżorsa biss. Jekk dan ma jkunx il-każ, l-awtorità tal-ESAs bħala 
dawk li jabbozzaw tista’ tiġi mfixkla u tiġi introdotta inċertezza legali għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji..

Emenda 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta' ktieb tar-

(14) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta' ktieb tar-
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regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza esperta 
speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq 
li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi Komunitarja, 
l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozz 
ta’ standards tekniċi li ma jinvolvux 
għażliet politiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi skont il-liġi Komunitarja sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. L-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti 
għall-emendar fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompativvli 
mal-Liġi tal-Unjoni Ewropea, 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 
Ewropea 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.

regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-depożituri, l-
investituri 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 ma għandhomx 
ikunu soġġetti għall-emendar mill-
Kummissjoni.Il-Kummissjoni għandha 
tirrifjuta l-abbozz tal-istandards tekniċi 
biss jekk ikun inkompativvli mal-Liġi tal-
Unjoni Ewropea, 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 Ewropea 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

Il-Kummissjoni ma għandux ikollha s-setgħa li temenda l-istandards tekniċi proposti mill-
Awtorità biex tiżgura l-indipendenza tal-Awtorità u tiġi rispettata l-ħila esperta tagħha. Il-
Kummissjoni għandu jkollha dritt ta’ skrutinju biss fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi, fejn 
tista’ tapprovahom jew tirrifjutahom, skont prinċipji ċari u trasparenti.
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Emenda 195
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 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-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza esperta 
speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq 
li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi Komunitarja, 
l-Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozz 
ta’ standards tekniċi li ma jinvolvux 
għażliet politiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi skont il-liġi Komunitarja sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. L-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkollhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn ikunu soġġetti 
għall-emendar fejn, pereżempju, l-abbozz 
tal-istandards tekniċi jkun inkompativvli 
mal-Liġi tal-Unjoni Ewropea, 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.

(14) 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-depożituri, l-
investituri 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 ma għandhomx 
ikunu soġġetti għall-emendar mill-
Kummissjoni.Il-Kummissjoni għandha 
tirrifjuta l-abbozz tal-istandards tekniċi 
biss jekk ikun inkompativvli mal-Liġi tal-
Unjoni Ewropea, 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 Ewropea 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

Il-Kummissjoni ma għandux ikollha s-setgħa li temenda l-istandards tekniċi proposti mill-
Awtorità biex tiżgura l-indipendenza tal-Awtorità u tiġi rispettata l-ħila esperta tagħha. Il-
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Kummissjoni għandu jkollha dritt ta’ skrutinju biss fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi, fejn 
tista’ tapprovahom jew tirrifjutahom, skont prinċipji ċari u trasparenti.

Emenda 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 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.

imħassra

Or. en

Emenda 197
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 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 

(15) 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 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea. Il-
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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.

kwistjonijiet ikkonċernati mill-istandards 
tekniċi m’għandhomx jinvolvu 
deċiżjonijiet politiċi, u l-kontenut tagħhom 
għandu jkun inkwadrat preċiżament mill-
atti tal-Unjoni Ewropea fil-Livell 1. L-
istandards tekniċi għandhom ikunu 
proporzjonati u jqisu d-differenzi fid-daqs 
u l-kumplessità ta’ istituzzjonijiet 
finanzjarji. Meta l-miżuri tal-Livell 2 
huma previsti jew diġà jeżistu, tali 
standards tekniċi għandhom jirrispettaw 
dawn il-miżuri tal-Livell 2 u 
jiddeterminaw biss il-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri.L-
iżvilupp tal-abbozz ta’ standards mill-
Awtorità jiżgura li huma jibbenefikaw 
b’mod sħiħ mill-kompetenza speċjalizzata 
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ma tiġix introdotta inċertezza legali akbar għall-abbozzar tal-istandards 
tal-Artikolu 7 billi jiġi llimitat l-użu ta’ dawn l-istandards għal fejn hu l-aktar xieraq: oqsma 
tekniċi aktar milli fejn huma involuti d-deċiżjonijiet tal-politika.

Emenda 198
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 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 

(15) 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 
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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.

tagħhom huwa inkwadrat mill-atti 
Komunitarji fil-Livell 1. Waqt li l-
istandards tekniċi żviluppati hawn taħt 
għandhom iqisu istituzzjonijiet li jaġixxu 
biss lokalment u mingħajr id-dimensjoni 
tal-UE, l-impatt totali tal-istandards 
tekniċi fuq l-industrija kollha għandu jiġi 
evalwat f’kull każ. L-iżvilupp tal-abbozz 
ta’ standards mill-Awtorità jiżgura li huma 
jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-kompetenza 
speċjalizzata tal-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Emenda 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 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 

(16) F’oqsma mhux koperti minn standards 
Regolatorji jew Superviżorji, l-Awtorità 
għandu jkollha s-setgħa li toħroġ linji 
gwida u rakkomandazzjonijiet mhux 
vinkolanti dwar l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE biex jiġi promossi l-
aqwa prattiki. Sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza u tissaħħaħ l-osservanza ta’ 
dawk il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u 
l-istituzzjonijiet finanzjarji, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom ikunu obbligati li 
jiddikjaraw ir-raġunijiet tagħhom meta ma 
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rakkomandazzjonijiet. jikkonformawx ma’ dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji għandhom ikunu obbligati 
jirrapurtaw jekk ikunux konformi ma’ 
dawn il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet fir-rappurtar
tagħhom.

Or. en

Emenda 200
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 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.

(16) 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. F’oqsma mhux 
koperti minn standards tekniċi, l-Awtorità 
għandha tippromulga l-aqwa prattika.

Or. en
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Emenda 201
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u 
korretta tal-liġi Komunitarja huwa 
prerekwiżit fundamentali għall-integrità, l-
effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq 
finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u għall-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji fil-Komunità. Għalhekk għandu 
jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità 
tindirizza każijiet ta’ applikazzjoni ħażina 
jew insuffiċjenti tal-liġi Komunitarja. Dan 
il-mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma 
fejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja
tiddefinixxi obbligi ċari u inkondizzjonali.

(17) Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u 
korretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea huwa 
prerekwiżit fundamentali għall-integrità, l-
effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq 
finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u għall-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji fil-Komunità. Għalhekk għandu 
jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità 
tindirizza każijiet ta’ applikazzjoni ħażina 
jew applikazzjoni inkorretta, li 
tikkostitwixxi ksur tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Dan il-mekkaniżmu għandu 
japplika f’oqsma fejn il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja tiddefinixxi obbligi ċari u 
inkondizzjonali. Huwa m’għandux jintuża 
b’mod ġenerali għal każijiet li 
jirrigwardaw biss traspożizzjoni inkorretta 
tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi limitat l-użu tal-mekkaniżmu tal-Artikolu 9 għall-applikazzjoni ta’ 
standards li jiksru l-liġi u mhux l-użu ġenerali ta’ traspożizzjoni inkorretta tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn huwa biex tiġi minimizzata l-inċertezza legali għall-parteċipanti tas-swieq li 
jridu jkunu żguri fir-rigward tal-proċess tal-użu tal-Artikolu 9 biex jitwassal livell ekwu fl-
UE.

Emenda 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u (17) Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u 
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korretta tal-liġi Komunitarja huwa 
prerekwiżit fundamentali għall-integrità, l-
effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq 
finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u għall-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji fil-Komunità. Għalhekk għandu 
jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-Awtorità 
tindirizza każijiet ta’ applikazzjoni ħażina 
jew insuffiċjenti tal-liġi Komunitarja. Dan 
il-mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma 
fejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja
tiddefinixxi obbligi ċari u inkondizzjonali

korretta tal-liġi Ewropea huwa prerekwiżit 
fundamentali għall-integrità, it-
trasparenza, l-effikaċja u l-operat xieraq 
tas-swieq finanzjarji, l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, u għall-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni għall-
istituzzjonijiet finanzjarji fl-UE. Għalhekk 
għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-
Awtorità tindirizza każijiet ta’ 
applikazzjoni ħażina jew insuffiċjenti tal-
liġi Ewropea. Dan il-mekkaniżmu għandu 
japplika f’oqsma fejn il-leġiżlazzjoni 
Ewropea tiddefinixxi obbligi ċari u 
inkondizzjonali

Or. en

Emenda 203
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) 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. 

(19) 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. 

Or. en
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Emenda 204
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jingħelbu sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali ta’ nuqqas ta’ azzjoni 
persistenti mill-awtorità kompetenti 
konċernata, l-Awtorità għandha tingħata 
s-setgħa, bħala l-aħħar alternattiva, li 
tadotta deċiżjonijiet indirizzati lejn 
istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Is-
setgħa għandha tkun limitata għal 
ċirkostanzi fejn awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjonijiet indirizzati 
lilha u li fihom il-liġi Komunitarja tkun 
tapplika direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji permezz ta’ Regolamenti tal-
UE eżistenti jew futuri.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..

Emenda 205
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra
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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 kompetenti, 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. 

Or. en

Emenda 206
Carl Haglund

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni 
Ewropea jeħtieġu rispons malajr u komuni 
fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill 
għandu, f’konsultazzjoni mal-BERS u, 
fejn xieraq, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, jkollu s-setgħa li jiddetermina l-
eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza. 
Fejn is-sitwazzjoni ta’ emerġenza 
tikkonċerna s-suq inġenerali l-Awtorità 
għalhekk għandha tkun tista’ titlob lill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex 
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ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ nuqqas 
ta’ azzjoni mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kompetenti, 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. 

jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex 
jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza. 
Sabiex ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ nuqqas 
ta’ azzjoni mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kompetenti, l-Awtorità għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta, bħala l-aħħar 
alternattiva u fuq bażi ta’ mandat ċar mill-
Kunsill, deċiżjonijiet indirizzati 
direttament lis-suq finanzjarju 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex benefiċjali li l-ABE tiġi fdata bis-setgħa li timponi deċiżjonijiet direttament fuq 
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u banek individwali. Fejn l-emerġenza tikkonċerna s-suq 
f’sens aktar ġenerali, għandu jkun possibbli għall-ABE biex toħroġ miżuri direttament 
applikabbli għall-awtoritajiet nazzjonali. Madankollu dan għandu jibni fuq mandat tal-
Kunsill.

Emenda 207
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni 
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. 
Billi wieħed iżomm f’moħħu s-sensittività 
tal-kwistjoni, is-setgħa li tiġi determinata 
l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 
tinvolvi livell ta’ diskrezzjoni sinifikanti, 



AM\808174MT.doc 35/82 PE439.457v01-00

MT

ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ 
nuqqas ta’ azzjoni mill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti, 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. 

din is-setgħa għandha tiġi kkonferita fuq 
il-Kunsill, wara konsultazzjoni xierqa 
mal-Kummissjoni, il-BERS u, fejn xieraq, 
l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

Or. en

Emenda 208
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 kompetenti, 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 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni 
Ewropea 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. Is-
setgħa biex tiġi determinata l-eżistenza  
ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tiġi 
kkonferita fuq il-Kunsill, wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, il-BERS 
u, fejn xieraq, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej. 
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għalihom, li jkunu mmirati sabiex 
jimmitigaw l-effetti tal-kriżi u jreġġgħu 
lura l-fiduċja fis-swieq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ppreferit li l-abilità li tiġi msejħa l-emerġenza ma taqax fil-kompetenza tal-
Kummissjoni Ewropea minħabba l-implikazzjonijiet għall-Istati Membri u l-irwol tar-riskju 
sistemiku tal-BERS, u lanqas mhu xieraq għall-ASE li jadottaw deċiżjonijiet li jorbtu fuq 
istituzzjonijiet individwali.

Emenda 209
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 kompetenti, 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. 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 
kompetenti, 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. 
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Or. en

Emenda 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 kompetenti, 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, li jkunu mmirati 
sabiex jimmitigaw l-effetti tal-kriżi u 
jreġġgħu lura l-fiduċja fis-swieq. 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 fejn ikun hemm 
sitwazzjoni ta’ emerġenza; il-Kummissjoni 
jew il-Kunsill jistgħu jadottaw ukoll 
deċiżjoni li tiddetermina l-eżistenza ta’ tali 
sitwazzjoni jew ċirkustanzi ġustifikati 
oħra li jitolbu l-istess rispons istituzzjonali 
msaħħaħ. Sabiex ikun żgurat rispons 
effikaċi għas-sitwazzjoni ta’ emerġenza, 
f’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
kompetenti, 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
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Emenda 211
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 kompetenti, 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. 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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. Il-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandu jiġi stabbilit meta jkun hemm 
sitwazzjoni ta’ emerġenza. Il-
Kummissjoni għandha tiddikjara 
emerġenza fuq rakkomandazzjoni mill-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. 
Sabiex ikun żgurat rispons effikaċi għas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, f’każ ta’ nuqqas 
ta’ azzjoni mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kompetenti, 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS huwa l-aktar korp xieraq biex tiġi ddikjarata emerġenza. Madankollu, peress li l-
evalwazzjoni dwar jekk emerġenza teżistix jew le tirrikjedi livell ta’ diskrezzjoni, skont il-liġi 
tat-Trattat huwa neċessarju li l-Kummissjoni tkun entità legali biex tieħu d-deċiżjoni finali.
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Emenda 212
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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 kompetenti, 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. 

(21) Theddidiet serji għall-operat xieraq u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji jew għall-
istabbilità 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. Il-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandu jistabbilixxi fejn ikun hemm 
sitwazzjoni ta’ emerġenza. Sabiex ikun
żgurat rispons effikaċi għas-sitwazzjoni ta’ 
emerġenza, f’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni 
mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
kompetenti, 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ suq uniku tal-UE ta’ servizzi finanzjarji jimponi azzjoni koordinata biex 
tiffaċċja sitwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali, minħabba li kriżi fi Stat Membru tista’ 
tinfirex mal-fruntieri malajr. Huwa għalhekk neċessarju li l-BERS ikollu s-setgħa jidentifika l-
eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Il-BERS twaqqaf b’mod tajjeb ħafna biex jidentifika sitwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali 
minħabba li huwa korp tekniku stabbilit biex jimmoniterja u jevalwa theddid potenzjali għall-
istabbilità finanzjarja.
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Emenda 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni 
dwar it-Tisħiħ tas-sistema finanzjarja tas-
samit tal-Kapijiet tal-G-20 li saret 
f’Londra, fit-2 ta’ April 2009 li sejħet biex
“jiġu stabbiliti linji gwida għall-kulleġġi 
superviżorji , u jiġi appoġġjat it-twaqqif u 
l-funzjonament tagħhom, anki permezz 
tal-identifikazzjoni kontinwa tal-aqwa ditti 
transkonfinali importanti b’mod 
sistemiku”. 

Or. en

Emenda 214
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni kif ukoll dwar l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja f’deċiżjonijiet superviżorji. 
Il-mekkaniżmi eżistenti ta’ konċiljazzjoni 

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri wkoll nuqqasijiet ta’ qbil 
dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas tagħha minn awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru. 
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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. 

Or. en

Emenda 215
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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.

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux xieraq għall-ASE li jadottaw direttament deċiżjonijiet li jorbtu fuq istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali. Billi l-awtorità kompetenti nazzjonali hija responsabbli kuljum għal 
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji, huwa aktar preferit legalment għall-ASE li 
ġġiegħel lill-awtorità nazzjonali biex temenda l-prattiċi tas-suq wara deċiżjoni fil-proċess ta’ 
medjazzjoni tal-Artikolu 11.

Emenda 216
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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. 

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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. F’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni 
relevanti tal-UE tikkonferixxi diskrezzjoni 
fuq l-Istati Membri, id-deċiżjonijiet 
meħuda mill-Awtorità ma jistgħux 
jissostitwixxu l-eżerċizzju konformi mal-
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liġi tal-Unjoni Ewropea ta’ dik id-
diskrezzjoni.

Or. en

Emenda 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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. 

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
f’dak ir-rigward għandha tiġi 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 Komunitarja li 
japplikaw direttament għalihom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija l-konsegwenza tal-emenda proposta għall-Artikolu 11(1) dwar l-
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ambitu ta’ “medjazzjoni vinkolanti”. L-abbozz ta’ Regolament mogħti għandu jindika biss is-
setgħat tal-ABE biex tipprovdi “medjazzjoni vinkolanti” kif ukoll il-proċedura. L-ambitu 
ta’“medjazzjoni vinkolanti” madankollu għandu jiġi indikat fuq bażi każ b’każ fil-
leġiżlazzjoni settorjali.

Emenda 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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. 

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni kif ukoll dwar l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
Ewropea f’deċiżjonijiet superviżorji; il-
konformità mad-deċiżjonijiet vinkolanti 
adottati ma tippermettix l-eżerċizzju ta’ 
diskrezzjoni prudenzjali mill-awtorità 
kompetenti f’konformità mal-prinċipji 
internazzjonali fuq superviżjoni 
transkonfinali. 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 Ewropea li 
japplikaw direttament għalihom. 

Or. en
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Emenda 219
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni 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. 

(22) Sabiex tiġi żgurata superviżjoni 
effiċjenti u effikaċi u konsiderazzjoni 
bilanċjata tal-pożizzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti, l-
Awtorità għandha tkun kapaċi ssolvi 
nuqqasijiet ta’ qbil bejn dawn l-awtoritajiet 
kompetenti b’effett vinkolanti, inkluż fi 
ħdan il-kulleġġi tas-superviżuri. Għandha 
tiġi pprovduta fażi ta’ konċiljazzjoni, li 
matulha l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jilħqu ftehim. Il-kompetenza tal-Awtorità 
għandha tkopri nuqqasijiet ta’ qbil dwar 
obbligi proċedurali fil-proċess ta’ 
koperazzjoni kif ukoll dwar l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni Ewropea 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 
Ewropea li japplikaw direttament 
għalihom. Dan japplika wkoll għal nuqqas 
ta’ ftehim fi ħdan kulleġġ ta’ superviżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet ta’ nuqqas ta’ ftehim potenzjali fost superviżuri nazzjonali, l-intervent tal-ABE 
huwa neċessarju biex tiġi provduta ċ-ċertezza legali għal istituzzjonijiet finanzjarji.
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Emenda 220
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-kriżi kixfet difetti kbar fl-approċċi 
eżistenti għas-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali, 
b’mod partikolari fl-akbar u l-iktar 
istituzzjonijiet kumplessi li l-falliment 
tagħhom kapaċi jikkawża ħsarat sistemiċi. 
Dawn in-nuqqasijiet jirriżultaw mill-
oqsma differenti ta’ attività tal-
istituzzjionijiet finanzjarji u mill-korpi 
superviżorji. Tal-ewwel jaġixxu fis-suq 
mingħajr fruntieri, u tal-aħħar 
jivverifikaw kuljum jekk il-
ġurisdizzjonijiet tagħhom tintemmx mal-
fruntieri nazzjonali. Biex jiġi indirizzat 
tali nuqqas ta’ konformità huwa 
neċessarju li titrawwem superviżjoni aktar 
konverġenti u integrata fl-Unjoni 
Ewropea u fil-livell internazzjonali.

Or. en

Emenda 221
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-kriżi wriet li hemm nuqqasijiet
fir-regoli eżistenti għas-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali. 
Dan il-fatt jipprovdi argumenti sodi favur 
it-tisħiħ tal-qafas tal-UE għal koperazjoni 
u koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti fejn 
tidħol is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji transkonfinali.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Wara li l-kriżi wriet li hemm nuqqasijiet fir-regoli eżistenti għas-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali, jinħtieġ qafas Ewropew li jipprovdi għal 
koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Emenda 222
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Skont it-Turner Review, 
ippubblikata f’Marzu 2009, “ir-regoli tas-
suq uniku eżistenti jistgħu joħolqu riskji 
inaċċettabbli għad-depożitanti u dawk li 
jħallsu t-taxxa” u “l-arranġamenti 
attwali, li jgħaqqdu flimkien id-drittijiet 
ta’ aġir permezz ta’ fergħat f’pajjiżi 
oħrajn (passporting rights), superviżjoni 
fil-pajjiż tad-domiċilju u assigurazzjoni 
ta’ depożiti purament nazzjonali, 
mhumiex bażi soda għar-regolazzjoni tal-
futur u s-superviżjoni ta’ banek 
transkonfinali Ewropej minuri”.

Or. en

Emenda 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) Kif tgħid ukoll it-Turner Review, 
“arranġamenti aktar sodi jeżiġu jew aktar 
setgħat nazzjonali, li jimplika suq uniku 
anqas miftuħ, jew inkella livell akbar ta’ 
integrazzjoni Ewropea. Taħlita tat-tnejn 
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tidher xierqa: il-limitu sa fejn aktar 
setgħat nazzjonali huma meħtieġa
jiddependi minn kemm jistgħu jkunu 
effikaċi l-għażliet ta’ “aktar Ewropa”.

Or. en

Emenda 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22d) Is-soluzzjoni Ewropea tappella 
għall-ħolqien ta’ struttura istituzzjonali 
ġdida tal-Unjoni Ewropea, awtorità 
indipendenti b’setgħat legali, fassal ta’ 
standards u kontrollur fil-qasam tas-
superviżjoni transkonfinali, tisħiħ tal-
kulleġġi ta’ superviżuri fir-rigward ta’ 
istituzzjonijiet transkonfinali u aktar 
saħħa ta’ setgħat ta’ superviżjoni kemm 
fil-livell nazzjonali u kemm fil-livell tal-
UE.

Or. en

Emenda 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22 e) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa 
li tiżviluppa standards superviżorji biex 
titrawwem l-applikazzjoni uniformi tal-
Ġabra Unika tar-Regoli Ewropea. L-
Awtorità għandu jkollha wkoll rwol 
ewlieni bħala koordinatur settorjali u 
korp konsultattiv għall-Kulleġġi ta’ 
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Superviżuri bl-għan li jitħaffef l-operat 
tal-proċess tal-iskambju tal-informazzjoni, 
biex titrawwem il-konverġenza u l-
konsistenza fost kulleġġi fl-applikazzjoni 
tal-liġi tal-UE. L-Awtorità għandha 
taġixxi bħala kap koordinatur hi u 
tissorvelja l-istituzzjonijiet bankarji li 
joperaw fl-Unjoni Ewropea. L-Awtorità 
għandu jkollha wkoll rwol ta’ medjazzjoni 
vinkolanti legalment biex issolvi kunflitti 
bejn superviżuri kompetenti.

Or. en

Emenda 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 22 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22f) Il-kulleġġi ta’ superviżuri 
għandhom jagħtu sehem importanti fis-
superviżjoni transkonfinali effiċjenti, 
effettiva u konsistenti ta’ istituzzjonijiet 
finanzjarji transkonfinali fl-UE. Hemm 
ftit vantaġġ meta wieħed jaħdem lejn il-
konverġenza ta’ regolamenti finanzjarji 
bażiċi jekk il-prattiċi tas-superviżjoni 
jibqgħu frammentati. Kif jindika r-
Rapport Larosière, “it-tagħwiġ fil-
kompetizzjoni u l-arbitraġġ regolatorju li 
ġejjin minn prattiċi superviżorji differenti 
għandhom jiġu evitati, għax għandhom il-
potenzjal li jdgħajfu l-istabilità 
finanzjarja – inter alia billi tiġi 
nkuraġġuta l-bidla ta’ attività finanzjarja 
f’pajjżi b’superviżjoni laxka. Is-sistema 
superviżorja għandha tiġi interpretata 
bħala waħda ġusta u bbilanċjata”.

Or. en
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Emenda 227
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Għandu jiġi stabbilit Fond Ewropew 
ta’ Protezzjoni Finanzjarja (Fond) biex 
jiġu protetti d-depożituri u l-istituzzjonijiet 
li jiffaċċjaw diffikultajiet meta dawk 
jistgħu jheddu l-istabilità finanzjarja tas-
suq finanzjarju uniku Ewropew. Il-Fond 
għandu jiġi ffinanzjat peremzz ta’ 
kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet 
finanzjarji transkonfinali, permezz tad-
dejn maħruġ mill-Fond jew, f’ċirkustanzi 
eċċezzjonali, permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet magħmula mill-Istati 
Membri affettwati skont il-kriterji li kien 
hemm qbil dwarhom qabel (Memorandum 
ta’ Ftehim rivedut). Il-kontribuzzjonijiet 
għall-Fond għandhom jissostitwixxu 
dawk li saru fl-Iskemi ta’ Garanzija ta’ 
Depożiti nazzjonali.

Or. en

Emenda 228
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Għandu jiġi stabbilit fond ta’ 
garanzija ta’ depożiti Ewropew biex jiġu 
protetti d-depożituri. Il-kontribuzzjonijiet 
għal dan il-fond bil-mod għandhom jibdlu 
lil dawk li saru mill-Iskemi ta’ Garanzija 
ta’ Depożiti nazzjonali.

Or. en
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Emenda 229
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Jikkunsidra li għandha tiġi 
indirizzata l-kwistjoni tal-qsim tal-piż biex 
tinkiseb verament sistema superviżorja 
Ewropea ġdida. Minn dan il-lat il-Fond 
Ewropew ta’ Riżoluzzjoni se jkun 
neċessarju fil-futur biex tiġi 
salvagwardjata l-istabilità tas-suq 
finanzjarju f’waqtiet ta’ sitwazzjoni 
perikoluża serja fis-suq. Iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
iħaffu l-isforzi tagħhom dwar il-kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom isiru l-arranġamenti tal-qsim ta’ piż  sabiex jiġu indirizzati l-problemi inerenti 
tal-istituzzjonijiet transkonfinali. Fond Ewropew ta’ Riżoluzzjoni jista’ jintuża biex jistabilizza 
istituzzjonijiet f’każ ta’ ħafna diffikultajiet fis-swieq. Madankollu dan il-fond għandu jiġi 
spearat b’mod ċar minn kwalunkwe Fond ta’ Garanzija ta’ Depożitu sabiex jiġi protett it-
tifdil tal-investituri.

Emenda 230
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-rapport li għandu jitressaq mill-
Kummissjoni kemm jista’ jkun malajr lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandu 
janalizza l-miżuri neċessarji għal qafas 
ġdid tal-UE għall-Ġestjoni ta’ Kriżi fis-
Settur Bankarju. B’mod partikolari, 
għandu jeżamina l-probabilità li jiġi 
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stabbilit Fond Ewropew għall-Protezzjoni 
Finanzjarja jew fondi nazzjonali 
armonizzati biex jiġu protetti id-depożituri 
u l-istituzzjonijiet li qed jiffaċċjaw 
diffikultajiet meta dawk jistgħu jheddu l-
istabilità finanzjarja tas-suq finanzjarju 
uniku Ewropew.

Or. en

Emenda 231
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-rapport li għandu jitressaq mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill għandu janalizza, skont 
perspettiva proċiklika, l-internalizzazzjoni 
tal-ispejjeż fis-sistema finanzjarja. Il-
kwistjonijiet kollha relatati bħall-kumpens 
b’bilanċ u l-kontrotalbiet; id-
dispożizzjonijiet dinamiċi; id-
determinazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet 
għall-iskemi; l-ambitu tal-prodotti u tad-
depożituri protetti; l-effikaċja ta’ skemi ta’ 
garanzija ta’ depożiti transkonfinali u r-
rabta bejn skemi ta’ garanziji ta’ depożiti 
u mezzi alternattivi għal depożituri li 
jagħtu rimbors, u għandhom jiġu 
analizzati wkoll bħal mekkaniżmi ta’ ħlas 
ta’ emerġenza u l-Fond Ewropew għall-
Protezzjoni Finanzjarja. Għall-iskop ta’ 
dak ir-rapport, l-Istati Membri għandhom 
jiġbru d-dejta relevanti u jressquhom lill-
Kummissjoni jekk meħtieġ.

Or. en
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Emenda 232
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Billi jiġi assigurat li skemi u fondi 
ta’ depożiti nazzjonali huma stabbiliti u 
mfassla b’manjiera suffiċjenti, l-Awtorità 
għandha tkun responsabbli li tiżgura li l-
istituzzjonijiet kollha b’dimensjoni 
Ewropea se jikkontribwixxu għall-
istabbilità tas-suq finanzjarju uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skemi ta’ depożiti nazzjonali għandhom jiġu kkapitalizzati biex jitħarsu l-konsumaturi u l-
istituzzjonijiet kif ukoll għall-impenji transkonfinali.

Emenda 233
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) 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-koperazzjoni 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-responsabilità
għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ 
f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega 
tar-responsabilitajiet, awtorità superviżorja 

(24) 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-koperazzjoni 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 s-setgħat tal-awtorità 
superviżorja nazzjonali li tiddelega l-
kompiti tagħha. Delega tal-kompiti tfisser 
li l-kompiti jitwettqu minn awtorità 
superviżorja oħra minflok mill-awtorità 
responsabbli, filwaqt li r-responsabilità
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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 għandha tiġi allokata lil 
superviżur li jkun f’pożizzjoni tajba biex 
jieħu azzjoni fil-kwistjoni. Allokazzjoni 
mill-ġdid tar-responsabilitajiet 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-
responsabilitajiet 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.

għad-deċiżjonijiet superviżorji tibqa’ 
f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega 
tar-responsabilitajiet, 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 għandha tiġi allokata lil 
superviżur li jkun f’pożizzjoni tajba biex 
jieħu azzjoni fil-kwistjoni. Allokazzjoni 
mill-ġdid tar-responsabilitajiet 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-
responsabilitajiet 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

Emenda 234
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli 
fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex 

(24) Id-delega tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tista’ tkun strument utli 
fl-operat tan-netwerk tas-superviżuri sabiex 
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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’ 
f’idejn l-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 għandha 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-pubblikazzjoni ta’ tali 
ftehimiet sabiex tiżgura informazzjoni 
f’waqtha, trasparenti u faċilment 
aċċessibbli għall-partijiet kollha 
konċernati.

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 u b’mod 
partikolari għal dawk l-istituzzjonijiet 
finanzjarji li ma għandhomx dimensjoni 
Ewropea. 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’ f’idejn l-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 għandha 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 Ewropea rilevanti 
tista’ tispeċifika ulterjorment il-prinċipji 
għall-allokazzjoni mill-ġdid tar-
responsabbiltajiet skont ftehim. L-Awtorità 
għandha tiffaċilita l-kontrolli u l-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. Fl-aħħar għandha 
tidentifika u xxerred prattiki tajba fir-
rigward tad-delega u ftehimiet ta’ delega.
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Emenda 235
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 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) 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’ 
f’idejn l-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 għandha 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 

(24) 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’ 
f’idejn l-awtorità li tiddelega. Bid-delega 
tar-responsabbiltajiet, awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda, id-delegata, tkun tista’ 
tiddeċiedi fuq ċerta kwistjoni superviżorja 
f’isimha minflok l-Awtorità jew minflok 
awtorità superviżorja nazzjonali oħra. Id-
delegi għandhom ikunu rregolati mill-
prinċipju li l-kompetenza superviżorja 
għandha 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 
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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.

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

L-Awtorità għandha tiddelega s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet li jaġixxu f’livell Komunitarju 
lis-superviżuri nazzjonali.

Emenda 236
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Awtorità għandha tippromwovi 
attivament rispons superviżorju koordinat 
tal-Komunità, 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 
ġenerali ta’ koordinazzjoni fi ħdan is-
Sistema Ewropea tas-Superviżuri 
Finanzjarji. Il-fluss mingħajr problemi tal-
informazzjoni kollha rilevanti bejn l-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun ċentru 
partikolari tal-attenzjoni tal-azzjonijiet tal-
Awtorità.

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

Or. en
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Emenda 237
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja 
huwa neċessarju li jiġu identifikati, kmieni, 
ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-
vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell 
mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn 
is-setturi. L-Awtorità għandha 
timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun 
meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn 
u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku fuq bażi regolari u, skont il-
ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità 
għandha tikkoordina wkoll testijiet tat-
tensjoni fil-Komunità kollha sabiex 
tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, 
billi tiżgura li tiġi applikata metodoloġija 
kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell 
nazzjonali għal dawn it-testijiet.

(28) Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja 
huwa neċessarju li jiġu identifikati, kmieni, 
ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-
vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell 
mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn 
is-setturi. L-Awtorità għandha 
timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun 
meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn 
u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku fuq bażi regolari u, skont il-
ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità 
għandha tniedi u tikkoordina wkoll testijiet 
tat-tensjoni fil-Komunità kollha sabiex 
tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, 
billi tiżgura li tiġi applikata metodoloġija 
kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell 
nazzjonali għal dawn it-testijiet. Sabiex 
tiddokumenta l-kwittanza tal-funzjonijiet 
tagħha, l-Awtorità għandha twettaq 
analiżi ekonomika tas-swieq u tal-impatt 
ta’ żviluppi potenzjali tas-swieq fuqhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-analiżi eknomika se tippermetti lill-ASE li tieħu deċiżjonijiet aktar infurmati fejn 
jidħlu l-impatt tal-azzjonijiet tagħha fuq is-suq usa’ u l-impatt ta’ dan li qed jiġi fis-suq usa’ 
fuq l-azzjonijiet tagħha. Dan huwa konformi mal-aqwa prattiki fil-livell tal-Istati Membri. 
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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
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja 
huwa neċessarju li jiġu identifikati, kmieni, 
ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-
vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell 
mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn 
is-setturi. L-Awtorità għandha 
timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun 
meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn 
u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku fuq bażi regolari u, skont il-
ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità 
għandha tikkoordina wkoll testijiet tat-
tensjoni fil-Komunità kollha sabiex 
tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, 
billi tiżgura li tiġi applikata metodoloġija 
kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell 
nazzjonali għal dawn it-testijiet.

(28) Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja 
huwa neċessarju li jiġu identifikati, kmieni, 
ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-
vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell 
mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn 
is-setturi. L-Awtorità għandha 
timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u, fejn ikun 
meħtieġ, tinforma lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħrajn 
u lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku fuq bażi regolari u, skont il-
ħtieġa, fuq bażi ad hoc. L-Awtorità 
għandha tikkoordina wkoll testijiet tat-
tensjoni fil-Komunità kollha sabiex 
tivvaluta r-reżistenza tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji għal żviluppi avversi tas-suq, 
billi tiżgura li tiġi applikata metodoloġija 
kemm jista’ jkun konsistenti fil-livell 
nazzjonali għal dawn it-testijiet. Sabiex 
tiddokumenta l-kwittanza tal-funzjonijiet 
tagħha, l-Awtorità għandha twettaq 
analiżijiet ekonomiċi tas-swieq u tal-
impatt ta’ żviluppi potenzjali tas-swieq 
fuqhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandha twettaq analiżi ekonomika bil-għan li tinforma l-kwittanza tal-
funzjonijiet tagħha kif imsemmi fir-Rapport Skinner.
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Emenda 239
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) 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.

(29) Minħabba l-globalizzazzjoni tas-
servizzi finanzjarji u l-importanza dejjem 
akbar tal-istandards internazzjonali, l-
Awtorità għandha tirrappreżenta l-Unjoni 
Ewropea fid-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
superviżuri barra l-Unjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali jistgħu jibqgħu 
jikkontribwixxu għal tali fora li jittrattaw 
kwistjonijiet nazzjonali u kwistjonijiet 
rilevanti għall-funzjonijiet u l-kompetenzi 
tagħhom stess skont il-liġi tal-UE.

Or. en

Emenda 240
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) 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.

(29) 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 tal-Istituzzjonijiet Ewropej 
fir-relazzjonijiet ma’ awtoritajiet barra l-
Komunità u f’fora internazzjonali.

Or. en
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Emenda 241
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Awtorità għandha sservi bħala 
entità konsultattiva indipendenti għall-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-
Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza 
tagħha. Hija għandha tkun kapaċi tipprovdi 
l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni 
prudenzjali ta’ fużjonijiet u 
akkwiżizzjonijiet skont id-
Direttiva 2006/48/KE, emendata minn 
2007/44/KE.

(30) L-Awtorità għandha sservi bħala 
entità konsultattiva indipendenti għall-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, u l-
Kummissjoni fil-qasam tal-kompetenza 
tagħha. Hija għandha tkun kapaċi tipprovdi 
l-opinjoni tagħha dwar il-valutazzjoni 
prudenzjali ta’ fużjonijiet u 
akkwiżizzjonijiet skont id-
Direttiva 2006/48/KE, emendata minn 
2007/44/KE,f’dawk il-każijiet fejn id-
Direttiva tirrikjedi konsultazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta’ żewġ Stati 
Membri jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’definizzjoni, fużjoni hija speċifika għall-istituzzjoni u sensittiva għas-suq u l-kummerċ u 
għandha tibqa’ fuq kollox kwistjoni ttrattata mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u dawk 
tal-UE. Il-kapaċità tal-ASE li tipprovdi pariri b’rabta ma’ fużjonijiet għandha tkun limitata 
għall-każijiet fejn id-Direttiva dwar ir-Rekwiziti ta' Kapital titlob konsultazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Emenda 242
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fir-rigward tas-superviżuri li qed 
joperaw f’kulleġġi tas-superviżuri, l-
Awtorità għandha tiddetermina u tiġbor, 
kif xieraq, it-tagħrif kollu rilevanti mill-
awtoritajiet kompetenti. Barra minn hekk, 
għandha tqis bis-sħiħ l-arranġamenti 
eżistenti bejn awtoritajiet kompetenti 
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nazzjonali u superviżuri ta’ pajjiżi terzi, 
billi tikkunsidra Gruppi prinċipali għall-
Ġestjoni tal-Kriżi tal-kulleġġi 
internazzjonali li jgawdu minn aċċess 
sħiħ għall-informazzjoni. L-awtorità 
għandha tkun membru tal-Gruppi għall-
Ġestjoni tal-Kriżi.

Or. en

Emenda 243
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha 
b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha 
d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha 
neċessarja. Sabiex tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji, dik l-
informazzjoni normalment għandha tiġi 
pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq u l-
istituzzjonijiet finanzjarji. Madankollu, l-
Awtorità għandu jkollha s-setgħa li titlob 
informazzjoni direttament mingħand l-
istituzzjonijiet finanzjarji u partijiet oħrajn 
meta awtorità nazzjonali kompetenti ma 
jkollhiex jew ma tkunx tista’ tipprovdi tali 
informazzjoni fil-ħin. L-awtoritajiet tal-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati 
li jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ 
dawn it-talbiet diretti.

(31) Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha 
b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha 
d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha 
neċessarja. Sabiex tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji, dik l-
informazzjoni normalment għandha tiġi 
pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq u l-
istituzzjonijiet finanzjarji. Madankollu, 
f’sitwazzjonijiet oġġettivi ta’ diżlokazzjoni
verifikabbli tas-suq, jekk ma jkunx hemm 
għażla oħra, l-Awtorità għandu jkollha s-
setgħa li titlob informazzjoni direttament 
mingħand l-istituzzjonijiet finanzjarji u 
partijiet oħrajn meta awtorità nazzjonali 
kompetenti ma jkollhiex jew ma tkunx 
tista’ tipprovdi tali informazzjoni fil-ħin. 
L-istituzzjoni finanzjarja rilevanti għandu 
jkollha d-dritt li tesprimi opinjoni fuq il-
mertu ta’ talba diretta għall-informazzjoni 
mill-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tal-ASE li titlob informazzjoni minn istituzzjonijiet individwali għandha tintuża 



AM\808174MT.doc 63/82 PE439.457v01-00

MT

f’sitwazzjonijiet limitati ta’ emerġenza biss sabiex jiġi evitat li jsir abbuż minnha għall-bini 
ta’ fiduċja bejn awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ASE. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
indirizzati għandu jkollhom ukoll il-possibilità li jesprimu fehma fuq il-mertu ta’ talba 
individwali. 

Emenda 244
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 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effikaċja 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.

(32) Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effikaċja 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 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 kif 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjega aħjar tat-test.
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Emenda 245
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 33

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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati 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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta lill-istituzzjonijiet tal-kreditu 
u tal-investiment tal-Komunità (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 bankarji fil-livell 
tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp 
tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu 
jkun magħmul minn mill-inqas 15-il
rappreżentant tal-konsumaturi u tal-
utenti, 5 akkademiċi indipendenti tal-
ogħla livell u 10 rappreżentanti tas-settur
u l-impjegati tiegħu. Il-Grupp tal-Partijiet 
Bankarji Interessati 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
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Emenda 246
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 33

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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għandu jaħdem attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Komunità.

(33) L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-
partijiet interessati dwar standards tekniċi, 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet u 
tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Qabel ma jiġu adottati abbozzi ta' 
standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità għandha 
tagħmel studju dwar l-impatt bil-għan li
tiġi żgurata konformità mal-aqwa prattiki 
ta’ regolazzjoni ta’ kwalità għolja. Sabiex 
tiġi pprovduta assistenza esterna effikaċi, 
għandu jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet 
Bankarji Interessati għal dak l-iskop, li 
jkun jirrappreżenta, bi proporzjonijiet 
adegwati, lill-istituzzjonijiet tal-kreditu u 
tal-investiment tal-Komunità (inkluż kif 
xieraq l-investituri istituzzjonali u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra li huma 
stess jużaw is-servizzi finanzjarji), lit-
trejdunjons, lill-akkademiċi, u lill-
konsumaturi u utenti oħra tas-servizzi 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għandu jaħdem attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentanza min-naħa tal-partijiet interessati diversi għandha tkun aktar adegwata fir-
rigward tad-dmirijiet rilevanti milli bbilanċjata.
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Emenda 247
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

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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għandu jaħdem attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Komunità.

(33) L-Awtorità għandha tikkonsulta lill-
partijiet interessati dwar standards tekniċi, 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet u 
tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Qabel ma jiġu adottati abbozzi ta' 
standards tekniċi, linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità għandha 
tagħmel studju dwar l-impatt. Għal 
raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu jitwaqqaf 
Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għal 
dak l-iskop, li jkun jirrappreżenta b'mod 
proporzjonat lill-istituzzjonijiet tal-kreditu 
u tal-investiment tal-Komunità (inkluż kif 
xieraq l-investituri istituzzjonali u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra li huma 
stess jużaw is-servizzi finanzjarji), lit-
trejdunjons, lill-akkademiċi u lill-
konsumaturi u utenti oħra tas-servizzi 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għandu jaħdem attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità għandha twettaq studju dwar l-impatt qabel ma’ tadotta abbozzi ta’ standards 
tekniċi kif imsemmija fir-Rapport Skinner.
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Emenda 248
Thijs Berman

Proposta għal regolament
Premessa 33

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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati 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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (inkluż kif xieraq l-investituri 
istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra li huma stess jużaw is-servizzi 
finanzjarji), lit-trejdunjons,lill-
akkademiċi, u lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur u utenti oħra tas-servizzi 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati 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

It-trejdunjons u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi huma rappreżentanti organizzati tal-
impjegati u tal-konsumaturi. Minħabba l-għarfien fil-fond tagħhhom tal-attivitajiet 
transsettorjali, huma aktar adattati biex iħarsu l-interessi tal-impjegati u tal-konsumaturi fi 
ħdan il-Grupp tal-Partijiet Interessati. 
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Emenda 249
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 33

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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati 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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (inkluż kif xieraq l-investituri 
istituzzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra li huma stess jużaw is-servizzi 
finanzjarji), lill-banek tal-koperattivi, lill-
impjegati tagħhom, u lill-konsumaturi u 
utenti oħra tas-servizzi bankarji fil-livell 
tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp 
tal-Partijiet Bankarji Interessati 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

Emenda 250
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) Fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar 
standards tekniċi, linji gwida 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 Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 bankarji fil-livell tal-
konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp tal-
Partijiet Bankarji Interessati għandu 
jaħdem attivament bħala interkonnessjoni 
ma’ gruppi ta’ utenti oħrajn fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew tal-
Komunità.

rakkomandazzjonijiet u tagħtihom 
opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta bi proporzjonijiet adegwati
lill-istituzzjonijiet Komunitarji tal-kreditu 
u tal-investiment ta’ Stati Membri, daqs u 
setturi bankarji differenti (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 bankarji fil-livell 
tal-konsumaturi, inkluż l-SMEs. Il-Grupp 
tal-Partijiet Bankarji Interessati 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

Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu fuq kollox ikun magħmul minn 
rappreżentanti tas-settur bankarju. Għandu jkun hemm diversità fi ħdanu u għandu jinkludi 
rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet kemm lokali u kemm transkonfinali kif ukoll mudelli 
kummerċjali diversi. 

Emenda 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 33

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. 

(33) L-Authority għandha tippermetti l-
konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar 
kull xogħol imwettaq mill-Awtorità u 
tagħtihom opportunità raġonevoli sabiex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti. 
Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
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Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, għandu 
jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għandu jaħdem attivament bħala 
interkonnessjoni ma’ gruppi ta’ utenti 
oħrajn fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Komunità.

jitwaqqaf Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati għal dak l-iskop, li jkun 
jirrappreżenta b'mod proporzjonat lill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u tal-investiment 
tal-Komunità (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 
bankarji fil-livell tal-konsumaturi, inkluż l-
SMEs. Il-Grupp tal-Partijiet Bankarji 
Interessati 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

Il-Grupp tal-Partijiet Interessati għandu jingħata l-opportunità li jiġi kkonsultat biex 
jikkummenta fuq kwalunkwe xogħol imwettaq mill-Awtorità li jkun jidhirlu rilevanti. Il-
partijiet interessati indivdwali fi ħdan il-Grupp jistgħu jiddeċiedu huma stess jekk jixtiqux
jiġu kkonsultati jew le. 

Emenda 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Imqabbla mar-rappreżentanti 
industrijali b’fondi suffiċjenti u rabtiet 
tajbin, l-organizzazzjonijiet mhux 
kummerċjali huma mwarrba fid-dibattitu 
dwar il-futur tas-servizzi finanzjarji u fil-
proċess ta’ teħiħ ta’ deċiżjonijiet marbut 
miegħu. Dan l-iżvantaġġ għandu jiġi 
kkumpensat permezz tal-provvista ta’ 
fondi adegwati lir-rappreżentanti 
tagħhom fi ħdan il-Grupp tal-Partijiet 
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Bankarji Interessati.

Or. en

Emenda 253
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) 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.

(34) 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 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 mressqa għall-Artikolu 23 biex tiġi ristretta l-klawsola ta’ 
salvagwardja.
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Emenda 254
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) 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.

(34) 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. Għandhom 
jaġixxu b’koordinazzjoni mill-qrib fi ħdan 
il-qafas u l-prinċipji tal-UEM. 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.

Or. en

Emenda 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni, fil-livell tal-
UE u abbażi tal-esperjenza miksuba,
gwida soda u ċara dwar meta l-klawsola 
ta’ salvagwardja tista’ tkun applikata 
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mill-Istati Membri u meta le. Wara li jkun 
sar dan, l-użu tal-klawsola ta’ 
salvagwardja għandu jiġi vvalutat abbażi 
ta’ dik il-gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-proposta tal-Kummissjoni huwa nieqes l-element tal-gwida dwar meta xi deċiżjoni tħalli 
impatt fuq ir-responsabilitajiet fiskali nazzjonali. Għandha tiġi pprovduta ċertezza legali 
abbażi tal-kunċett tar-“responsabilità fiskali” biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-
awtoritajiet nazzjonali u u l-parteċipanti fis-suq finanzjarju madwar l-UE. Hemm bżonn ta’ 
definizzjoni komuni u miftiehma ta’ gwida ċara dwar meta Stat Membru jista’ jiddikjara li 
ġew affettwati r-responsabilitjiet fiskali tiegħu. 

Emenda 256
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni, fil-livell tal-
UE u abbażi tal-esperjenza miksuba, 
gwida soda u ċara dwar meta l-klawsola 
ta’ salvagwardja tista’ tkun applikata 
mill-Istati Membri u meta le. Wara li jkun 
sar dan, l-użu tal-klawsola ta’ 
salvagwardja għandu jiġi vvalutat abbażi 
ta’ dik il-gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their Ġustifikazzjoni and impact assessment, Member States shall 
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demonstrate that their respective case falls within the scope of the guidance.

Emenda 257
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 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Bla ħsara għar-responsabbiltajiet 
partikulari tal-Istati Membri 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, jekk pajjiż 
jagħżel li jitlob il-protezzjoni, il-Parlament 
Ewropew għandu jkun infurmat fl-istess 
żmien meta jiġu infurmati l-Awtorità, il-
Kunsill u l-Kummissjoni. Barra dan, Stat 
Membru għandu jispjega r-raġunijiet 
għaliex talab protezzjoni. L-Awtorità, 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
għandha tistabbilixxi l-passi li għandhom 
jittieħdu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjega aħjar tat-test.

Emenda 258
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 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) 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 

(38) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Parlament Ewropew wara 
kompetizzjoni miftuħa, immaniġġjata
mill-Kummissjoni, u t-tfassil ta’ lista tal-
kandidati adegwati mill-Kummissjoni, 
għandu jirrappreżenta lill-Awtorità. It-
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jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.

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

Biex issir enfasi fuq l-importanza tal-Parlament fil-proċess tal-għażla tal-President tal-
Awtorità. 

Emenda 259
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) 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.

(38) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Parlament Ewropew wara 
kompetizzjoni miftuħa, immaniġġjata 
mill-Kummissjoni, u t-tfassil ta’ lista 
qasira tal-għażla għall-Kummissjoni, 
għandu jirrappreżenta lill-Awtorità. It-
tmexxija tal-Awtorità għandha tkun fdata 
lil Direttur Eżekuttiv, li għandu jkollu d-
dritt li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tas-
Superviżuri u l-Bord Maniġerjali mingħajr 
id-dritt li jivvota.

Or. en

Emenda 260
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Bord tas-Superviżuri permezz ta’ 
kompetizzjoni miftuħa, għandu 

(38) President b'impjieg sħiħ, maħtur mill-
Parlament Ewropew wara proċedura ta’ 
għażla miftuħa mmaniġġjata mill-Bord 
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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.

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.

Or. en

Emenda 261
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) 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.

(38) President b'impjieg sħiħ, magħżul 
mill-Parlament Ewropew minn lista 
qasira tal-għażla mfassla 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li dawk bl-ikbar għarfien espert fis-superviżjoni f’livell 
nazzjonali – is-superviżuri nazzjonali – għandhom jiġu inkarigati biex jagħżlu l-aktar 
individwu kkwalifikat biex jaġixxi bħala president. B’hekk titneħħa wkoll kwalunkwe 
dimensjoni politika li tista’ tieħu din il-kwistjoni kieku l-lista tal-kandidati adegwati titfassal 
minn waħda mill-istituzzjonijiet Ewropej. 
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Emenda 262
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Sabiex tkun żgurata konsistenza 
transsettorjali fl-attivitajiet tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, dawk l-awtoritajiet 
għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej
(Kumitat Konsultattiv Konġunt) (il-
“Kumitat Konsultattiv Konġunt”) u fejn 
ikun xieraq jaslu għal pożizzjonijiet 
komuni. Il-Kumitat Konsultattiv Konġunt 
għandu jikkoordina l-funzjonijiet tat-tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej fejn 
jidħlu l-konglomerati finanzjarji. Fejn 
ikun rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam 
ta’ kompetenza tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Assigurazzjoni u Pensjonijiet 
tax-Xogħol) jew tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Titoli u Swieq) għandhom jiġu 
adottati b’mod parallel mill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej konċernati. Il-
Kumitat Konsultattiv Konġunt għandu 
jkun ippresedut mill-Presidenti tat-tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej fuq bażi 
ta’ rotazzjoni ta’ kull sena. Il-President 
tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt għandu 
jkun Viċi President tal-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku. Il-Kumitat 
Konsultattiv Konġunt għandu jkollu 
segretarjat permanenti b’persunal 
issekondat mit-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej biex ikun hemm 
qsim informali ta’ informazzjoni u jkun 
jista’ jiġi żviluppat approċċ kulturali 
komuni fi ħdan it-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma importanti d-definizzjoni u d-deskrizzjoni ddettaljata tal-irwol tal-kumitat konġunt li 
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jirreferu għalih il-proposti tal-Kummissjoni. Il-Kumitat Konġunt għandu jiffaċilita l-qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-ASE u jippermetti t-tagħlim konġunt bejniethom. Għandu jkollu wkoll 
segretarjat b’persunal b’impjieg sħiħ biex jgħinu jwettaq dmirijietu, li jistgħu jinkludu s-
superviżjoni ta’ konglomerati finanzjarji, u biex jipprovdi riflessjoni mikroekonomika tal-
fokus makroekonomiku tal-persunal tal-BĊE fi ħdan is-segretarjat tal-BERS.

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
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Sabiex tkun żgurata konsistenza 
transsettorjali fl-attivitajiet tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, dawk l-awtoritajiet 
għandhom jikkoordinaw mill-qrib permezz 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
(Kumitat Konġunt) (il-“Kumitat 
Konġunt”) u fejn ikun xieraq jaslu għal 
pożizzjonijiet komuni. Il-Kumitat 
Konsultattiv Konġunt għandu jikkoordina 
l-funzjonijiet tat-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej fejn jidħlu l-
konglomerati finanzjarji. Fejn ikun 
rilevanti, atti li jaqgħu wkoll fil-qasam ta’ 
kompetenza tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Assigurazzjoni u Pensjonijiet 
tax-Xogħol Ewropej) jew tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Titoli u Swieq)
għandhom jiġu adottati b’mod parallel 
mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
konċernati. Il-Kumitat Konsultattiv 
Konġunt għandu jkun ippresedut mill-
Presidenti tat-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej fuq bażi ta’ 
rotazzjoni ta’ kull sena. Il-President tal-
Kumitat Konsultattiv Konġunt għandu 
jkun Viċi President tal-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku. Il-Kumitat 
Konsultattiv Konġunt għandu jkollu 
segretarjat permanenti b’persunal 
issekondat mit-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej biex ikun hemm 
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qsim informali ta’ informazzjoni u jkun 
jista’ jiġi żviluppat approċċ kulturali 
komuni fi ħdan it-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħaħ l-irwol tal-Kumitat Konġunt fil-koordinazzjoni tal-awtoritajiet kif imsemmija 
fir-Rapport Skinner. 

Emenda 264
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-proċedura baġitarja tal-
Komunità għandha tapplika biss fir-
rigward tal-kontribuzzjoni Komunitarja. 
Il-verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-
Qorti tal-Awdituri.

(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 u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea b’titlu separat fi ħdanu. Il-
proċedura baġitarja tal-Unjoni Ewropea 
għandha tapplika biss fir-rigward tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-
verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Emenda 265
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u mill-Baġit Ġenerali tal-
Unjoni Ewropea. Il-proċedura baġitarja 
tal-Komunità għandha tapplika biss fir-
rigward tal-kontribuzzjoni Komunitarja. Il-
verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-
Qorti tal-Awdituri.

(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 u minn kwalunkwe ħlasijiet 
diretti minn istituzzjonijiet finanzjarji. Il-
proċedura baġitarja tal-Komunità għandha 
tapplika biss fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
Komunitarja. Il-verifika tal-kontijiet 
għandha ssir mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 266
Carl Haglund

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa importanti li s-sigrieti tan-
negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 
jiġu protetti. Bl-istess mod għandha 
titħares l-informazzjoni skambjata fin-
netwerk.

(44) Huwa importanti li l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu 
protetti. Il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni magħmula disponibbli lill-
Awtorità u skambjata fin-netwerk 
għandha tkun suġġetta għal regoli stretti 
u effikaċi ta’ konfidenzjalità .

Or. en
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Emenda 267
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa importanti li s-sigrieti tan-
negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 
jiġu protetti. Bl-istess mod għandha 
titħares l-informazzjoni skambjata fin-
netwerk.

(44) Huwa importanti li s-sigrieti tan-
negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 
jiġu protetti. Il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni magħmula disponibbli lill-
Awtorità u skambjata fin-netwerk 
għandha tkun suġġetta għal regoli stretti 
u effikaċi ta’ konfidenzjalità .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sensittività kummerċjali tad-dejta speċifika tal-impriżi, huwa essenzjali li l-ASE 
jkunu obbligati biex jistabbilixxu mekkaniżmi sikuri għall-ġbir, il-ħżin u t-trażmissjoni 
tagħha. Hemm bżonn ovvju ta’ skambju mtejjeb ta’ informazzjoni għat-tisħiħ tal-fehim tar-
riskju sistemiku. Madankollu, huwa importanti li ma jiddgħajjifx is-sentiment tas-suq mill-
iżvelar potenzjali ta’ dejta sensittiva u kunfidenzjali li jkun jista’ jxekkel il-funzjonament 
proprju tas-swieq finanzjarji.

Emenda 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa importanti li s-sigrieti tan-
negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 
jiġu protetti. Bl-istess mod għandha
titħares l-informazzjoni skambjata fin-
netwerk.

(44) Huwa importanti li s-sigrieti tan-
negozju u informazzjoni kunfidenzjali oħra 
jiġu protetti. Il-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni magħmula disponibbli lill-
Awtorità u skambjata fin-netwerk 
għandha tkun suġġetta għal regoli stretti 
u effikaċi ta’ konfidenzjalità .

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandha tkun obbligata biex tosserva regoli ċari għall-protezzjoni tal-
kunfidenzjalità waqt il-ġbir, il-ħżin u t-trażmissjoni ta’ informazzjoni speċifika dwar impriżi.


