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Emenda 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn awtorità kompetenti tkun applikat 
jew ma tkunx applikat l-Atti vinkolanti 
legalment u l-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) b’mod li jidher bħala ksur 
tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari billi tonqos milli tiżgura li 
istituzzjoni finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni, l-Awtorità 
għandu jkollha s-setgħat stipulati fil-
paragrafi 2, 3 u 6 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 413
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni konsistenti tar-regoli 
Komunitarji

Ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea

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

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

Or. en
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Emenda 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti tal-istandards tekniċi, l-Awtorità għandha 
tingħata s-setgħa li tinvestiga dwar kwalunkwe ksur possibbli tal-applikazzjoni tagħhom.

Emenda 415
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fuq talba ta’ awtorità kompetenti waħda 
jew aktar, tal-Kummissjoni , tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill jew il-Grupp tal-
Partijiet Bankarji Interessati, jew fuq 
inizjattiva tagħha stess u wara li tinforma 
lill-awtorità kompetenti konċernata, l-
Awtorità tista’ tinvestiga l-ksur allegat jew 
nuqqas ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en
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Emenda 416
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fuq talba ta’ awtorità kompetenti waħda 
jew aktar, tal-Kummissjoni, tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill jew ta’ membru tal-
Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati
jew fuq inizjattiva tagħha stess u wara li 
tinforma lill-awtorità kompetenti 
konċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-
allegata applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-
UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atturi tas-suq jistgħu jiċċekkjaw faċilment kif ir-regolament tal-UE ġie implimentat fl-Istati 
Membri biex b’hekk il-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati għandu jkollu d-dritt li jressaq 
talba fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi. Biex jiġi ppreservat il-bilanċ istituzzjonali, għandu 
jkun possibbli li jiġu mnieda wkoll l-investigazzjonijiet fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 
il-Kunsill.

Emenda 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fuq talba ta’ awtorità kompetenti waħda 
jew aktar, tal-Kummissjoni, tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill jew ta’ membru tal-
Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati
jew fuq inizjattiva tagħha stess u wara li 
tinforma lill-awtorità kompetenti 
konċernata, l-Awtorità tista’ tinvestiga l-
allegata applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-
Unjoni.



PE440.017v02-00 6/75 AM\812976MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tiswija ta’ żball fit-test inizjali.

Emenda 418
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 419
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn l-awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mal-liġi Komunitarja fi 
żmien għoxrin jum tax-xogħol minn meta 
tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-
Awtorità, il-Kummissjoni tista’, wara li 
tkun ġiet infurmata mill-Awtorità jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, tippreżenta 
opinjoni formali li tesiġi lill-awtorità 
kompetenti tieħu l-azzjoni neċessarja biex 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
L-opinjoni formali tal-Kummissjoni 
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għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-
Awtorità.

Or. en

Emenda 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn l-awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mal-liġi tal-Unjoni Ewropea
fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn 
meta tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-
Awtorità, l-Awtorità għandha tieħu 
deċiżjoni li tistabbilixxi l-applikazzjoni t-
tajba tal-leġiżlazzjoni li qed tiġi 
investigata mill-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, l-emendi proposti jevitaw kull intervent mhux meħtieġ tal-Kummissjoni 
ladarba jħallu l-proċedura hekk kif kienet stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 li ħalliet l-
awtoritajiet nazzjonali jirrimedjaw billi jikkonformaw mar-rakkomandazzjoni tal-ABE fi 
żmien xahar.

Emenda 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mal-liġi Komunitarja fi 

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

fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn 
meta tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-
Awtorità, l-Awtorità għandha tieħu 
deċiżjoni li tistabbilixxi l-applikazzjoni t-
tajba tal-leġiżlazzjoni li qed tiġi 
investigata mill-Awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità 
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, l-emendi proposti jevitaw kull intervent mhux meħtieġ tal-Kummissjoni 
ladarba jħallu l-proċedura hekk kif kienet stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 li ħalliet l-
awtoritajiet nazzjonali jirrimedjaw billi jikkonformaw mar-rakkomandazzjoni tal-ABE fi 
żmien xahar.

Emenda 422
Marta Andreasen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn l-awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mal-liġi Komunitarja fi 
żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-
rakkomandazzjoni tal-Awtorità, l-Awtorità
tista’ tieħu deċiżjoni li tesiġi lill-awtorità 
kompetenti tieħu l-azzjoni neċessarja biex 
tikkonforma mal-liġi Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Superviżorja għandha tikkomunika b’mod dirett mal-awtorità nazzjonali 
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kompetenti fil-qasam ta’ kompetenza tagħha.

Emenda 423
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità 
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, l-emendi proposti jevitaw kull intervent mhux meħtieġ tal-Kummissjoni 
ladarba jħallu l-proċedura hekk kif kienet stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 li ħalliet l-
awtoritajiet nazzjonali jirrimedjaw billi jikkonformaw mar-rakkomandazzjoni tal-ABE fi 
żmien xahar.

Emenda 424
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità 
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, l-emendi proposti jevitaw kull intervent mhux meħtieġ tal-Kummissjoni 
ladarba jħallu l-proċedura hekk kif kienet stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 li ħalliet l-
awtoritajiet nazzjonali jirrimedjaw billi jikkonformaw mar-rakkomandazzjoni tal-ABE fi 
żmien xahar.

Emenda 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-
informazzjoni kollha neċessarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità 
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, l-emendi proposti jevitaw kull intervent mhux meħtieġ tal-Kummissjoni 
ladarba jħallu l-proċedura hekk kif kienet stabbilita fil-paragrafi 1, 2 u 3 li ħalliet l-
awtoritajiet nazzjonali jirrimedjaw billi jikkonformaw mar-rakkomandazzjoni tal-ABE fi 
żmien xahar.
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Emenda 427
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni 
kollha neċessarja sabiex jimpedixxu 
problemi ta’ periklu morali.

Or. en

Emenda 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi kkontribwit biex jipprovdi 
ċertezza legali lill-implimentazzjoni tal-ktieb tar-regoli superviżorji uniku tal-UE, l-Awtorità 
għandha titqiegħed fil-pożizzjoni li ssolvi kull ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 429
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat, fejn awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu sal-
perjodu taż-żmien speċifikat fiha, u fejn 
ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin 
opportun għan-nuqqas ta’ konformità 
mill-awtorità kompetenti sabiex iżżomm 
jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-
operat sewwa u l-integrità tas-sistema 
finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-
rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li 
tkun teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nemminx li huwa xieraq għall-ABEs li jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti legalment b’mod 
dirett fuq istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Ladarba l-awtorità nazzjonali kompetenti hija 
responsabbli għas-sorveljanza ta’ kuljum tal-istituzzjonijiet finanzjarji, huwa legalment 
preferut għall-ESA li tisforza l-awtorità nazzjonali biex temenda l-prattiki tas-suq wara 
deċiżjoni f’kontesta dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 430
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat, fejn awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu sal-
perjodu taż-żmien speċifikat fiha, u fejn 
ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin 
opportun għan-nuqqas ta’ konformità 
mill-awtorità kompetenti sabiex iżżomm 
jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-
operat sewwa u l-integrità tas-sistema 
finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-
rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li 
tkun teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

imħassar

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

Or. en

Emenda 431
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 

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

skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan 
l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien speċifikat 
fiha, fejn tali nuqqas ta’ konformità 
jaffettwa b’mod sinifikanti s-sistema 
finanzjarja tal-Istati Membri aktar milli 
dik tal-awtorità kompetenti rilevanti, u fejn 
ikun meħtieġ sabiex tirrimedja f’ħin 
opportun għan-nuqqas ta’ konformità, mill-
awtorità kompetenti sabiex iżżomm jew 
treġġa’ lura l-kundizzjonijiet newtrali ta’ 
kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-operat 
sewwa u l-integrità tas-sistema finanzjarja, 
l-Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-liġi 
Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

Or. en

Emenda 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil 
istituzzjoni finanzjarja li tkun teħtieġ l-
azzjoni neċessarja sabiex tikkonforma mal-
obbligi tagħha skont il-liġi Komunitarja, 
fosthom it-twaqqif ta’ kwalunkwe prattika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa li tadotta deċiżjonijiet individwali b’mod dirett applikabbli lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji f’każ ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod konġunt mal-kapaċità tal-ABE 
stess li jinvestiga l-ksur allegat jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE u l-
istandards tekniċi tul il-ġuriżdizzjonijiet tal-UE li jippromwovu kundizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd.

Emenda 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti sabiex 
iżżomm jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew 
tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn 
ir-rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 

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

kwalunkwe prattika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Emenda 434
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti
sabiex iżżomm jew treġġa’ lura l-
kundizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni 
fis-suq jew tiżgura l-operat sewwa u l-
integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità 
tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

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

Emenda 435
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti sabiex 
iżżomm jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew 
tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn 
ir-rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, 
tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil 
istituzzjoni finanzjarja li tkun teħtieġ l-
azzjoni neċessarja sabiex tikkonforma mal-
obbligi tagħha skont il-liġi Komunitarja, 
fosthom it-twaqqif ta’ kwalunkwe prattika.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avviż " fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament" għandu jinżamm fit-test għal raġunijiet legali.
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Emenda 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Emenda 437
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull spiża legali jew ġudizzjarja mġarrba 
fil-proċedura deskritta hawn fuq għandha 
titħallas mill-Kummissjoni, f’isem l-
Awtorità.

Or. en
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Emenda 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet adottati skont il-paragrafu 
6 huma applikabbli, jekk ikun il-każ, 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
kollha li huma attivi fil-ġuriżdizzjoni li ma 
tkunx konformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, f’każijiet fejn l-Awtorità tadotta 
deċiżjoni individwali li tindirizza istituzzjoni finanzjarja, tali deċiżjoni għandha tapplika 
wkoll għall-parteċipanti tas-suq l-oħra kollha, domestiċi u transkonfinali, li jaħdmu fl-Istat 
Membru kkonċernat. Il-prinċipju ta’ ‘konformità jew spjegazzjoni’ għandu japplika għall-
azzjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti biex issegwi d-deċiżjoni tal-Awtorità u mhux tkun 
sempliċement “kompatibbli” ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Emenda 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet adottati skont il-paragrafu 
6 huma applikabbli, jekk ikun il-każ, 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
kollha li huma attivi fil-ġuriżdizzjoni li ma 
tkunx konformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, f’każijiet fejn l-Awtorità tadotta 
deċiżjoni individwali li tindirizza istituzzjoni finanzjarja, tali deċiżjoni għandha tapplika 
wkoll għall-parteċipanti tas-suq l-oħra kollha, domestiċi u transkonfinali, li jaħdmu fl-Istat 
Membru kkonċernat. Il-prinċipju ta’ ‘konformità jew spjegazzjoni’ għandu japplika għall-
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azzjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti biex issegwi d-deċiżjoni tal-Awtorità u mhux tkun 
sempliċement “kompatibbli” ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Emenda 440
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet adottati skont il-paragrafu 
6 huma applikabbli, jekk ikun il-każ, 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
kollha li huma attivi fil-ġuriżdizzjoni li ma 
tkunx konformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, f’każijiet fejn l-Awtorità tadotta 
deċiżjoni individwali li tindirizza istituzzjoni finanzjarja, tali deċiżjoni għandha tapplika 
wkoll għall-parteċipanti tas-suq l-oħra kollha, domestiċi u transkonfinali, li jaħdmu fl-Istat 
Membru kkonċernat.

Emenda 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 4 
jew 6 għandha tkun kompatibbli ma’ 
dawk id-deċiżjonijiet.

Meta tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet li huma soġġetti għal 
deċiżjoni skont il-paragrafu 4 jew 6 l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonformaw ma’ tali deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, f’każijiet fejn l-Awtorità tadotta 
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deċiżjoni individwali li tindirizza istituzzjoni finanzjarja, tali deċiżjoni għandha tapplika 
wkoll għall-parteċipanti tas-suq l-oħra kollha, domestiċi u transkonfinali, li jaħdmu fl-Istat 
Membru kkonċernat. Il-prinċipju ta’ ‘konformità jew spjegazzjoni’ għandu japplika għall-
azzjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti biex issegwi d-deċiżjoni tal-Awtorità u mhux tkun 
sempliċement “kompatibbli” ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Emenda 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 4 
jew 6 għandha tkun kompatibbli ma’ 
dawk id-deċiżjonijiet.

Meta tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet li huma soġġetti għal 
deċiżjoni skont il-paragrafu 4 jew 6 l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonformaw ma’ tali deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd, f’każijiet fejn l-Awtorità tadotta 
deċiżjoni individwali li tindirizza istituzzjoni finanzjarja, tali deċiżjoni għandha tapplika 
wkoll għall-parteċipanti tas-suq l-oħra kollha, domestiċi u transkonfinali, li jaħdmu fl-Istat 
Membru kkonċernat. Il-prinċipju ta’ ‘konformità jew spjegazzjoni’ għandu japplika għall-
azzjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti biex issegwi d-deċiżjoni tal-Awtorità u mhux tkun 
sempliċement “kompatibbli” ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Emenda 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fir-rapport annwali tagħha, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi liema 
awtoritajiet nazzjonali u istituzzjonijiet 
finanzjarji ma kenux konformi mad-
deċiżjonijiet imsemmija f’paragrafi 4 u 6.
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Or. en

Emenda 444
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fir-rapport annwali tagħha, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi liema 
awtoritajiet nazzjonali u istituzzjonijiet 
finanzjarji ma kenux konformi mad-
deċiżjonijiet imsemmija f’paragrafi 4 u 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm każijiet fejn l-Awtorità tħoss li mhuwiex xieraq tiżvela liema awtoritajiet u 
istituzzjonijiet ma kenux konformi mad-deċiżjonijiet tagħha. F’kull każ, dan għandu jitħalla 
għad-diskrezjoni tal-Awtorità.

Emenda 445
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza imħassar
1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha fil-Komunità, il-
Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba mill-Awtorità, mill-Kunsill, 
jew mill-BERS, tista’ tadotta deċiżjoni 
indirizzata lill-Awtorità, li tistabbilixxi l-
eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament
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2. Fejn il-Kummissjoni tkun adottat 
deċiżjoni skont il-paragrafu 1, l-Awtorità 
tista’ tadotta deċiżjonijiet individwali 
sabiex titlob lill-awtoritajiet kompetenti 
jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
sabiex jindirizzaw kwalunkwe riskju li 
jista’ jipperikola l-operat sewwa u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni.
3. Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat, fejn awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità 
msemmija fil-paragrafu 2 sal-perjodu 
stipulat fiha, l-Awtorità tista’, meta r-
rekwiżiti rilevanti stipulati fil-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lejn istituzzjoni finanzjarja 
sabiex titlobha tieħu l-azzjoni neċessarja 
sabiex tikkonforma mal-obbligi tagħha 
skont dik il-leġiżlazzjoni, inkluż it-twaqqif 
ta’ kwalunkwe prattika.
4. Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-
paragrafu 3 għandhom jipprevalu fuq 
kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata 
mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess 
kwistjoni.
Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-
paragrafu 2 jew 3 għandha tkun 
kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.

Or. en
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Emenda 446
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fl-Unjoni Ewropea, l-
Awtorità għandha tiffaċilita b’mod attiv u, 
fejn meħtieġ, tikkoordina kwalunkwe 
azzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nemminx li huwa xieraq għall-Kummissjoni Ewropea biex tiddikjara sitwazzjoni ta’ 
emerġenza. Minħabba l-implikazzjonijiet lill-Istati Membri, għandu jkun il-Kunsill li 
jiddeċiedi dwar stat ta’ emerġenza waqt li jqis il-BERS li għandu jkun responsabbli tar-riskju 
sistemiku.

Emenda 447
Carl Haglund

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fl-Unjoni Ewropea, il-
Kunsill, f’konsultazzjoni mal-BERS u, 
fejn xieraq, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, tista’ tadotta deċiżjoni indirizzata 
lill-Awtorità, li tistabbilixxi l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet ta’ 
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għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. dan ir-Regolament, fuq talba mill-Awtorità 
jew il-BERS. Id-deċiżjoni għandha tiġi 
riveduta mill-Kunsill f’intervalli xierqa u 
għandu jiddikjara n-nuqqas ta’ tkomplija 
tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza hekk kif 
ikun xieraq.

Or. en

Emenda 448
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1 Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fil-Komunità, il-Kunsill, wara 
konsultazzjonijiet xierqa mal-
Kummissjoni, il-BERS, u fejn xieraq, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, tista’ 
tadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, li 
tistabbilixxi l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill huwa l-aktar wieħed f’pożizzjoni tajba biex jiġġudika emerġenza, b’mod partikolari 
minħabba li jiddelega s-setgħat tiegħu lill-ESAs. L-azzjonijiet tal-Kunsill fil-kriżi riċenti juri li 
dan jista’ jsir b’mod effikaċi u malajr meta jkun meħtieġ.
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Emenda 449
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill huwa l-aktar wieħed f’pożizzjoni tajba biex jiġġudika emerġenza, b’mod partikolari 
minħabba li jiddelega s-setgħat tiegħu lill-ESAs. L-azzjonijiet tal-Kunsill fil-kriżi riċenti juri li 
dan jista’ jsir b’mod effikaċi u malajr meta jkun meħtieġ.

Emenda 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fil-Komunità, il-BERS, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-
Awtorità, mill-Kunsill, mill-Parlament 
Ewropew, jew mill-Kummissjoni, tista’ 
tippreżenta twissija li tiddikjara l-eżistenza 
ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet 
ta’ dan ir-Regolament.Din it-twissija tagħti 
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għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. s-setgħa lill-Awtorità mingħajr aktar 
rekwiżiti li tadotta d-deċiżjonijiet 
individwali msemmija f’paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Artikolu 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Emenda 451
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE440.017v02-00 28/75 AM\812976MT.doc

MT

Emenda 452
Marta Andreasen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fil-Komunità, il-BERS, tista’ 
tadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, li 
tistabbilixxi l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza sabiex l-Awtorità taġixxi 
mingħajr rekwiżiti oħra jew dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jkun kapaċi jieħu deċiżjoni malajr fil-każ ta’ emerġenza u jikkomunika 
b’mod dirett lill-Awtorità Superviżorja.

Emenda 453
Marta Andreasen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jkun ħieles li jaġixxi mill-ewwel fil-każ ta’ emerġenza.

Emenda 454
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 455
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ żviluppi avversi li jistgħu 
jipperikolaw il-funzjonament tajjeb u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fil-Komunità, il-
Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba mill-Awtorità, mill-Kunsill, 

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

lill-Awtorità, li tistabbilixxi l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza għall-finijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS huwa l-aktar korp xieraq biex jiddikjara emerġenza. Madankollu, peress li l-
evalwazzjoni dwar jekk emerġenza teżistix jew le, teħtieġ grad kbir ta’ diskrezjoni, skont il-
liġi tat-Trattat huwa neċessarju li l-Kummissjoni tkun entità legali biex tieħu d-deċiżjoni 
finali, u li jingħata grad ta’ diskrezzjoni dwar jekk titteħidx dik id-deċiżjoni. Skont il-liġi tat-
Trattat, huwa neċessarju wkoll li l-Awtorità tingħata s-setgħa permezz ta’ deċiżjoni mill-
Kummissjoni sabiex tikseb setgħat addizzjonali mogħtija lilha fil-bqija tal-Artikolu 10.

Emenda 456
Carl Haglund

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ ta’ żviluppi ta’ dan it-tip, l-Awtorità 
għandha taġixxi bħala faċilitatur u, fejn 
ikun meħtieġ, bħala koordinatur ta’ 
kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
superviżorji kompetenti nazzjonali 
rilevanti.

Or. en

Emenda 457
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun kapaċi twettaq dan l-irwol ta’ 
faċilitazzjoni u koordinazzjoni, l-Awtorità 
għandha tiġi informata bis-sħiħ bi
kwalunkwe żviluppi rilevanti, u għandha 
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tiġi mistiedna biex tipparteċipa bħala 
osservatur f’kull laqgħa rilevanti tal-
awtoritajiet superviżjorji kompetenti 
nazzjonali rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nemminx li huwa xieraq għall-Kummissjoni Ewropea biex tiddikjara sitwazzjoni ta’ 
emerġenza. Minħabba l-implikazzjonijiet lill-Istati Membri, għandu jkun il-Kunsill li 
jiddeċiedi dwar stat ta’ emerġenza waqt li jqis il-BERS li għandu jkun responsabbli tar-riskju 
sistemiku.

Emenda 458
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni u l-BESR u, fejn xieraq, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, jista’ 
jadotta deċiżjoni indirizzata lill-Awtorità, 
li tistabbilixxi l-eżistenza ta’ sitwazzjoni 
ta’ emerġenza għall-iskopijiet ta’ dan ir-
Regolament, fuq talba mill-Awtorità, il-
Kummissjoni jew il-BERS. Il-Kunsill 
għandu jirrevedi din id-deċiżjoni 
f’intervalli xierqa u tal-inqas darba 
f’xahar u jiddikjara t-tmiem tas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, malli jkun 
xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nemminx li huwa xieraq għall-Kummissjoni Ewropea biex tiddikjara sitwazzjoni ta’ 
emerġenza. Minħabba l-implikazzjonijiet lill-Istati Membri, għandu jkun il-Kunsill li 
jiddeċiedi dwar stat ta’ emerġenza waqt li jqis il-BERS li għandu jkun responsabbli tar-riskju 
sistemiku.
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Emenda 459
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hekk kif jippreżenta twissija, il-
Kunsill għandu jinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew, il-
BESR, il-Kummissjoni u l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea.

Or. en

Emenda 460
Diogo Feio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hekk kif jippreżenta twissija, il-
Kunsill għandu jinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew, il-
BESR, il-Kummissjoni u l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea.

Or. en

Emenda 461
Peter Skinner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-konklużjoni li wasal għaliha l-
BERS għandha tkun soġġett ta’ skambju 
ta’ opinjonijiet ex-post bejn il-President 
tal-BERS, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissarju kompetenti u għandu jkun 
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effikaċi mill-aktar fis possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju għall-BERS u l-Kummissjoni biex jispjegaw għalfejn ħasbu neċessarju li 
jiddikjaraw emerġenza lill-Parlament sabiex iġibu superviżjoni demokratika fil-proċess.

Emenda 462
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn il-Kunsill ikun adotta deċiżjoni 
skont il-paragrafu 1, l-Awtorità tista’ 
tadotta deċiżjonijiet individwali sabiex 
titlob lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu l-
azzjoni meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex 
jindirizzaw kwalunkwe żvilupp bħal dan li 
jista’ jipperikola l-operat sewwa u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha fl-Unjoni Ewropea billi 
jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-
awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nemminx li huwa xieraq li l-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi dwar dan.
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Emenda 463
Carl Haglund

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 464
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn il-BESR ippreżenta twissija skont 
il-paragrafu 1, jew meta l-Kummissjoni 
jew il-Kunsill, fuq inizjattiva tagħhom jew 
fuq talba mill-Awtorità, il-Parlament 
Ewropew jew Stat Membru, jadotta 
deċiżjoni li tistabbilixxi l-eżistenza ta’ 
ċirkustanzi simili jew ġustifikati fejn 
azzjoni koordinata minn awtoritajiet 
nazzjonali hija meħtieġa biex twieġeb 
għal żviluppi avversi li jistgħu ifixklu 
b’mod serju il-funzjonament b’mod 
ordnat u l-integrità ta’ swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha jew parti minna fl-Unjoni 
Ewropea;  l-Awtorità tista’ tadotta, 
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mingħajr aktar rekwiżiti, deċiżjonijiet 
individwali skont il-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex 
jindirizzaw kwalunkwe riskju li jista’ 
jipperikola l-operat sewwa u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja kollha jew parti minnha 
billi jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji 
u l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Emenda 465
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn il-BESR huwa tal-opinjoni li l-
azzjoni koordinata mill-awtoritajiet 
nazzjonali hija neċessarja biex twieġeb 
għal żviluppi avversi li jista’ jipperikola l-
operat sewwa u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja kollha jew parti minnha, l-
Awtorità għandha tadotta deċiżjonijiet 
individwali li jeħtieġu awtoritajiet 
kompetenti biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa 
skont il-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) biex jindirizzaw kwalunkwe 
żvilupp bħal dan billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati 
f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ suq uniku tal-UE tas-servizz finanzjarju jwassal għal azzjoni koordinata biex 
jiffaċċja sitwazzjonijiet ta’ emerġenza possibbli, peress li l-kriżi fi Stat Membru tista’ 
tinxtered malajr mill-konfini. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jiġi kkjarifikat li l-possibilità 
għall-Awtorità biex tieħu deċiżjonijiet applikabbli b’mod dirett lill-awtoritajiet nazzjonali 
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kompetenti taqa’ taħt l-irwol tal-Awtorità bħala faċilitatur u koordinatur ta’ azzjonijiet 
nazzjonali.

Emenda 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn il-BESR huwa tal-opinjoni li l-
azzjoni koordinata mill-awtoritajiet 
nazzjonali hija neċessarja biex twieġeb 
għal żviluppi avversi li jista’ jipperikola l-
operat sewwa u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja kollha jew parti minnha, l-
Awtorità għandha tadotta deċiżjonijiet 
individwali li jeħtieġu awtoritajiet 
kompetenti biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa 
skont il-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2) biex jindirizzaw kwalunkwe 
żvilupp bħal dan billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati 
f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ suq uniku tal-UE tas-servizz finanzjarji iwassal għal azzjoni koordinata biex 
jiffaċċja sitwazzjonijiet ta’ emerġenza possibbli, peress li l-kriżi fi Stat Membru tista’ 
tinxtered malajr mill-konfini. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jiġi kkjarifikat li l-possibilità 
għall-Awtorità biex tieħu deċiżjonijiet applikabbli b’mod dirett lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti taqa’ taħt l-irwol tal-Awtorità bħala faċilitatur u koordinatur ta’ azzjonijiet 
nazzjonali.
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Emenda 467
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
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 468
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza hija ddikjarata skont il-
paragrafu 1, u fejn azzjoni koordinata 
mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward 
b’mod speċjali tal-impatt rispettiv fuq il-
baġit tal-istat membru hija meħtieġa biex 
twieġeb għal żviluppi avversi li jista’ 
jipperikola l-operat sewwa u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja kollha jew parti minnha 
fl-Unjoni Ewropea, l-Awtorità tista’ 
tadotta deċiżjonijiet individwali sabiex 
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kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati 
f’dik il-leġiżlazzjoni.

titlob lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu l-
azzjoni meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) sabiex 
jindirizzaw kwalunkwe żvilupp bħal dan 
billi jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji 
u l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-
rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Emenda 469
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 470
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fejn tiġi ddikjarata l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza skont il-
paragrafu 1, l-Awtorità tista’ tadotta 
deċiżjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri sabiex 
titlobhom jieħdu l-azzjoni meħtieġa skont 
il-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
sabiex jindirizzaw kwalunkwe riskju li 
jista’ jipperikola l-operat sewwa u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew 
parti minnha billi jiżguraw li l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet 
kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati 
f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Emenda 471
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu
jipperikolaw serjament il-funzjonament u 
l-integrità tajba tas-swieq finanzjarji jew 
l-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha fl-Unjoni Ewropea, l-
Awtorità għandha tiffaċilita faċilment u, 
fejn ikun meqjus neċessarju, tikkoordina 
kull azzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
superviżorji kompetenti nazzjonali 
rilevanti.

Or. en
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Emenda 472
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħi 
jipperikolaw serjament il-funzjonament u 
l-integrità tajba tas-swieq finanzjarji jew 
l-istabilità tas-sistema finanzjarja kollha 
jew parti minnha fl-Unjoni Ewropea, l-
Awtorità għandha tiffaċilita faċilment u, 
fejn ikun meqjus neċessarju, tikkoordina 
kull azzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
superviżorji kompetenti nazzjonali 
rilevanti .

Or. en

Emenda 473
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni 
skont il-paragrafu 1, f’intervalli xierqa u 
tal-inqas darba f’xahar u jiddikjara t-
tmiem tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza, 
ladarba jkun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istat ta’ ‘emerġenza’ għandu jiġi rivedut b’mod kontinwu mill-Kunsill f’konsultazzjoni, fejn 
ikun rilevanti, mal-BERS u l-ASE. Meta jkun xieraq, l-istat ta’ emerġenza għandu jiġi revokat.
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Emenda 474
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni 
skont il-paragrafu 1, f’intervalli xierqa u 
tal-inqas darba f’xahar u jiddikjara t-
tmiem tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza, 
ladarba jkun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istat ta’ ‘emerġenza’ għandu jiġi rivedut b’mod kontinwu mill-Kunsill f’konsultazzjoni, fejn 
ikun rilevanti, mal-BERS u l-ASE. Meta jkun xieraq, l-istat ta’ emerġenza għandu jiġi revokat.

Emenda 475
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhuwiex f’loku li l-ASE jadottaw deċiżjonijiet direttament vinkolanti fuq istituzzjonijiet 
individwali. Minħabba li l-awtorità kompetenti nazzjonali hija responsabbli għas-superviżjoni 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji minn jum għal jum, huwa legalment preferibbli għall-ASE li 
ġġiegħel lill-awtorità nazzjonali temenda l-prattiki tas-suq wara deċiżjoni f’emerġenza.

Emenda 476
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 477
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fil-

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

paragrafu 2 sal-perjodu stipulat fiha, fejn 
tali nuqqas ta’ konformità jaffettwa 
b’mod sinifikanti s-sistema finanzjarja 
tal-Istati Membri barra minn dik tal-
awtorità rilevanti kompetenti, l-Awtorità 
tista’, meta r-rekwiżiti rilevanti stipulati fil-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lejn istituzzjoni finanzjarja 
sabiex titlobha tieħu l-azzjoni neċessarja 
sabiex tikkonforma mal-obbligi tagħha 
skont dik il-leġiżlazzjoni, inkluż it-twaqqif 
ta’ kwalunkwe prattika.

Or. en

Emenda 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni tal-Awtorità msemmija fil-
paragrafu 2 sal-perjodu stipulat fiha, l-
Awtorità għandha skont il-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-istituzzjonijiet finanzjarji, 
tadotta deċiżjoni individwali indirizzata
lejn istituzzjoni finanzjarja sabiex titlobha 
tieħu l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont dik 
il-leġiżlazzjoni, inkluż it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-istabilita tas-suq uniku tal-UE, il-qasam ta’ applikazzjoni tad-deċiżjonijiet li 
huma direttament applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji f’każ ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
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emerġenza m’għandux jiġi ristrett.

Emenda 479
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. Meta dak li lilu tkun indirizzata d-
deċiżjoni jirrifjuta li jikkonforma mal-liġi 
tal-Unjoni jew ma’ deċiżjoni speċifika 
meħuda mill-Awtorità, l-Awtorità tistà 
tibda proċeduri fil-qrati nazzjonali, 
inklużi applikazzjonijiet għal solliev 
interim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ is-setgħa tal-Awtorità f’konformità mar-Rapport ta’ Giegold.

Emenda 480
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-
paragrafu 3 għandhom jipprevalu fuq 
kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata 
mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess 
kwistjoni.

imħassar

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-
paragrafu 2 jew 3 għandha tkun 
kompatibbli ma’ dawk id-deċiżjonijiet.
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Or. en

Emenda 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 2 
jew 3 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk 
id-deċiżjonijiet.

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 2 
jew 3 għandha tkun konformi ma’ dawk 
id-deċiżjonijiet. Nuqqas ta’ konformità
għandu jiġi ġġustifikat b’mod xieraq bil-
miktub mill-awtoritajiet kompetenti lill-
BERS u lill-Awtorità.

                                                                                                                                             Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju kkonforma jew agħti spjegazzjoni jista’ jipprovdi inċentiv għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-Awtoritajiet, immirati li 
jindirizzaw sistwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali.

Emenda 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 2 
jew 3 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk 
id-deċiżjonijiet.

Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 2 
jew 3 għandha tkun konformi ma’ dawk 
id-deċiżjonijiet. Nuqqas ta’ konformità 
għandu jiġi ġġustifikat b’mod xieraq bil-
miktub mill-awtoritajiet kompetenti lill-
BERS u lill-Awtorità.

                                                                                                                                             Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju kkonforma jew agħti spjegazzjoni jista’ jipprovdi inċentiv għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-Awtoritajiet, immirati li 
jindirizzaw sistwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali.

Emenda 483
Peter Skinner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni tista’ tirrevoka d-
deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 1 fuq 
rakkomandazzjoni mill-Bord Ewropew 
dwar ir-Riskju Sistemiku, jew fuq talba 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

                                                                                                                                            Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS huwa l-iktar korp adattat biex jiddikjara t-tmiem tal-emerġenza. Il-Parlament u l-
Kunsill għandhom ikunu jistgħu jitolbu li tintemm id-dikjarazzjoni ta’ perjodu ta’ kriżi. 
Madankollu, peress li l-evalwazzjoni ta’ jekk emerġenza tkunx intemmet jew le jirrikjedi 
ammont kbir ta’ diskrezzjoni, skont il-liġi tat-Trattat huwa neċessarju li l-Kummissjoni tkun l-
entità legali li tirrevoka d-deċiżjoni tagħha, u li tingħata ċerta diskrezzjoni dwar jekk issirx 
id-deċiżjoni.

Emenda 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-BERS għandu jirrevedi d-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew fuq talba tal-Awtorità, il-
Kunsill, il-Parlament Ewropew, jew il-
Kummissjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jingħata d-dritt lill-Awtorità, lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, jew lill-Kummissjoni 
li titlob ir-reviżjoni tad-deċiżjoni li tiġi ddikjarata sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Emenda 485
Corien Wortmann-Kool

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-BERS jadotta deċiżjoni skont 
il-paragrafu 1, il-BERS għandu jirrevedi 
din id-deċiżjoni f’intervalli regolari u fuq 
talba tal-Awtorità, il-Parlament, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni u jiddikjara t-tmiem tas-
sitwazzjoni ta’ emerġenza, meta jkun 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni ta’ emerġenza hekk kif iddikjarata fl-Artikolu 10, għandha tiġi mmonitorjata 
mill-qrib. Barra minn hekk, il-BERS għandu jkun jista’ jiddikjara t-tmiem ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza.

Emenda 486
Marianne Thyssen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din 
id-deċiżjoni f’intervalli regolari, u fuq 
talba tal-ASE, il-BERS jew il-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa propost li l-inizjattiva biex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 
għandha tkun responsabilità tal-ASE wkoll.

Emenda 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rapport annwali tagħha, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi d-
deċiżjonijiet individwali indirizzati lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji skont il-paragrafi 3 u 4.

Or. en

Emenda 488
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Meta l-emerġenza ta’ sitwazzjoni 
titlob azzjoni immedjata, li ma tkunx tista’ 
tistenna deċiżjoni tal-BERS, l-Awtorità 
tista’ tadotta deċiżjonijiet li huma 
ġeneralment u direttament applikabbli 
għall-parteċipanti tas-suq finanzjarju. 
Dawn il-miżuri ta’ emerġenza għandhom
ikunu nnotifikati immedjatament lill-
BERS. Jekk il-BERS ma jikkonfermax is-
sitwazzjoni ta’ emerġenza fi żmien 15-il 
jum, il-miżuri mbagħad jiskadu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm każijiet li fihom il-miżuri jkollhom jittieħdu malajr ħafna, u fejn ikun diffiċli li wieħed 
jistenna proċedura ta’ deċiżjoni sħiħa mill-BERS. Għalhekk ikun utli li l-ASE jitħallew jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ emerġenza, bil-kondizzjonijiet li dawn jiġu nnotifikati immedjatament lill-
BERS, ikunu validi għal iktar minn ġimagħtejn, jew wara li l-istejtus ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza jiġi kkonfermat mill-BERS.

Emenda 489
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità kompetenti ma 
taqbilx fuq il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn 
awtorità kompetenti oħra f’oqsma fejn il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
teħtieġ koperazzjoni, koordinazzjoni jew 
teħid konġunt tad-deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti minn iżjed minn 
Stat Membru wieħed, u ma tassenjax ir-
responsabilità finali lis-superviżur tal-
grupp l-Awtorità, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew fuq talba ta’ waħda jew aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti konċernati, 
tista’ tieħu l-inizjattiva li tassisti lill-
awtoritajiet biex jilħqu ftehim skont il-
proċedura stipulata fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn il-leġiżlazzjoni settorjali diġà tassenja r-responsabilità finali lil superviżur tal-grupp, 
huwa importanti li jiġi ċċarat li dan jieħu preċedenza fuq is-setgħat tal-ASE. Li kieku dan ma 
kienx il-każ ikun hemm lok għal konfużjoni bejn il-preċedenza tal-leġiżlazzjoni settorjali u s-
setgħat tal-ASE, li fl-aħħar mill-aħħar jingħatawlha s-setgħat li għandha mil-leġiżlazzjoni 
settorjali.
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Emenda 490
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 491
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità kompetenti ma 
taqbilx fuq il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn 
awtorità kompetenti oħra f’oqsma fejn il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
teħtieġ kooperazzjoni, koordinazzjoni jew 
teħid konġunt tad-deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti minn iżjed minn 
Stat Membru wieħed, l-Awtorità, fuq talba 

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

ta’ waħda jew aktar mill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati, tista’ tieħu l-
inizjattiva li tassisti lill-awtoritajiet biex 
jilħqu ftehim skont il-proċedura stipulata 
fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1 Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità kompetenti ma
taqbilx fuq il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn 
awtorità kompetenti oħra f’każijiet 
speċifikati fil-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità, fuq talba ta’ 
waħda jew aktar mill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati, tista’ tassisti lill-
awtoritajiet biex jilħqu ftehim skont il-
proċedura stipulata fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità kompetenti ma 
taqbilx fuq il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn 

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

awtorità kompetenti oħra f’oqsma indikati
fil-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità, fuq talba ta’ 
waħda jew aktar mill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati, tista’ tassisti lill-
awtoritajiet biex jilħqu ftehim skont il-
proċedura stipulata fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Emenda 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Jekk, fl-aħħar tal-fażi ta’ konċiljazzjoni, 
l-awtoritajiet kompetenti konċernati ma 
jkunux laħqu ftehim, l-Awtorità tista’ tieħu 
deċiżjoni li teħtieġhom jieħdu azzjoni 
speċifika jew joqogħdu lura milli jieħdu 
azzjoni sabiex isolvu l-kwistjoni, b’effetti 
vinkolanti għall-awtoritajiet kompetenti 
kkonċernati, biex tiġi żgurata konformità 
mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati superviżjoni u ċertezza legali effikaċi u effettivi, u tiġi promossa l-fiduċja fi 
ħdan il-komunità superviżorja, id-deċiżjonijiet tal-Awtorità li tirrimedja n-nuqqas ta’ qbil 
għandha tkun vinkolanti għal min din tkun indirizzata. Il-qafas legali tal-UE ma jippermettix 
l-għoti ta’ setgħat diskrezzjonali lill-Awtorità. Is-setgħa tal-Awtorità li tirrimedja nuqqas ta’ 
qbil dwar kwistjonijiet superviżorji, għalhekk, ma tistax tkun “f’konformità” mal-liġi 
Komunitarja. Anzi, dik is-setgħa ta’ rimedju għandha timmira li tiżgura konformità mal-liġi 
tal-UE.

Emenda 495
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 496
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-deċiżjonijiet adottati skont il-
paragrafu 3 għandom jegħlbu d-
deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali dwar l-istess 
kwistjoni.

Or. en
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Emenda 497
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fir-rapport tagħha, l-Awtorità tista’ 
tistabbilixxi n-nuqqas ta’ qbil bejn l-
awtoritajiet kompetenti, il-qbil li jintlaħaq 
u d-deċiżjoni meħuda biex jissolva tali 
nuqqas ta’ qbil.

Or. en

Emenda 498
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat, meta awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, 
u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni 
finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li 
japplikaw direttament għaliha bis-saħħa 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta 
deċiżjoni individwali indirizzata lejn 
istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha 
tieħu l-azzjoni neċessarja biex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, inkluż it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmen li mhux xieraq li l-ASE jadottat deċiżjonijiet li huma direttament vinkolanti għall-
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istituzzjonijiet individwali. Minħabba li l-awtorità kompetenti nazzjonali hija responsabbli 
għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji minn jum għal jum, huwa legalment 
preferibbli li l-ASE ġġiegħel lill-awtorità nazzjonali temenda l-prattiki tas-suq wara deċiżjoni 
fi proċess ta’ medjazzjoni skont l-Artikolu 11.

Emenda 499
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat, meta awtorità kompetenti ma 
tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, 
u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni 
finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li 
japplikaw direttament għaliha bis-saħħa 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Awtorità tista’ tadotta 
deċiżjoni individwali indirizzata lejn 
istituzzjoni finanzjarja sabiex teħtieġha 
tieħu l-azzjoni neċessarja biex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, inkluż it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

imħassar

Or. en

Emenda 500
Antolín Sánchez Presedo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rapport tagħha, l-Awtorità 
għandha tistabbilixxi n-nuqqas ta’ qbil 
bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-qbil li 
jintlaħaq  u d-deċiżjoni meħuda biex 
jissolva tali nuqqas ta’ qbil.
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Or. en

Emenda 501
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 502
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’kooperazzjoni mas-superviżuri li 
joperaw fil-kulleġġi tas-superviżuri, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi u tiġbor kif 
meħtieġ l-informazzjoni kollha rilevanti 
mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex 
tiffaċilita l-ħidma ta’ dawk il-kulleġġi.

3. L-Awtorità għandha tassiti lis-
superviżuri li joperaw fil-kulleġġi tas-
superviżuri, tistabbilixxi u tiġbor kif 
meħtieġ l-informazzjoni kollha rilevanti 
mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex 
tiffaċilita l-ħidma ta’ dawk il-kulleġġi. L-
Awtorità għandha tikkunsidra bis-sħiħ l-
arranġamenti eżistenti bejn l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u s-superviżuri ta’ 
pajjiżi terzi, f’konsiderazzjoni tal-Gruppi 
ta’ Mmaniġġjar tal-Kriżi ewlenin tal-
kulleġġi internazzjonali li għandhom 
aċċess sħiħ għall-informazzjoni. L-
Awtorità għandha tkun membru tal-
Gruppi ta’ Mmaniġġjar tar-Riskju.

Hija għandha tistabbilixxi u tmexxi imħassar.
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sistema ċentrali biex tagħmel dik l-
informazzjoni aċċessibbli għall-
awtoritajiet kompetenti fil-kulleġġi tas-
superviżuri. 

Or. en

Emenda 503
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’kooperazzjoni mas-superviżuri li 
joperaw fil-kulleġġi tas-superviżuri, l-
Awtorità għandha tistabbilixxi u tiġbor kif 
meħtieġ l-informazzjoni kollha rilevanti 
mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex 
tiffaċilita l-ħidma ta’ dawk il-kulleġġi.

3. L-Awtorità għandha tassiti lis-
superviżuri li joperaw fil-kulleġġi tas-
superviżuri, tistabbilixxi u tiġbor kif 
meħtieġ l-informazzjoni kollha rilevanti 
mill-awtoritajiet kompetenti, sabiex 
tiffaċilita l-ħidma ta’ dawk il-kulleġġi.

Hija għandha tistabbilixxi u tmexxi 
sistema ċentrali biex tagħmel dik l-
informazzjoni aċċessibbli għall-
awtoritajiet kompetenti fil-kulleġġi tas-
superviżuri. 

L-Awtorità għandha tikkunsidra bis-sħiħ 
l-arranġamenti eżistenti bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u s-superviżuri 
minn pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex f’loku li l-ASE jimmaniġġjaw il-kulleġġi ta’ superviżuri u jservu ta’ “mħażen” tal-
informazzjoni. Dawn huma kompiti li għandhom jibqgħu fir-responsabilità tas-superviżur tal-
pajjiż ta’ oriġini. L-UE tospita ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li mhumiex ibbażati fi Stat 
Membru tal-UE, għalhekk l-Artikolu għandu jiġi emendat biex jieħu inkonsiderazzjoni l-
arranġamenti eżistenti biex ma jikkawżax nuqqas ta’ stabilità fl-arranġamenti globali fir-
rigward tal-kulleġġi.
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Emenda 504
Corien Wortmann-Kool

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Rwol ta’ medjazzjoni legalment 
vinkolanti, għandu jippermetti lill-
Awtoritajiet il-ġodda jirrimedjaw tilwim 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 
11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità għandha tkun tista’ tirrimedja tilwima (li tkun għaddejja) bejn żewġ superviżuri 
skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 11.

Emenda 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 

b’dimensjoni tal-UE
1. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jeżerċitaw superviżjoni prudenzjali fuq l-
istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
tal-UE billi jaġixxu bħala l-aġent tal-
Awtorità u billi jsegwu l-istruzzjonijiet 
tagħha, sabiex jiġi garantit li l-istess 
regoli superviżorji jiġu applikati madwar 
l-Unjoni Ewropea. 
2. L-Awtorità għandha tissottometti 
abbozz tar-regoli superviżorji tagħha lill-
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Kummissjoni u anke lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-abbozz tar-regoli 
superviżorji skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 7 jew 8. 
3. Deċiżjoni li tittieħed mill-Bord tas-
Superviżuri f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 29(1) għandha 
tidentifika l-istituzzjonijiet finanzjarji 
sinifikanti b’dimensjoni tal-UE. Il-kriterji 
biex jiġu identifikati tali istituzzjonijiet 
għandhom jieħdu inkonsiderazzjoni l-
kriterji stabbiliti mill-FSB (Bord ta’ 
Stabilità Finanzajrja), l-IMF (Fond 
Monetarju Internazzjonali) u l-BIS (Bank 
għall-Ħlasijiet Internazzjonali).
4. L-Awtorità, f’kollaborazzjoni mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, 
għandha tiżviluppa mudell ta’ 
informazzjoni għall-istituzzjonijiet 
sinifikanti biex tiżgura mmaniġġjar tajjeb 
tar-riskju sistemiku tagħhom. 
5. Biex tiġi żgurata responsabilità 
konġunta tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
b’dimensjoni Ewropea, jiġu protetti l-
interessi tad-depożitanti Ewropej u 
titnaqqas l-ispiża għal min iħallas it-taxxa 
ta’ kriżi finanzjarja sistemika, Fond 
Ewropew għall-Protezzjoni Finanzjarja 
(Fond) għandu jitwaqqaf. Il-Fond 
għandu jkollu ukoll rwol ta’ assistenza 
għall-istituzzjonijiet tal-UE li jkunu qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet, meta jkun hemm
possibiltà li dawn jistgħu jipperikolaw l-
istabilità finanzjarja tas-suq finanzjarju 
waħdieni Ewropew. Il-Fond għandu jiġi 
ffinanzjat permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
minn dawk l-istituzzjonijiet. Il-
kontribuzzjoni ta’ kull istituzzjoni 
finanzjarja għandha tiġi kkalkolata skont 
il-kriterji li jippremjaw l-immaniġġjar 
tajjeb. Dawk il-kontribuzzjonijiet jieħdu 
post dawk li jsiru f’fondi nazzjonali ta’ 
natura simili. 
6. Meta r-riżorsi akkumulati mill-
kontribuzzjonijiet li jsiru mill-banek ma 
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jkunux biżżejjed biex tiġi rrimedjata l-
kriżi, il-Fond għandu jkollu l-kapaċità li 
jżid ir-riżorsi tiegħu permezz ta’ ħruġ ta’ 
dejn . L-Istati Membri jistgħu, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jiffaċilitaw il-
ħruġ ta’ dejn mill-Fond permezz ta’ 
garanziji, u għal pagament li jirrifletti 
b’mod xieraq ir-riskju li jkun ittieħed. 
Dawk il-garanziji għandhom jinqasmu 
mill-Istati Membri skont il-kriterji 
stipulati fil-paragrafu 7.
7. Fejn, f’ċirkostanzi estremi u 
eċċezzjonali u fil-kuntest ta’ kriżi 
sistemika, ikun hemm falliment ta’ 
istituzzjoni waħda jew aktar, u r-riżorsi 
disponibbli ma jkunux biżżejjed, l-Istati 
Membri milquta għandhom jitrattaw dan 
il-piż skont il-prinċipji stabbiliti fil-
Memorandum ta’ Fehim (MoU) attwali, 
emendati kif xieraq. Arranġamenti ta’ 
qsim tal-piżijiet jistgħu jinkludu waħda 
mill-kriterji li ġejjin, jew kumbinazzjoni 
tagħhom: id-depożiti tal-istituzzjoni; l-assi 
(f’termini ta’ valuri ta’ kontabilità, ta’ 
valuri tas-suq jew valuri wara li jiġi 
ppeżat ir-riskju) tal-istituzzjoni; il-flussi 
ta’ dħul tal-istituzzjoni; u l-porzjon ta’ 
flussi tas-sistema ta’ pagamenti tal-
istituzzjoni. 
8. Sħubija fil-Fond għandha tieħu post is-
sħubija fl-Iskemi ta Garanzija tad-
Depożiti nazzjonali eżistenti għall-
istituzzjonijiet tal-UE li jipparteċipaw 
fiha. Il-Fond għandu jiġi mmaniġġjat 
minn Bord maħtur mill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Bankarja) għal 
perjodu ta’ ħames snin. Il-membri tal-
Bord għandhom jiġu eletti minn fost l-
istaff tal-awtoritajiet nazzjonali. Il-Fond 
għandu joħloq ukoll Bord Konsultattiv 
magħmul minn istituzzjonijiet finanzjarji 
li jipparteċipaw fil-Fond.

Or. en
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Emenda 506
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 
b’dimensjoni tal-UE

1. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jeżerċitaw superviżjoni prudenzjali fuq l-
istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
tal-UE billi jaġixxu bħala l-aġent tal-
Awtorità u billi jsegwu l-istruzzjonijiet 
tagħha, sabiex jiġi garantit li l-istess 
regoli superviżorji jiġu applikati madwar 
l-Unjoni Ewropea. 
2. L-Awtorità għandha tissottometti 
abbozz tar-regoli superviżorji tagħha lill-
Kummissjoni u, anke lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-abbozz tar-regoli 
superviżorji skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 7 jew 8. 
3. Deċiżjoni li tittieħed mill-Bord tas-
Superviżuri f’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 29(1) għandha 
tidentifika l-istituzzjonijiet finanzjarji 
sinifikanti b’dimensjoni tal-UE. Il-kriterji 
biex jiġu identifikati tali istituzzjonijiet 
għandhom jieħdu inkonsiderazzjoni il-
kriterji stabbiliti mill-FSB (Bord ta’ 
Stabilità Finanzajrja), l-IMF (Fond 
Monetarju Internazzjonali) u l-BIS (Bank 
għall-Ħlasijiet Internazzjonali).
4. L-Awtorità, f’kollaborazzjoni mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, 
għandha tiżviluppa mudell ta’ 
informazzjoni għall-istituzzjonijiet 
sinifikanti biex tiżgura mmaniġġjar tajjeb
tar-riskju sistemiku tagħhom. 
5. Biex jiġu protetti l-interessi tad-
depożitanti u tiġi salvagwardjata l-
istabilità tas-swieq finanzjarji, l-Awtorità 
għandha tiżgura li l-istituzzjonijiet 
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finanzjarji b’dimensjoni tal-UE jkunu 
jistgħu jwettqu l-impenji tagħhom fl-istati 
membri fejn joperaw . Għalhekk, l-
Awtorità għandha tiżgura li l-iskemi u l-
fondi ta’ depożitu nazzjonali jkunu 
stabbiliti u maħsuba b’tali mod li l-
istituzzjonijiet b’dimensjoni Ewropea 
jkunu jistgħu jwettqu l-impenji li jkollhom
fl-istati membri fejn joperaw. L-Awtorità 
għandha responsabilità li tissorvelja li l-
istati membri u l-Awtoritajiet nazzjonali 
tagħhom permezz ta’ dawn il-mezzi jkunu 
qed jipproteġu s-swieq finanzjarji uniċi 
mir-riskji sistemiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-arranġamenti ta’ governanza ta’ fond tal-UE ma ġewx ikkunsidrati biżżejjed u dan jista’ 
jwassal għal konsegwenzi mhux intenzjonati. Il-kwistjoni dwar jekk għandux jitwaqqaf fond 
tal-UE jew le għandha tiġi trattata fi ħdan il-ħidma tal-Kummissjoni dwar interventi 
transkonfinali f’każijiet ta’ kriżi.

Emenda 507
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 

b’dimensjoni tal-UE
L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jeżerċitaw superviżjoni prudenzjali fuq l-
istituzzjonijiet finanzjarji b’dimensjoni 
tal-UE
L-Awtorità, f’kollaborazzjoni mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u l-
awtoritajiet kompetenti, għandhom
jiżviluppaw mudell ta’ informazzjoni 
għall-istituzzjoni sinifikanti biex tiżgura 
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mmaniġġjar tajjeb tar-riskju sistemiku 
tagħhom.
Biex tgħin fil-protezzjoni tad-depożitanti
Ewropej, l-Awtorità għandha tiffaċilita 
koordinazzjoni aħjar bejn l-iskemi ta’ 
garanziji ta’ depożiti, li joperaw madwar l-
Unjoni Ewropea

Or. en

Emenda 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 a
L-Evoluzzjoni tal-Awtorità

L-Awtorità għandha tevolvi skont l-aqwa 
prattiki rikonoxxuti f’livell Ewropew u 
internazzjonali. Wieħed mit-tali approċċi 
jista’ jkun l-istabbiliment ta’ livell ġdid ta’ 
superviżjoni diretta mill-Awtorità. Biex 
jiġi evitat it-tagħwiġ internazzjonali u biex 
tissaħħaħ is-Sistema Ewropea ta’ 
Superviżjoni Finanzjarja, l-introduzzjoni 
ta’ superviżjoni diretta għandha tiġi 
evalwata u kkunsidrata bir-reqqa biex jiġi 
miżjud valur mas-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji kbar, li ħafna 
minnhom huma globali u joperaw fl-UE. 
Dan japplika, fuq kollox, għal dawk l-
istituzzjonijiet finanzjarji kbar
b’ibbankjar ġenerali jew attivitajiet oħra li 
jistgħu jkunu ta’ riskju sistemiku għas-
suq intern, u dawk l-istituzzjonijiet 
finanzjarji sistemiċi definiti u identifikati 
f’livell internazzjonali. Din il-kwistjoni 
għandha tkompli tiġi studjata fl-ewwel 
reviżjoni tar-Regolament attwali, kif 
stabbilit fl-Artikolu  66, li għandha ssir 
mhux iktar tard minn tliet snin mid-dħul 
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fis-seħħ tiegħu.

Or. en

Emenda 509
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 a
L-Awtorità għandha tevolvi skont l-aqwa 
prattiki rikonoxxuti f’livell Ewropew u
internazzjonali. Wieħed mit-tali approċċi 
jista’ jkun l-istabbiliment ta’ livell ġdid ta’ 
superviżjoni diretta mill-Awtorità. Biex 
jiġi evitat it-tagħwiġ internazzjonali u biex 
tissaħħaħ is-Sistema Ewropea ta’ 
Superviżjoni Finanzjarja, l-introduzzjoni 
ta’ superviżjoni diretta għandha tiġi 
evalwata u kkunsidrata bir-reqqa biex jiġi 
miżjud valur mas-superviżjoni ta’ banek 
transkonfinali kbar u istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra, li joperaw fl-UE. Dan 
japplika, fuq kollox, għal banek 
transkonfinali li jistgħu jkunu ta’ riskju 
sistemiku għas-suq intern, u dawk l-
istituzzjonijiet finanzjarji sistemiċi definiti 
u identifikati f’livell internazzjonali. Din 
il-kwistjoni għandha tkompli tiġi studjata 
fl-ewwel reviżjoni tar-Regolament attwali, 
kif stabbilit fl-Artikolu  66, li għandha ssir 
mhux iktar tard minn tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hem bżonn ta’ analiżi u evalwazzjoni tas-superviżjoni Ewropea l-ġdida, partikolarment fir-
rigward ta’ istituzzjonijiet finanzjarji transkonfinali li jistgħu jkunu ta’ riskju sistemiku għas-
suq internazzjonali. L-analiżi għandha ssir mhux iktar tard minn tliet snin.  
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Emenda 510
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bi qbil 
bilaterali, jiddelegaw kompiti u 
responsabbiltajiet lil awtoritajiet 
superviżorji kompetenti oħrajn. 

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-awtoritajiet kompetenti jistgħu,
jiddelegaw kompiti u responsabbiltajiet lil 
awtoritajiet superviżorji kompetenti oħrajn, 
bi qbil bilaterali, suġġetti għall-
kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu. 
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
arranġamenti speċifiċi li jkollha tinżamm 
konformità magħhom qabel l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom jidħlu f’tali ftehimiet 
u jillimitaw il-qasam ta’ applikazzjoni tad-
delegazzjoni għal dak li huwa neċessarju 
għal superviżjoni effikaċi ta’ 
istituzzjonijiet u gruppi transkonfinali.

Or. en

Emenda 511
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bi qbil
bilaterali, jiddelegaw kompiti u 
responsabbiltajiet lil awtoritajiet 
superviżorji kompetenti oħrajn.

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, bi 
qbil bejniethom, jiddelegaw kompiti u 
responsabbiltajiet lil awtoritajiet 
superviżorji kompetenti oħrajn.

Or. en
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Emenda 512
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tiffaċilita d-delega 
ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn 
awtoritajiet kompetenti billi tidentifika 
dawk il-kompiti u responsabbiltajiet li 
jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu 
flimkien u billi tippromwovi l-aħjar 
prattiċi. 

2. L-Awtorità għandha tiffaċilita d-delega 
ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn 
awtoritajiet kompetenti billi tidentifika 
dawk il-kompiti u responsabbiltajiet li 
jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu 
flimkien u billi tippromwovi l-aħjar prattiċi
u tipprepara oqfsa multilaterali adegwati.

Or. en

Emenda 513
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tiffaċilita d-delega 
ta’ kompiti u responsabbiltajiet bejn 
awtoritajiet kompetenti billi tidentifika 
dawk il-kompiti u responsabbiltajiet li 
jistgħu jiġu ddelegati jew jitwettqu 
flimkien u billi tippromwovi l-aħjar 
prattiċi. 

2. L-Awtorità għandha tistimola u 
tiffaċilita d-delega ta’ kompiti u 
responsabbiltajiet bejn awtoritajiet 
kompetenti billi tidentifika dawk il-kompiti 
u responsabbiltajiet li jistgħu jiġu ddelegati 
jew jitwettqu flimkien u billi tippromwovi 
l-aħjar prattiċi. 

Or. en
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Emenda 514
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-delegazzjoni tar-responsabilitajiet 
għandha tirriżulta fl-allokazzjoni mill-
ġdid tal-kompetenzi stipulati fil-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2). 
Il-liġi tal-awtorità delegata għandha 
tirregola l-proċedura, l-infurzar u r-
reviżjoni amministrattiva u ġudizzjarja 
relatati mar-responsabilitajiet delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Artikolu
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Emenda 515
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tippubblika 
kwalunkwe ftehim ta’ delega kif konkluż 
mill-awtoritajiet kompetenti bil-mezzi 
xierqa, sabiex tiżgura li l-partijiet kollha 
konċernati jkunu infurmati sewwa. 

L-Awtorità għandha tippubblika 
kwalunkwe ftehim ta’ delega kif konkluż 
mill-awtoritajiet kompetenti bil-mezzi 
xierqa, sabiex tiżgura li l-partijiet kollha 
konċernati jkunu infurmati sewwa. Dawn 
il-ftehimiet għandhom isemmu r-
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responsabilità rispettiva tal-awtoritajiet 
kompetenti involuti.

Or. en

Emenda 516
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
L-Awtorità għandha tiddelega lill-
awtoritajiet fl-Istati Membri l-kompiti u r-
responsabilitajiet biex jissorveljaw is-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji b’dimensjoni tal-UE kif previst
fl-Artikolu 12a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkunsidrata d-delega mill-Awtorità fir-rigward tas-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet 
finanzjarji b’dimensjoni tal-UE.

Emenda 517
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandu jkollha rwol attiv fil-
bini ta' kultura superviżorja komuni 
Ewropea u prattiċi superviżorji konsistenti, 
u biex jiġu żgurati proċeduri uniformi u 
approċċi konsistenti madwar il-Komunità
u, bħala minimu, għandha twettaq l-
attivitajiet li ġejjin:

1. L-Awtorità għandu jkollha rwol attiv fil-
bini ta' kultura superviżorja komuni 
Ewropea u prattiċi superviżorji konsistenti, 
u biex jiġu żgurati proċeduri uniformi u
approċċi konsistenti madwar l-Unjoni 
Ewropea u, bħala minimu, għandha 
twettaq l-attivitajiet li ġejjin:
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Emenda 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) hija għandha tinkoraġġixxi l-
emerġenza tal-aqwa prattiki, inkluż 
djalogu effikaċi u kostruttiv bejn l-
awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet 
interessati rilevanti, inklużi l-konsumaturi 
u l-unjins li jirrappreżentaw lill-ħaddiema 
fis-settur bħala kostitwenti ta’ kultura 
superviżorja komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet superviżorji fil-livell nazzjonali jistgħu jibbenefikaw bil-kbir mill-involviment 
tal-partijiet interessati rilevanti bħall-ħaddiema u l-konsumaturi fix-xogħol tagħhom. 
Ħaddiema li jaħdmu fis-setturi jistgħu jipprovdu għarfien importanti dwar il-prattiki tan-
negozju reali tal-kumpaniji – struttura ta’ rimunerazzjoni, sistemi ta’ inċentivi, ħiliet, 
kondizzjonijiet tax-xogħol – u l-impatt ta’ dawn il-prattiki fuq il-profil ta’ riskju tal-
kumpanija.

Emenda 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
jikkunsidraw l-informazzjoni mill-
ħaddiema dwar il-prattiki ta’ negozju tal-
kumpaniji fir-rigward tal-istrutturi ta’ 
rimunerazzjoni, l-inċentivi, il-ħiliet u l-
kondizzjonijiet tax-xogħol.
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet superviżorji fil-livell nazzjonali jistgħu jibbenefikaw bil-kbir mill-involviment 
tal-partijiet interessati rilevanti bħall-ħaddiema u l-konsumaturi fix-xogħol tagħhom. 
Ħaddiema li jaħdmu fis-setturi jistgħu jipprovdu għarfien importanti dwar il-prattiki tan-
negozju reali tal-kumpaniji – struttura ta’ rimunerazzjoni, sistemi ta’ inċentivi, ħiliet, 
kondizzjonijiet tax-xogħol – u l-impatt ta’ dawn il-prattiki fuq il-profil ta’ riskju tal-
kumpanija.

Emenda 520
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
kwalità għolja, fosthom standards tar-
rapportar;

(c) tikkontribwixxi pariri lill-korpi 
Ewropej u internazzjonali xierqa biex 
jiffaċilitaw l-iżvilupp  ta’ standards 
superviżorji uniformi u ta’ kwalità għolja, 
fosthom standards tar-rapportar u 
kontabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ASE għandha tipprovdi pariri lil dawk li jistabbilixxu l-istandards Ewropej u 
internazzjonali, fejn tkun meħtieġa armonizzazzjoni tal-istandards internazzjonali, iżda ma 
għandhiex tkun involuta hi nnifisha direttament fl-iżvilupp ta’ standards ġodda, liema 
kompitu diġà huwa assenjat lil korp Ewropew jew internazzjonali.

Emenda 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
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kwalità għolja, fosthom standards tar-
rapportar;

kwalità għolja, fosthom standards tar-
rapportar  u l-konsiderazzjoni tal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha tikkonsidra il-mudelli ta’ negozju differenti li jeżistu 
fis-settur tas-servizzi finanzjarji. L-istandards tekniċi m’għandhomx ivarjaw għall-istess tip 
ta’ istituzzjoni finanzjarja madwar l-Istati Membri, iżda għandhom jippermettu li jkun hemm 
ċerta flessibilità sabiex jirrikonoxxu l-eżistenza ta’ koperattivi kkontrollati b’mod 
demokratiku, li l-mudelli ta’ negozju tagħhom jirreżistu r-riskju bis-sħiħ, u li jilagħbu rwol 
importanti fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali fi ħdan il-komunitajiet lokali.

Emenda 522
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
kwalità għolja, fosthom standards tar-
rapportar;

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
kwalità għolja, fosthom standards ta’ 
kontabilità u rapportar u globali;

Or. en

Emenda 523
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
kwalità għolja, fosthom standards tar-
rapportar;

(c) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
standards superviżorji uniformi u ta’ 
kwalità għolja, fosthom standards ta’ 
kontabilità u rapportar u globali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet superviżorji fil-livell nazzjonali jistgħu jibbenefikaw bil-kbir mill-involviment 
tal-partijiet interessati rilevanti bħall-ħaddiema u l-konsumaturi fix-xogħol tagħhom. 
Ħaddiema li jaħdmu fis-setturi jistgħu jipprovdu għarfien importanti dwar il-prattiki tan-
negozju reali tal-kumpaniji – struttura ta’ rimunerazzjoni, sistemi ta’ inċentivi, ħiliet, 
kondizzjonijiet tax-xogħol – u l-impatt ta’ dawn il-prattiki fuq il-profil ta’ riskju tal-
kumpanija.

Emenda 524
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tanalizza l-applikazzjoni tal-istandards 
tekniċi rilevanti adottati mill-Kummissjoni, 
il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
maħruġa mill-Awtorità u tipproponi 
emendi fejn meħtieġ;

(d) tanalizza l-applikazzjoni tal-istandards 
tekniċi rilevanti adottati jew approvati 
mill-Kummissjoni, il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-
Awtorità u tipproponi emendi fejn meħtieġ;

Or. en

Emenda 525
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minn żmien għall-ieħor l-Awtorità 
għandha twettaq evalwazzjoni tal-
evalwazzjonijiet orizzontali ta’ xi wħud 
mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha 
tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex tiżdied 
aktar il-konsistenza fir-riżultati 
superviżorji. Għal dan il-għan, l-Awtorità 
għandha tiżviluppa metodi biex tkun tista’ 
tagħmel valutazzjoni u tqabbil oġġettiv 
bejn l-awtoritajiet analizzati.

1. Minn żmien għall-ieħor l-Awtorità 
għandha torganizza utwettaq evalwazzjoni 
tal-evalwazzjonijiet orizzontali ta’ xi wħud 
mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha 
tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex tiżdied 
aktar il-konsistenza fir-riżultati 
superviżorji. Għal dan il-għan, l-Awtorità 
għandha tiżviluppa metodi biex tkun tista’ 
tagħmel valutazzjoni u tqabbil oġġettiv 
bejn l-awtoritajiet analizzati.
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Emenda 526
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-adegwatezza tal-arranġamenti 
istituzzjonali, ir-riżorsi u l-kompetenza 
esperta tal-persunal tal-awtorità 
kompetenti, b’attenzjoni partikolari għall-
applikazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) u għall-kapaċità 
li tirrispondi għall-iżviluppi tas-suq;

(a) l-adegwatezza tar-riżorsi u l-
arranġamenti ta’ tmexxija tal-awtorità 
kompetenti, b’attenzjoni partikolari għall-
applikazzjoni effikaċi tal-istandards u tal-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) u 
għall-kapaċità li tirrispondi għall-iżviluppi 
tas-suq

Or. en

Emenda 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta’ konverġenza milħuq fl-
applikazzjoni tal-liġi Komunitarja u fil-
prattika superviżorja, inklużi l-istandards 
tekniċi, il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 7 u 8, u kemm il-prattika 
superviżorja qiegħda tilħaq l-għanijiet 
stipulati fil-liġi Komunitarja;

(b) il-livell ta’ konverġenza milħuq fl-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea
u fil-prattika superviżorja, inklużi l-
istandards regolatorji u superviżorji, il-
linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
adottati skont l-Artikoli 7 u 8, u kemm il-
prattika superviżorja qiegħda tilħaq l-
għanijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni 
Ewropea;

Or. en
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Emenda 528
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Abbażi tal-evalwazzjoni orizzontali, l-
Awtorità tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati.

3. Abbażi tal-evalwazzjoni orizzontali, l-
Awtorità tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet jew tadotta miżuri 
adegwati oħra għall-awtoritajiet 
kompetenti konċernati.

Or. en

Emenda 529
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Abbażi tal-evalwazzjoni orizzontali, l-
Awtorità tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati.

3. Abbażi tal-evalwazzjoni orizzontali, l-
Awtorità tista’ toħroġ linji gwida u
rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ASE m’għandhiex tfittex biss li tagħmel rakkomandazzjoni speċifiċi, iżda toħroġ ukoll linji 
gwida iktar ġenerali biex tippromwovi prattiki armonizzati. Madankollu, dan għandu jibqa’ 
volontarju minħabba l-ostakoli legali għall-infurzar tal-armonizzazzjoni lil hinn minn dik 
diġà prevista fl-Artikolu 7.
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Emenda 530
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Awtorità għandha tagħmel 
disponibbli pubblikament ir-riżultat tar-
reviżjoni inter pares u l-aħjar prattiki li 
jistgħu jiġu identifikati minn dawn ir-
reviżjonijiet.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi promossa t-trasparenza, ir-riżultat tar-reviżjonijiet tal-pari u l-aħjar prattiki li 
jistgħu jiġu identifikati minn dawn ir-reviżjonijiet għandhom ikunu pubblikament disponibbli.


