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Emenda 289
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-kriżi finanajrja fl-2007 u l-2008 
kixfet nuqqasijiet kbar fis-superviżjoni 
finanzjarja, kemm f’każijiet partikolari kif 
ukoll fir-rigward tas-sistema finanzjarja 
bħala tali. Il-mudelli superviżorji b'bażi 
nazzjonali waqgħu lura meta mqabbla 
mal-globalizzazzjoni finanzjarja u mar-
realtà integrata u interkonnessa tas-swieq 
finanzjarji Ewropej, li fihom bosta 
istituzzjonijiet finanzjarji joperaw lil hinn 
mill-fruntieri. Il-kriżi kixfet nuqqasijiet 
fil-qasam tal-kooperazzjoni, il-
koordinazzjoni, l-applikazzjoni konsistenti 
tal-liġi tal-Unjoni u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Orfr

Ġustifikazzjoni

Premessa orizzontali: AEB, AETS, AEAPX, Omnibus I

Emenda 290
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa -1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) F’għadd ta’ riżoluzzjonijiet adottati 
qabel u matul il-kriżi finanzjarja, il-
Parlament appella biex ikun hemm 
avvanz lejn superviżjoni Ewropea iktar 
integrata, sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali reali għall-
operaturi kollha fil-livell tal-Unjoni, u 
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sabiex tiġi riflessa l-integrazzjoni li qed 
tiżdied tas-swieq finanzjarji fl-Unjoni (fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' April 2000 
dwar ‘il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-qafas għas-
swieq finanzjarji: Pjan ta' Azzjoni, tal-21 
ta' Novembru 2002 dwar regoli ta' 
superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni 
Ewropea, tal-11 ta' Lulju 2007 dwar ‘il-
politika dwar is-servizzi finanzjarji (2005-
2010) – White Paper’, tat-23 ta' Settembru 
2008 b'rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar il-fond ħeġġ u l-ekwità 
privata, u tad-9 ta' Ottubru 2008 
b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: 
L-istruttura futura ta' sorveljanza’, u fil-
pożizzjonijiet tiegħu tat-22 ta' April 2009 
dwar il-proposta emendata għal Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-
Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni 
(Solvenza II) u tat-23 ta' April 2009 dwar 
il-proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu). 

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Premessa orizzontali: AEB, AETS, AEAPX, Omnibus I

Emenda 291
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa -1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) F'Novembru 2008, il-Kummissjoni 
tat mandat lil Grupp ta' Livell Għoli 
ppresedut mis-Sur Jacques de Larosière 
biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar 
kif jistgħu jissaħħu l-arranġamenti 
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superviżorji Ewropej bil-ħsieb li ċ-ċittadin 
tal-UE jiġi protett aħjar u terġa' tinbena l-
fiduċja fis-sistema finanzjarja. Fir-
rapport finali tiegħu ppreżentat fil-25 ta' 
Frar 2009 (ir-"Rapport de Larosière"), il-
Grupp ta' Livell Għoli rrakkomanda li l-
qafas superviżorju jissaħħaħ sabiex 
jitnaqqas ir-riskju u l-gravità ta' kriżijiet 
finanzjarji futuri. Hu rrakkomanda 
riformi b’effetti fit-tul fl-istruttura tas-
superviżjoni tas-settur finanzjarju fl-
Unjoni. Ir-Rapport de Larosière 
jirrakkomanda wkoll li għandha tinħoloq 
Sistema Ewropea ta' Superviżuri 
Finanzjarji (SESF), li tinkludi tliet 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE), 
waħda għas-settur bankarju, waħda għas-
settur tat-titoli u waħda għas-settur tal-
assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol, 
- u Kunsill Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku.

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Premessa orizzontali: AEB, AETS, AEAPX, Omnibus I

Emenda 292
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa -1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) L-istabbiltà finanzjarja hija 
prerekwiżit jekk l-ekonomija reali 
għandha tipprovdi impjiegi, kreditu u 
tkabbir. Il-kriżi finanzjarja kixfet 
nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni 
finanzjarja, li naqqset milli tbassar l-
iżviluppi makroprudenzjali negattivi u 
tevita l-akkumulazzjoni ta' riskji eċċessivi 
fis-sistema finanzjarja.
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Or.fr

Ġustifikazzjoni

Premessa orizzontali: AEB, AETS, AEAPX, Omnibus I

Emenda 293
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kunsill Ewropew, fil-
konklużjonijiet tiegħu tat-18 u d-
19 ta' Ġunju 2009, irrakkomanda li 
għandha titwaqqaf Sistema Ewropea ta' 
Superviżuri Finanzjarji, li tkun tinkludi 
tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
ġodda. Il-mira tas-sistema għandha tkun 
li ttejjeb il-kwalità u l-konsistenza tas-
superviżjoni nazzjonali, issaħħaħ is-
superviżjoni ta' gruppi transkonfinali u 
tistabbilixxi ġabra Ewropea unika tar-
regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji kollha fis-suq intern. Enfasizza 
li l-ASE għandhom ukoll igawdu setgħat 
superviżorji fir-rigward tal-aġenziji tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu u stieden lill-
Kummissjoni sabiex tħejji proposti 
konkreti dwar kif is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji (SESF) jista' 
jkollha rwol b'saħħtu f'sitwazzjonijiet ta' 
kriżi.

Ġustifikazzjoni

Premessa orizzontali: AEB, AETS, AEAPX, Omnibus I

Emenda 294
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji (SESF) taħdem 
effikaċement, jeħtieġ isiru bidliet fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
operat tat-tliet Awtoritajiet. Dawn il-bidliet 
jikkonċernaw id-definizzjoni tal-ambitu ta’ 
ċertu setgħat tal-ASE, l-integrazzjoni ta’ 
ċertu setgħat fi proċessi eżistenti stabiliti 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u 
emendi sabiex jiġi żgurat funzjonament 
mingħajr intoppi u effikaċi fil-kuntest tas-
SESF.

(2) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji (SESF) taħdem 
effikaċement, jeħtieġ isiru bidliet fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
operat tat-tliet Awtoritajiet. Dawn il-bidliet 
jikkonċernaw id-definizzjoni tal-ambitu ta’ 
ċertu setgħat tal-ASE, l-integrazzjoni ta’ 
ċertu setgħat fi proċessi eżistenti stabiliti 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni,
emendi sabiex jiġi żgurat funzjonament 
mingħajr intoppi u effikaċi tal-ASE fil-
kuntest tas-SESF u baġit iffinanzjat 
totalment mill-Komunità.. Meta l-kompiti 
l-ġodda jiġu trasferiti lill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (ASE) il-baġit 
tagħhom għandu jiġi aġġustat kemm jista’ 
jkun malajr sabiex jissodisfaw il-kompiti 
ġodda tagħhom.

Oren

Emenda 295
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji (SESF) taħdem 
effikaċement, jeħtieġ isiru bidliet fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
operat tat-tliet Awtoritajiet. Dawn il-bidliet 
jikkonċernaw id-definizzjoni tal-ambitu ta’ 
ċertu setgħat tal-ASE, l-integrazzjoni ta’ 
ċertu setgħat fi proċessi eżistenti stabiliti 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u 
emendi sabiex jiġi żgurat funzjonament 
mingħajr intoppi u effikaċi fil-kuntest tas-
SESF.

(2) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji (SESF) – li 
tagħmilha possibbli, inter alia, li jinħolqu 
l-kundizzjonijiet it-tajba għal investiment 
fit-tul - taħdem effikaċement, jeħtieġ isiru 
bidliet fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-operat tat-tliet Awtoritajiet. 
Dawn il-bidliet jikkonċernaw id-
definizzjoni tal-ambitu ta’ ċertu setgħat tal-
ASE, l-integrazzjoni ta’ ċertu setgħat fi 
proċessi eżistenti stabiliti fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni u emendi sabiex jiġi 
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żgurat funzjonament mingħajr intoppi u 
effikaċi fil-kuntest tas-SESF. Jekk is-
setgħat tal-ASE kellhom jinbidlu, il-baġit 
allokat għalihom għandu jiġi modifikat 
kif xieraq.

Emenda 296
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament iżjed effikaċi 
tas-suq intern. Ir-regolamenti li jistabilixxu 
s-SESF jipprovdu li l-ASE jistgħu 
jiżviluppaw abbozzi ta’ standards tekniċi 
fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku fil-
leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva .../… [Omnibus I] identifikat l-
ewwel set ta’ tali oqsma, din id-Direttiva 
għandha tidentifika set ieħor ta’ oqsma, 
partikolarment għad-Direttiva 2003/71/KE 
u d-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr ħsara 
għall-possibilità li jiżdiedu aktar oqsma fil-
futur.

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament iżjed effikaċi 
tas-suq intern. Ir-regolamenti li jistabilixxu 
s-SESF jipprovdu li l-ASE jistgħu 
jiżviluppaw abbozzi ta’ standards tekniċi 
fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku fil-
leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 
Novembru 2010 fir-rigward tas-setgħat 
tal-Awtorità Superviżorja Ewropea
(Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea 
tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq) identifikat l-ewwel sett ta’ tali 
oqsma, din id-Direttiva għandha tidentifika 
sett ieħor ta’ oqsma, partikolarment għad-
Direttivi 2002/92/KE, 2003/71/KE, 
mingħajr ħsara għall-possibilità li jiżdiedu 
aktar oqsma fil-futur. Id-Direttiva 
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2003/41/KE, li għaliha l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta għal reviżjoni 
qabel it-tmiem tal-2012, ma għandhiex 
tiġi koperta minn din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea attwalment qed tirrevedi d-Direttiva 2003/41/KE dwar l-attivitajiet 
u s-sorveljanza tal-istituzzjonijiet għall-provvediment ta’ irtirar mix-xogħol u Sejħa għal 
Pariri lill-AEAPX li tinkludi l-marġini ta’ solvenza għall-fondi tal-pensjonijiet. Is-Sejħa għal 
Pariri tinkludi valutazzjoni tal-impatt u se talimenta l-preparazzjoni tad-Direttiva IORP II li 
mistennija fit-tielet kwart tal-2012.

Emenda 297
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament iżjed effikaċi 
tas-suq intern. Ir-regolamenti li jistabilixxu 
s-SESF jipprovdu li l-ASE jistgħu 
jiżviluppaw abbozzi ta’ standards tekniċi 
fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku fil-
leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva .../… [Omnibus I] identifikat l-
ewwel set ta’ tali oqsma, din id-Direttiva 
għandha tidentifika set ieħor ta’ oqsma, 
partikolarment għad-Direttiva 2003/71/KE 
u d-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr ħsara 
għall-possibilità li jiżdiedu aktar oqsma fil-
futur.

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament saħansitra 
iżjed effikaċi tas-suq intern u 
implimentazzjoni aktar effikaċi tas-
superviżjoni makrolivell. Ir-regolamenti li 
jistabilixxu s-SESF jipprovdu li l-ASE 
jistgħu jiżviluppaw abbozzi ta’ standards 
tekniċi fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva .../… [Omnibus I] identifikat l-
ewwel set ta’ tali oqsma, din id-Direttiva 
għandha tidentifika set ieħor ta’ oqsma, 
partikolarment għad-Direttiva 2003/71/KE 
u d-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr ħsara 
għall-possibilità li jiżdiedu aktar oqsma fil-
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futur.

Or. lt

Emenda 298
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament iżjed effikaċi 
tas-suq intern. Ir-regolamenti li jistabilixxu 
s-SESF jipprovdu li l-ASE jistgħu 
jiżviluppaw abbozzi ta’ standards tekniċi 
fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku fil-
leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva .../… [Omnibus I] identifikat l-
ewwel set ta’ tali oqsma, din id-Direttiva 
għandha tidentifika set ieħor ta’ oqsma, 
partikolarment għad-Direttiva 2003/71/KE 
u d-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr ħsara 
għall-possibilità li jiżdiedu aktar oqsma fil-
futur.

(3) It-twaqqif ta’ tliet ASE għandu jiġi 
akkumpanjat bl-iżvilupp ta’ ġabra unika 
tar-regoli armonizzati sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni uniformi u għalhekk jingħata 
kontribut għal funzjonament saħansitra 
iżjed effikaċi tas-suq intern u 
implimentazzjoni aktar effikaċi tas-
superviżjoni makrolivell. Ir-regolamenti li 
jistabilixxu s-SESF jipprovdu li l-ASE 
jistgħu jiżviluppaw abbozzi ta’ standards 
tekniċi fl-oqsma stabiliti b’mod speċifiku 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti, li għandhom jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
adottati skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) permezz ta’ atti delegati 
jew ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li d-
Direttiva .../… [Omnibus I] identifikat l-
ewwel set ta’ tali oqsma, din id-Direttiva 
għandha tidentifika set ieħor ta’ oqsma, 
partikolarment għad-Direttiva 2003/71/KE 
u d-Direttiva 2009/138/KE, mingħajr ħsara 
għall-possibilità li jiżdiedu aktar oqsma fil-
futur.

Or. lt

Emenda 299
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Preparazzjoni u konsultazzjoni fir-
rigward tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
skont is-Solvenza II jinsabu fi stadju 
avvanzat u għalhekk, fl-interess ta’ 
konklużjoni bikrija, dawn il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu 
finalizzati. Aġġustamenti eventwali 
għandhom isegwu skont il-proċeduri għal 
atti delegati u l-istandards tekniċi 
regolatorji kif previst hawnhekk.

Emenda 300
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Minħabba n-natura estensiva tal-
atti ta’ implimentazzjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandu jkollhom 
tliet xhur mid-data ta’ notifika biex 
joġġezzjonaw għal att delegat jew għal 
standard tekniku regolatorju. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill, dan il-perjodu jista' jittawwal bi 
tliet xhur oħra.

Emenda 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-arkitettura superviżorja ġdida 
stabilita permezz tas-SESF għandha teħtieġ 
lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
sabiex jikkooperaw mill-qrib mal-ASE. 
Emendi lil-leġiżlazzjoni rilevanti 
għandhom jiżguraw li ma jkun hemm l-
ebda ostakolu legali għall-obbligi tal-qsim 
tal-informazzjoni inklużi fir-Regolamenti 
proposti mill-Kummissjoni li qiegħda 
tistabilixxi l-ASE.

(15) L-arkitettura superviżorja ġdida 
stabilita permezz tas-SESF għandha teħtieġ 
lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
sabiex jikkooperaw mill-qrib mal-ASE. 
Emendi lil-leġiżlazzjoni rilevanti 
għandhom jiżguraw li ma jkun hemm l-
ebda ostakolu legali għall-obbligi tal-qsim 
tal-informazzjoni inklużi fir-Regolamenti 
proposti mill-Kummissjoni li qiegħda 
tistabilixxi l-ASE u li l-għoti ta' dejta ma 
twassalx għal burokrazija bla bżonn.

Or. hu

Emenda 302
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Lista sħiħa tal-assi ta’ impriża 
essenzjali għas-superviżuri biex jevalwaw 
kif xieraq ir-riskji finanzjarji. Dan huwa 
partikolarment importanti skont id-
Direttiva 2009/138/KE, peress li l-impriżi 
għandhom il-libertà li jwettqu għażliet ta’ 
investiment skont il-prinċipju ta’ persuna 
prudent. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk ikunu jistgħu jirrikjedu li l-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni jippreżentaw lill-
awtoritajiet superviżorji lista sħiħa tal-assi 
fuq bażi ta’ element b’element meta tali 
informazzjoni tkun meħtieġa biex l-
awtoritajiet kompetenti jwettqu b’mod 
effikaċi r-rwol superviżorju tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-assi propost mill-AEAPX għandu jipprovdi tagħrif essenzjali għal skopijiet ta' 
superviżjoni skont is-Solvenza II, fil-forma ta' lista dettaljata ta' investimenti. Din il-lista 
tipprovdi l-mezzi biex jiġu valutati kif xieraq ir-riskji finanzjarji, li hu ferm aktar importanti 
fis-Solvenza II peress li l-impriżi se jkollhom il-libertà ta' għażliet ta' investiment skont il-
prinċipju ta' persuna prudenti.

Emenda 303
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jitħalla jsir il-kalkolu 
konsistenti ta’ provvedimenti tekniċi min-
naħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni skont id-
Direttiva 2009/138/KE, jeħtieġ li korp 
ċentrali jikseb, jippubblika, u jaġġorna 
ċertu informazzjoni teknika relatata mal-
istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju, li tikkunsidra l-
osservazzjonijiet fis-suq finanzjarju, u li l-
korp jagħmel dan fuq bażi regolari. 
B’kunsiderazzjoni għan-natura teknika u 
dik relatata mal-assigurazzjoni ta’ dawn l-
inkarigi, dawn għandhom jitwettqu mill-
AEAPX.

(17) Sabiex jitħalla jsir il-kalkolu 
konsistenti ta’ provvedimenti tekniċi min-
naħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni skont id-
Direttiva 2009/138/KE, jeħtieġ li korp 
ċentrali jikseb, jippubblika, u jaġġorna l-
istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju fuq bażi regolari, 
b’kunsiderazzjoni tal-osservazzjonijiet fis-
suq finanzjarju. Il-mod li bih it-terminu 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju huwa 
derivat għandu jkun trasparenti b’tali 
mod li l-impriżi ta’ assigurazzjoni u ta’ 
riassigurazzjoni jkunu jistgħu jużaw din l-
istruttura tat-terminu fil-politiki dwar il-
ġestjoni tar-riskju tagħhom. 
B’kunsiderazzjoni għan-natura teknika u 
dik relatata mal-assigurazzjoni ta’ dawn l-
inkarigi, dawn għandhom jitwettqu mill-
AEAPX.

Emenda 304
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fl-iżvilupp ta’ reġim prudenzjali 
ġdid, għandhom jiġu evitati impatti 
negattivi fit-trattament tan-negozju tal-
assigurazzjoni b’garanziji fit-tul. L-
interruzzjonijiet u l-interferenzi tas-suq bi 
prodotti eżistenti għandhom ikunu limitati 
kemm jista’ jkun. F’dan ir-rigward 
għandha tingħata attenzjoni speċjali 
sabiex tkun evitata volatilità artifiċjali tal-
provvedimenti tekniċi u l-eliġibbiltà ta’ 
fondi proprji li jmorru lil hinn mir-
rekwiżiti tal-kapital. B’mod partikolari 
dan għandu jinkiseb b’punt ta’ tluq ta’ 
estrapolazzjoni bikri tal-istruttura tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Waqt l-adozzjoni ta’ atti 
delegati u atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha wkoll tiżgura li l-
kontinwità u l-iżvilupp ulterjuri tal-
attivitajiet ta' assigurazzjoni b'garanziji 
fit-tul ma jkunux imfixkla.

Emenda 305
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikun żgurat li jkunu pprovduti 
fuq bażi armonizzata ċertu kontributi 
tekniċi għar-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza (RKS) permezz tal-użu ta' 
formola standard, pereżempju li 
jippermettu approċċi armonizzati lejn l-
użu ta' klassifikazzjonijiet, għandhom 
ikunu assenjati kompiti speċifiċi lill-
AEAPX. Il-manjiera dettaljata għat-twettiq 
ta' dawn il-kompiti għandha tkun 
speċifikata iktar fil-miżuri li għandhom 

(18) Sabiex ikun żgurat li jkunu pprovduti 
fuq bażi armonizzata ċertu kontributi 
tekniċi għar-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza (RKS) permezz tal-użu ta' 
formola standard, għandhom ikunu 
assenjati kompiti speċifiċi lill-AEAPX. Il-
manjiera dettaljata għat-twettiq ta' dawn il-
kompiti għandha tkun speċifikata iktar fil-
miżuri li għandhom ikunu adottati mill-atti 
delegati.
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ikunu adottati mill-atti delegati.

Emenda 306
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-iżvilupp ta’ konverġenza 
internazzjonali lejn reġimi ta’ solvenza 
bbażati fuq ir-riskju għandu jiġi nkuraġġat. 
Sabiex jiġi rikonoxxut li ċertu pajjiżi terzi 
jista' jkollhom bżonn ta’ iżjed żmien sabiex 
jadattaw u jimplimentaw reġim ta’ 
solvenza li jkun jista’ jissodisfa 
kompletament il-kriterji ħalli jiġi 
rikonoxxut bħala ekwivalenti, huwa 
meħtieġ li l-miżuri tal-Kummissjoni 
adottati permezz ta’ atti delegati jitħallew 
jispeċifikaw arranġamenti tranżitorji
relatati mat-trattament ta’ reġimi bħal dawn 
ta’ pajjiżi terzi, b'mod partikolari fejn 
ikun ittieħed impenn pubbliku sabiex ikun 
hemm konverġenza ma’ reġim ekwivalenti
għad-Direttiva 2009/138/KE.

(22) L-iżvilupp ta’ konverġenza 
internazzjonali lejn reġimi ta’ solvenza 
bbażati fuq ir-riskju għandu jiġi nkuraġġat. 
Sabiex jiġi rikonoxxut li ċerti pajjiżi terzi 
jista’ jkollhom bżonn ta’ iżjed żmien 
sabiex jadattaw u jimplimentaw reġim ta’ 
solvenza li jkun jista’ jissodisfa 
kompletament il-kriterji ħalli jiġi 
rikonoxxut bħala ekwivalenti, huwa 
meħtieġ li jiġu speċifikati kundizzjonijiet
relatati mat-trattament ta’ reġimi bħal dawn 
ta’ pajjiżi terzi, sabiex il-pajjiżi terzi jkunu 
jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala ekwivalenti 
temporanjament. Dan għandu jsir fi ħdan 
il-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-miżuri ta' 
implimentazjzoni tas-Solvenza II li ġejja. 

Emenda 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-iżvilupp ta’ konverġenza 
internazzjonali lejn reġimi ta’ solvenza 
bbażati fuq ir-riskju għandu jiġi nkuraġġat. 
Sabiex jiġi rikonoxxut li ċertu pajjiżi terzi 

(22) L-iżvilupp ta’ konverġenza 
internazzjonali lejn reġimi ta’ solvenza 
bbażati fuq ir-riskju għandu jiġi nkuraġġat. 
Sabiex jiġi rikonoxxut li ċertu pajjiżi terzi 
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jista' jkollhom bżonn ta’ iżjed żmien sabiex 
jadattaw u jimplimentaw reġim ta’ 
solvenza li jkun jista’ jissodisfa 
kompletament il-kriterji ħalli jiġi 
rikonoxxut bħala ekwivalenti, huwa 
meħtieġ li l-miżuri tal-Kummissjoni 
adottati permezz ta’ atti delegati jitħallew 
jispeċifikaw arranġamenti tranżitorji 
relatati mat-trattament ta’ reġimi bħal dawn 
ta’ pajjiżi terzi, b'mod partikolari fejn ikun 
ittieħed impenn pubbliku sabiex ikun 
hemm konverġenza ma’ reġim ekwivalenti 
għad-Direttiva 2009/138/KE.

jista' jkollhom bżonn ta’ iżjed żmien sabiex 
jadattaw u jimplimentaw reġim ta’ 
solvenza li jkun jista’ jissodisfa 
kompletament il-kriterji ħalli jiġi 
rikonoxxut bħala ekwivalenti, huwa 
meħtieġ li l-miżuri tal-Kummissjoni 
adottati permezz ta’ atti delegati jitħallew 
jispeċifikaw arranġamenti tranżitorji 
relatati mat-trattament ta’ reġimi bħal dawn 
ta’ pajjiżi terzi, b'mod partikolari fejn ikun 
ittieħed impenn pubbliku sabiex ikun 
hemm konverġenza ma’ reġim ekwivalenti 
għad-Direttiva 2009/138/KE. Barra minn 
hekk għandu jiġi enfasizzat li f’każ ta’ 
pajjiżi terzi, superviżjoni bbażata fuq ir-
riskju mhijiex biżżejjed iżda għandu 
jkollhom sistemi ta’ superviżjoni tal-grupp 
simili għal dawk tal-UE.

Or. hu

Emenda 308
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 24 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza għall-assigurazzjoni tas-saħħa 
għandu jirrifletti s-sistemi ta' 
ugwalizzazzjoni nazzjonali u għandu jqis 
ukoll il-bidliet fil-leġiżlazzjoni tas-saħħa 
nazzjonali, peress li huma parti 
fundamentali tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni fi ħdan dawn is-swieq tas-
saħħa nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, is-suq tas-saħħa nbidel minn suq tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika
għal suq tas-saħħa privata, akkumpanjat minn regolament tal-gvern u sistemi ta’ 
ugwalizzazzjoni. Dan jippermetti li ċ-ċittadini jixtru assigurazzjoni tas-saħħa, li għandha tkun 
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riflessa fil-kalkolu tal-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza.

Emenda 309
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u l-
mekkaniżmi proċikliċi li kkontribwew 
għall-ħolqien tagħha u li aggravaw l-
effett tagħha, il-Bord għall-Istabilità 
Finanzjarja (FSB), il-KBSB, u l-G20 
għamlu rakkomandazzjonijiet biex 
jitnaqqsu l-effetti proċikliċi tar-
regolazzjoni finanzjarja. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet għandhom 
rilevanza diretta għall-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
bħala komponenti importanti tas-sistema 
finanzjarja.

Emenda 310
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 28 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Huwa xieraq li jkun żgurat li r-
Rekwiżiti Kapitali tas-Solvenza jqisu l-
ambjent makrofinanzjarju li fih joperaw l-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni. Dawn l-impriżi għalhekk 
għandhom ikunu meħtieġa jkollhom 
bafer kapitali kontraċikliku li jinbena 
meta l-apprezzament tal-valur tal-assi fis-
swieq finanzjarji jitqies li jkun assoċjat 
mal-bini ta' riskju mas-sistema kollha, u 
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mnaqqsa matul il-perjodi ta’ stress. Il-
bafer kapitali kontraċikliku għandu 
għalhekk ivarja matul iż-żmien b’tali mod 
li jirrifletti tendenzi li potenzjalment ma 
jkunux stabbli jew bżieżaq fis-swieq 
finanzjarji, u jista’ jkun żero. Dan jgħin 
fit-tnaqqis tal-probabbiltà ta’ ksur tar-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza mingħajr 
rikors għal aġġustamenti ex-post 
temporanji għall-parametri ta’ input biex 
ikun hemm valutazzjoni konsistenti tas-
suq.

Ġustifikazzjoni

Aktar milli jiġi manipulat il-valur tal-obbligazzjonijiet permezz ta’ żieda fir-rati ta’ skont bi 
‘primjum għal nuqqas ta’ likwidità’ hu ħafna aktar dirett li jkun hemm konsistenza mas-
CRD4 u jkun meħtieġ li l-kapital jinbena fuq l-RKS fejn il-bżieżaq tal-assi jkunu suspetti 
sabiex, meta tolqot il-kriżi, l-impriżi ma jkunux immedjatament fi ksur tal-RKS u jfittxu li 
jtellgħu l-kapital f’ċirkostanzi ħżiena. Bafer kontraċikliku simili għal dak rikjest għall-banek u 
stabbilit mill-AEAPX (b’konsulenza tal-BERS) għalhekk huwa propost.

Emenda 311
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 28 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Sabiex tinkiseb applikazzjoni 
koerenti u tiġi żgurata sorveljanza 
makroprudenzjali fl-Unjoni kollha, ikun 
xieraq li l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku (BERS) jiżviluppa prinċipji 
speċifikament għall-ekonomija tal-Unjoni 
u jkun responsabbli li jissorvelja l-
applikazzjoni tal-bafer kontraċikliku.

Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jkollu rwol fil-koordinazzjoni tal-użu ta’ miżuri kontraċikliċi 



AM\877719MT.doc 19/141 PE472.278v01-00

MT

makroprudenzjali fil-fruntieri u s-setturi.

Emenda 312
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Premessa 28 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28d) Il-kriżi finanzjarja enfasizzat li l-
istituzzjonijiet finanzjarji ssottovalutaw 
sew il-livell ta’ riskji ta’ kreditu tal-
kontraparti b’derivati barra l-Borża 
(OTC). Dan wassal biex il-G20, 
f’Settembru 2009, jitlob għal aktar 
derivati OTC biex ikunu kklerjati permezz 
ta' kontroparti ċentrali (CCP). Barra 
minn hekk, talbu li d-derivati OTC li ma 
setgħux jiġu kklerjati ċentralment jiġu 
soġġetti għal rekwiżiti tal-kapital ogħla 
sabiex jirriflettu sew ir-riskji ogħla 
assoċjati magħhom.

Ġustifikazzjoni

L-assiguraturi, bħall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-kumpaniji tal-investiment, għandhom jiġu 
pprovduti b’kull inċentiv biex jużaw s-CCPs f’konformità mar-regolament EMIR. Li jkun 
żgurat li l-metodi tal-SCR jirrikjedu anqas kapital mid-derivati kklerjati mis-CCPs milli għal 
arranġamenti bilaterali huwa inċentiv importanti.(test ibbażat fuq CRD4 rec 57)

Emenda 313
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Billi l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
prinċipalment it-titjib tal-funzjonament tas-
Suq Intern permezz tal-iżgurar ta’ livell 
għoli, effettiv u konsistenti ta’ regolazzjoni 

(31) Billi l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
prinċipalment it-titjib tal-funzjonament tas-
Suq Intern permezz tal-iżgurar ta’ livell 
għoli, effettiv u konsistenti ta’ regolazzjoni 
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u superviżjoni prudenzjali, il-protezzjoni 
tad-detenturi u l-benefiċjarji ta’ polza u 
b’dan in-negozji u l-konsumaturi, il-ħarsien 
tal-integrità, l-effiċjenza u l-funzjonament 
ordinat tas-swieq finanzjarji, il-
manteniment tal-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni 
superviżorja internazzjonali, ma jistgħux 
jintlaħqu b’mod suffiċjenti min-naħa tal-
Istati Membri u jistgħu, għalhekk, 
minħabba l-iskala tal-azzjoni, jintlaħqu
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, stabilit f’dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak 
li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-
għanijiet.

u superviżjoni prudenzjali, il-protezzjoni 
tad-detenturi u l-benefiċjarji ta’ polza u 
b’dan in-negozji u l-konsumaturi, il-ħarsien 
tal-integrità, l-effiċjenza u l-funzjonament 
ordinat tas-swieq finanzjarji, il-
manteniment tal-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni 
superviżorja internazzjonali, ma jistgħux 
jintlaħqu b’mod suffiċjenti min-naħa tal-
Istati Membri u jistgħu, għalhekk, 
minħabba l-iskala tal-azzjoni, jintlaħqu 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, stabilit f’dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak 
li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-
għanijiet u ma għandhiex, b'mod 
partikolari, tistabbilixxi rekwiżiti ta' 
solvenza għall-korpi tal-pensjonijiet tax-
xogħol.

Or. de

Emenda 314
Diogo Feio

Proposta għal direttiva
Artikolu -1, punt 1 (ġdid)
Direttiva 2002/92/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-Artikolu 3(2), jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
‘L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw fuq bażi regolari l-
informazzjoni miġbura mill-punt ta’ 
informazzjoni lill-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 
stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 
1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (AEAPX), li għandha 
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tippubblikaha fuq il-websajt tagħha.’

Emenda 315
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2, punt -1 (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 13 – punt 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
‘(32a) 'kontraparti ċentrali awtorizzata' 
tfisser kontraparti ċentrali li toffri servizzi 
tal-ikklerjar għal strumenti derivati 
awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 
.../2011 [EMIR];’

Ġustifikazzjoni

Imsemmi fl-emenda għall-Artikolu 105(6) u 111(1)fa(ġdida) dwar ir-riskju ta' inadempjenza 
tal-kontraparti.

Emenda 316
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt a
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
f’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 301b u 301c, li għandhom 
x’jaqsmu mal-paragrafu 2 li jispeċifikaw l-

4. Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
fl-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, l-AEAPX għandha tiżviluppa 
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw l-aspetti 
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aspetti importanti li dwarhom għandha tiġi 
divulgata d-dejta statistika aggregata, u l-
format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-
data tal-pubblikazzjoni tad-divulgazzjoni.

importanti li dwarhom għandha tiġi 
divulgata d-dejta statistika aggregata, u li 
jiddeterminaw il-format, l-istruttura, il-lista 
tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni 
annwali tad-divulgazzjoni previst f’dan l-
Artikolu.

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa 
mhux iżjed tard mill-1 ta’ Lulju 2012. 
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Emenda 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt a
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 31 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jiżgura konformità sħiħa fir-
rigward tad-diviżjoni bejn atti delegati u 
standards tekniċi regolatorji, l-atti 
delegati kollha li għandhom isiru 
standards tekniċi regolatorji se jagħmlu 
dan wara perjodu ta' tliet snin mill-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Meta titqies il-firxa ġdida ta’ standards tekniċi regolatorji li r-rapporteur inkluda fir-rapport 
tiegħu, importanti li jkun hemm żmien għall-AEAPX biex tadatta għar-rwol il-ġdid tagħha. 
Din l-emenda se tippermetti l-implimentazzjoni mingħajr skossi tal-STR.
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Emenda 318
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2(a), il-punt (i) huwa 
mibdul b’li ġej:
‘(i) f’perjodi definiti minn qabel, meta l-
iskala u l-kumplessità tar-riskji inerenti 
fin-negozju tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
jkunu baxxi biżżejjed u fejn ikun jista' jiġi 
muri b'mod ċar li l-piż fuq l-impriżi 
jegħleb il-benefiċċji tal-informazzjoni, l-
AEAPX għandha tillimita r-rappurtar 
regolari mill-impriżi żgħar u medji għal 
tagħrif dwar bidliet sinifikanti matul is-
sena sakemm isir rapport sħiħ tal-anqas 
darba fis-sena.’

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-SMEs ma jitgħabbewx iżżejjed b’obbligi ta’ rappurtar kull tliet xhur, iżda 
s-superviżuri għandu jkollhom il-possibilità li jiksbu dan it-tagħrif tal-anqas mill-parteċipanti 
tas-suq rilevanti li jkunu kbar u sistemiċi.

Emenda 319
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2(a), il-punt (i) huwa 
mibdul b’li ġej:
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‘(i) f’perjodi definiti minn qabel, fejn, 
għal perjodi ta’ anqas minn 12-il xahar, 
ir-rappurtar superviżorju regolari jkun 
limitat għal informazzjoni li tinbidel 
b’mod sinifikanti matul is-sena jew hi 
meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti biex 
iwettqu r-rwol superviżorju tagħhom 
b’mod effikaċi.’

Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-assi propost mill-AEAPX għandu jipprovdi tagħrif essenzjali għal skopijiet ta' 
superviżjoni skont is-Solvenza II, fil-forma ta' lista dettaljata ta' investimenti. Din il-lista 
tipprovdi l-mezzi biex jiġu valutati kif xieraq ir-riskji finanzjarji, li hu ferm aktar importanti 
fis-Solvenza II peress li l-impriżi se jkollhom il-libertà ta' għażliet ta' investiment skont il-
prinċipju ta' persuna prudenti.

Emenda 320
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2(a), il-punt (i) huwa 
mibdul b’li ġej:
‘(i) f’perjodi definiti minn qabel, fejn, 
għal perjodi ta’ anqas minn 12-il xahar, 
ir-rappurtar superviżorju regolari huwa 
limitat, fil-każ ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni żgħar u medji, għal 
informazzjoni li tinbidel b’mod sinifikanti 
matul is-sena;’

Emenda 321
Miguel Portas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) Il-paragrafu 2(a)(i) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:
‘ i) f’perjodi definiti minn qabel, fuq il-
bażi tal-ġbir f'waqtu ta’ informazzjoni bl-
għan ta’ superviżjoni effikaċi;’

Or. pt

Emenda 322
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -aa (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) Fil-paragrafu 2, għandu jiddaħħal 
il-punt li ġej:
‘(aa) biex l-impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni jkunu eżentati milli 
jissottomettu mudelli speċifikati fl-atti 
delegati skont il-paragrafu 6, fejn l-
attivitajiet tal-impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni huma segwiti biss 
mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun ġiet 
awtorizzata;’

Ġustifikazzjoni

Għall-impriżi u l-gruppi nazzjonali s-superviżuri nazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jiddefinixxu sett bażiku ta’ informazzjoni li meqjus meħtieġ fil-livell nazzjonali għal rappurtar 
ta’ kull tlett xhur u annwali. 
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Emenda 323
Miguel Portas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt ab (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Fil-paragrafu 2, għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
‘L-Istati Membri jeħtieġu li l-impriżi tal-
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jfornu lill-awtoritajiet superviżorji lista 
sħiħa tal-attivi, dettaljata waħda waħda.' 

Or. pt

Emenda 324
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
‘L-Istati Membri se jirrikjedu li l-impriżi 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jissottomettu lill-awtoritajiet superviżorji, 
bħala parti mir-rappurtar regolari 
tagħhom jew fuq bażi ad hoc, lista sħiħa 
tal-assi fuq bażi ta’ element b’element 
biss, meta tali informazzjoni tkun 
meħtieġa biex l-awtoritajiet kompetenti 
jwettqu b’mod effikaċi r-rwol superviżorju 
tagħhom.’
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Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-assi propost mill-AEAPX għandu jipprovdi tagħrif essenzjali għal skopijiet ta' 
superviżjoni skont is-Solvenza II, fil-forma ta' lista dettaljata ta' investimenti. Din il-lista 
tipprovdi l-mezzi biex jiġu valutati kif xieraq ir-riskji finanzjarji, li hu ferm aktar importanti 
fis-Solvenza II peress li l-impriżi se jkollhom il-libertà ta' għażliet ta' investiment skont il-
prinċipju ta' persuna prudenti.

Emenda 325
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
‘Huwa biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali li l-
Istati Membri jirrikjedu li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jippreżentaw lill-awtoritajiet superviżorji 
lista sħiħa tal-assi fuq bażi ta’ element 
b’element.’

Emenda 326
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
‘Meta jirrikjedu fuq bażi regolari lista 
sħiħa tal-assi fuq bażi ta’ element 
b’element mill-impriżi ta’ assigurazzjoni, 
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l-Istati Membri jistgħu jeżentaw impriżi 
ta’ assigurazzjoni żgħar mill-obbligu ta’ 
rappurtar regolari fuq bażi ta’ element 
b’element, fejn ikun jista' jiġi muri b'mod 
ċar li l-piż fuq l-impriżi jegħleb il-
benefiċċji tal-informazzjoni.’

Emenda 327
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-
subparagrafu li ġej:
‘Meta l-Istati Membri jirrikjedu li l-
kumpaniji ta’ assigurazzjoni jippreżentaw 
lista sħiħa tal-assi fuq bażi ta’ element 
b’element, dawn għandhom jillimitaw l-
obbligi ta’ rappurtar ta’ impriżi żgħar u 
medji.’ 

Emenda 328
Miguel Portas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt -ac (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 4 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Fil-paragrafu 4, jiddaħħal l-inċiż li 
ġej:
(ca) ‘għandha tosserva perjodiċità li hi 
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kompatibbli ma’ superviżjoni effikaci, 
possibilment kull tliet xhur.’

Or. pt

Emenda 329
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 – punt 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 301b u 301c, li jispeċifikaw l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 
4, bl-għan li tiġi żgurata sal-punt xieraq 
il-konverġenza tar-rapportar superviżorju.

6. Sabiex tiżgura armonizzazzjoni 
konsistenti fir-rigward ta’ dan l-Artikolu, 
l-AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi ta’ 
standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifikaw l-informazzjoni, il-punti fiż-
żmien u l-kundizzjonijiet għal 
eżenzjonijiet possibbli msemmija fil-
paragrafi 1 u 4.

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni.
Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Emenda 330
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jiddaħal il-paragrafu li ġej:

‘5a. Mingħajr ħsara għall-kompetenza 
tagħhom, l-awtoritajiet superviżorji 
kkonċernati għandhom jagħmlu kull ma 
jistgħu fi ħdan is-setgħa tagħhom, biex 
jinfurmaw fil-qafas tal-kulleġġ ta’ 
superviżuri, id-deċiżjoni li jistabbilixxu 
suppliment kapitali għall-impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni.’

Emenda 331
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt -a a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) il-paragrafu li ġej jiddaħħal:

‘5b. Meta jkun hemm opinjonijiet 
diverġenti fost il-kulleġġ ta’ superviżuri d-
deċiżjoni tal-awtorità superviżorja 
kkonċernata li timponi suppliment 
kapitali skont il-każijiet stipulati fil-punti 
(a), (b) u (c) of tal-paragrafu 1, il-grupp 
superviżorju jew kwalunkwe mill-
awtoritajiet superviżorji kkonċernati 
jistgħu jikonsultaw lill-AEAPX. L-
AEAPX hija kkonsultata matul perjodu 
ta’ xahar u l-awtoritajiet superviżorji 
kollha kkonċernati għandhom jiġu 
infurmati. Meta tkun ġiet ikkonsultata l-
AEAPX, l-awtorità superviżorja 
kkonċernata għandha tikkunsidra dan il-
parir kif xieraq qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha. Skont l-Artikolu 19(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010, l-
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AEAPX f’dak l-istadju għandha taġixxi 
bħala medjatur.’

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tal-medjazzjoni mogħtija lill-AEAPX

Emenda 332
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt -a b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) għandu jiddaħħal il-paragrafu li 
ġej:
‘5c. Meta fl-aħħar tal-perjodu msemmi 
fil-paragrafi 7, ebda ftehim ma jkun 
intlaħaq fil-kulleġġ, il-grupp superviżorju 
jew kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet 
superviżorji konċernati tkun irriferiet il-
kwistjoni lill-AEAPX skont l-Artikolu 19 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, l-
awtorità superviżorja kkonċernata 
għandha tiddeferixxi d-deċiżjoni tagħha u 
tistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-AEAPX 
tista’ tieħu skont l-Artikolu 19(3) ta’ dak 
ir-Regolament, u għandha tieħu d-
deċiżjoni tagħha b’konformità mad-
deċiżjoni tal-AEAPX.
Il-perjodu msemmi fil-paragrafi 6 u 7, 
għandu jitqies bħala l-perjodu tal-
konċiljazzjoni fl-ambitu tat-tifsira tal-
Artikolu 19(2)ta' dak ir-Regolament. L-
AEAPX għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha 
fi żmien xahrejn. Il-kwistjoni 
m’għandhiex tiġi riferita lill-AEAPX 
wara t-tmiem tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 6 jew wara li jkun intlaħaq 
ftehim bejn l-awtoritajiet superviżorji 
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kkonċernati.’

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tal-medjazzjoni mogħtija lill-AEAPX

Emenda 333
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 15 
tar-Regolament …/… [AEAPX].

L-istandards tekniċi tal-implimentazzjoni
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 15 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Emenda 334
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 7 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi tal-
istandards tekniċi ta' implimentazzjoni 
għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni sal-
31 ta’ Diċembru 2011.

L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi tal-
istandards tekniċi ta' implimentazzjoni 
għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni sat-
30 ta’ Settembru 2012.
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Emenda 335
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 37 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

‘7a. Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi fl-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu, l-AEAPX għandha tiżviluppa 
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni biex jispeċifika l-firxa 
ta’ applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-
awditjar estern għall-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 sa 4.
L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz tal-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2013.
Il-Kummissjoni qed tiġi kkonferita s-
setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
implimentattivi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.’

Ġustifikazzjoni

Il-karta tal-bilanċ tas-Solvenza II hi differenti sew mill-kontabilità korporattiva u bħala tali 
jidher li huwa meħtieġ li dan l-awditjar isir obbligatorju.

Emenda 336
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, sabiex tispeċifika 
iżjed dan li ġej.

1. L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika iżjed dan li ġej:

Emenda 337
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 50 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni għall-adozzjoni.
Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Emenda 338
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata 
konverġenza xierqa tal-valutazzjoni 

2. Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata 
konverġenza xierqa tal-valutazzjoni 
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msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 45(1), 
il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati, 
skont l-Artikolu 301a u b’konformità mal-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 301b u 301c,
sabiex jiġu speċifikati iżjed l-elementi ta’ 
dik il-valutazzjoni.”

msemmija fl-Artikolu 45(1), l-AEAPX
tista’ tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekniċi ta’ implimentazzjoni, biex jiġu 
speċifikati iżjed l-elementi ta’ dik il-
valutazzjoni.

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Emenda 339
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qed jiġu kkonferiti setgħat lill-
Kummissjoni biex tadotta standards 
tekniċi ta' implimentazzjoni li 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet ta' 
applikazzjoni tal-Artikoli 53, 54 u 55 kif 
issupplimentat mill-atti delegati msemmija 
f'dan l-Artikolu dwar il-kwistjonijiet 
koperti minn dawk l-atti delegati, 
speċifikament rigward il-mudelli għad-
divulgazzjoni pubblika.

Sabiex jiġu garantiti kundizzjonijiet ta' 
applikazzjoni uniformi ta' din it-taqsima, 
l-AEAPX se tiżviluppa abbozz tal-
istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
biex tispeċifika:

(a) il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti 
u l-formati u l-mudelli li għandhom 
jintużaw;

(b) il-firxa ta’ applikazzjoni u r-rekwiżiti 
għal assigurazzjoni esterna minn awditur.
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Ġustifikazzjoni

Peress li l-informazzjoni armonizzata se tkun divulgata pubblikament, anki l-livell ta’ 
assigurazzjoni ta’ din l-informazzjoni għandu jkun ibbażat fuq standard armonizzat. Standard 
tekniku huwa l-istrument li jiżgura dan, u jippermetti li tittieħed superviżjoni esperta.

Emenda 340
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 56 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi fl-
applikazzjoni tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, l-AEAPX għandha tiżviluppa 
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni biex jispeċifika l-firxa 
ta’ applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-
awditjar estern għall-informazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 51, 53, 54 u 55.
L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz tal-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2013.
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Ġustifikazzjoni

Il-karta tal-bilanċ tas-Solvenza II hi differenti sew mill-kontabilità korporattiva u bħala tali 
jidher li huwa meħtieġ li dan l-awditjar isir obbligatorju.

Emenda 341
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Artikolu 65 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

‘Artikolu 65
Skambju ta’ informazzjoni bejn l-

awtoritajiet superviżorji tal-Istati Membri
L-Artikolu 64 ma għandux jipprekludi l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet superviżorji tal-Istati Membri 
differenti jew bejn l-awtoritajiet 
superviżorji u l-AEAPX. Din l-
informazzjoni ghandha tkun suġġetta 
għall-obbligu  tas-segretezza professjonali 
stabbilit fl-Artikolu 64.’

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li ma hemm ebda ostakolu għall-iskambju tal-informazzjoni bejn is-
superviżuri nazzjonali u l-AEAPX.

Emenda 342
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Artikolu 70 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

‘Artikolu 70
Trażmissjoni ta’ informazzjoni lill-banek 
ċentrali, u lill-awtoritajiet monetarji, lis-
superviżuri tas-sistemi ta’ ħlasijiet u lill-
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Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku
1. Bla ħsara għal din it-Taqsima, awtorità 
superviżorja tista’ tittrażmetti 
informazzjoni maħsuba għat-twettiq tal-
kompiti tagħha lil dawn li ġejjin:
(a) il-banek ċentrali fis-Sistema Ewropea 
tal-Banek Ċentrali (inkluż il-BĊE) u 
korpi oħra b'funzjoni simili fil-kapaċità 
tagħhom bħala awtoritajiet monetarji 
meta din l-informazzjoni tkun rilevanti 
għall-eżerċitar tal-kompiti statutorji 
rispettivi tagħhom, inkluża l-imġiba tal-
politika monetarja u d-dispożizzjoni dwar 
likwidità relatata, is-sorveljanza tas-
sistemi ta’ ħlasijiet, tal-ikklerjar u s-
sistemi tas-saldu tal-ħlasijiet u t-titoli u l-
issalvagwardjar tal-istabilità tas-sistema 
finanzjarja;
(b) fejn hu adatt, lil awtoritajiet pubbliċi 
nazzjonali oħra responsabbli li 
jissorveljaw sistemi ta’ ħlas; kif ukoll
(c) il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku (BERS, meta l-informazjoni 
tkun rilevanti għall-ħidmiet tiegħu.
2. Dawn l-awtoritajiet jew 
organizzazzjonijiet jistgħu wkoll 
jikkomunikaw lill-awtoritajiet superviżorji 
dik l-informazzjoni li jeħtieġu għall-
finijiet tal-Artikolu 67. L-informazzjoni 
rċevuta f’dan il-kuntest għandha tkun 
suġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar is-
segretezza professjonali stabbiliti f’din it-
Taqsima.
3. F’sitwazzjoni ta’ emerġenza, inkluża 
sitwazzjoni kif definita fl-Artikolu 18 tar-
Regolament (UE) Nru 194/2010, l-Istati 
Membri għandhom iħallu lill-awtoritajiet 
kompetenti jikkomunikaw, mingħajr 
dewmien, informazzjoni lill-banek 
ċentrali tas-Sistema Ewropea tal-Banek 
Ċentrali (inkluż il-BĊE) meta dik l-
informazzjoni tkun rilevanti għall-kompiti 
statutorji tagħhom inkluż it-twettiq tal-
politika monetarja u l-proviżjoni tal-
likwidità relatata, is-sorveljanza tal-
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ħlasijiet, l-ikklerjar u s-sistemi tas-saldu 
tal-ħlasijiet u t-titoli, is-salvagwardjar tal-
istabilità tas-sistema finanzjarja u lill-
BERS meta din l-informazzjoni tkun 
rilevanti għall-eżerċizzju tal-kompiti 
statutorji tiegħu.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tallinja l-provvedimenti msemmija hawn fuq dwar l-iskambju 
ta’informazzjoni bit-terminoloġija użata f’direttivi oħra tas-settur finanzjarju (b’mod 
partikolari d-Direttiva 2006/48/KE), anki f’sitwazzjoni ta’ emerġenza, u tiżgura l-aċċess tal-
BERS għall-informazzjoni mill-awtoritajiet superviżorji.

Emenda 343
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 75 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) fil-paragrafu 1 għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
‘meta għal klassi ta’ assi jew 
obbligazzjonijet il-valutazzjoni msemmija 
fil-punt (a) jew (b) tista’ twassal għal 
effetti proċikliċi, il-valur ta’ dawn l-assi 
jew l-obbligazzjonijiet għandu jinkludi 
marġini prudenzjali xierqa biex jitnaqqsu 
l-effetti proċikliċi.’

Emenda 344
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 – punt -a (ġdid)
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 75 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fl-ewwel paragrafu, l-ewwel 
subparagrafu, punt (b) għandu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
‘(b) l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu 
stmati għall-ammont li bih jistgħu jiġu 
trasferiti, jew miftiehma bejn partijiet li 
għandhom l-għarfien imdaħħla fi 
tranżazzjoni b'kundizzjonijiet ugwali. L-
evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet tekniċi 
ma għandhiex tqis informazzjoni li 
tikkonċerna assi speċifiċi għall-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni,’;

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-ħsieb wara s-Solvenza II: valutazzjoni separata ta’ assi u obbligazzjonijiet. 

Emenda 345
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 – punt 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b'konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, sabiex tistabilixxi l-
metodi u s-suppożizzjonijiet li għandhom 
jintużaw fl-istimar tal-assi u l-
obbligazzjonijiet kif stabilit fil-
paragrafu 1.

2. Sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni 
konsistenti fl-istimar tal-assi u l-
obbligazzjonijiet, l-AEAPX għandha 
tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi 
regolatorji biex tispeċifika:

(a) il-metodi u s-suppożizzjonijiet li 
għandhom jintużaw fl-istimar tal-assi u l-
obbligazzjonijiet kif stabilit fil-
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paragrafu 1 inklużi l-klassi ta’ assi u 
obbligazzjonijiet imesmmija fit-tielet 
subparagrafu;
(b) il-konsistenza tal-istandards tal-
kontabilità internazzjonali kif imħaddna 
mill-Kummissjoni skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1606/2002 bl-approċċ tal-
valutazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet 
kif stabilit fil-paragrafu 1;
(c) approċċi tal-valutazzjoni fejn il-
prezzijiet kwotati tas-suq jew ma jkunux 
disponibbli jew ma jkunux konsistenti 
mal-approċċ tal-valutazzjoni tal-assi u l-
obbligazzjonijiet kif stabilit fil-paragrafu 
1;
(d) metodi alternattivi ta’ stimar li 
għandhom jintużaw fejn standards 
kontabilistiċi internazzjonali, kif 
imħaddna mill-Kummissjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ikunu 
temporanjament jew permanentement 
inkonsistenti mal-approċċ tal-valutazzjoni 
stipulat fil-paragrafu 1.
L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa mhux iżjed tard mill-
1 ta’ Marzu 2012. Is-setgħa hija ddelegata 
lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-
istandards tekniċi regolatorji msemmija 
fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 
sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010.

Emenda 346
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 76 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Artikolu 76(2) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:
‘2. Il-valur tad-dispożizzjonijiet tekniċi 
għandu jikkorrispondi mal-ammont 
attwali li l-impriżi ta' assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni jkollhom iħallsu jekk 
jittrasferixxu l-obbligazzjonijiet ta’ 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni 
immedjatament lil impriża oħra ta' 
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni. Il-
valur tad-dispożizzjonijiet tekniċi ma 
għandux jiġi affettwat mill-assi miżmuma 
mill-impriża ta' assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni.’;

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-ħsieb wara s-Solvenza II: valutazzjoni separata ta’ assi u obbligazzjonijiet. 

Emenda 347
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 77 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
‘Ir-rekwiżit kapitali għal riskju tal-
primjum għal nuqqas ta’ likwidità huwa l-
istess bħall-massimu bejn il-valur nett tal-
assi bl-obbligazzjonijiet imnaqqsa u l-
ekwivalenti tax-xokk għall-effett immedjat 
fuq il-valur nett tal-assi u l-
obbligazzjonijiet mistennija fil-każ li jaqa' 
l-valur tal-primjum tan-nuqqas ta' 
likwidità osservata fis-swieq finanzjarji. 
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L-ammont tal-waqgħa huwa determinat 
skont l-Artikolu 86(da).
Skont il-livell ta' likwidità tagħhom, l-
obbligazzjonijiet jistgħu jkunu skontati bl-
istrutturi tal-perjodu tar-rata tal-interessi 
mingħajr riskji li jinkludu 100%, 75% jew 
50% primjum tan-nuqqas tal-likwidità 
skont l-Artikolu 86 da).'

Ġustifikazzjoni

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a ‘risk margin’, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Emenda 348
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b)Fl-Artikolu 77(2), l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
‘2. L-aħjar stima għandha tikkorrispondi 
għall-medja bil-koeffiċjent tal-probabbiltà 
ta' likwidità futura, filwaqt li jitqies il-
valur fiż-żmien tal-flus (il-valur preżenti 
mistenni tal-likwidità futura), billi tintuża 
l-istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax bla riskju. L-istruttura tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax bla 
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riskju m'għandhiex tqis l-assi miżmuma 
mill-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni.'

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-ħsieb wara s-Solvenza II: valutazzjoni separata ta’ assi u obbligazzjonijiet. 

Emenda 349
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 77(2), is-subparagrafu li 
ġej għandu jiżdied wara l-ewwel 
subparagrafu:
'L-estrapolazzjoni tal-istruttura tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax bla 
riskju għandha tibda hekk kif is-swieq 
finanzjarji rilevanti ma jitqisux aktar 
bħala fondi, likwidi u trasparenti biex l-
impriżi ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni jkunu garantiti replika
affidabbli tal-flussi ta’ flus tagħhom.'

Emenda 350
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni teknika prodotta mill-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol

Rati ta’ skont

Emenda 351
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
oġġettiva u affidabbli. L-informazzjoni 
għal dawn l-għanijiet kollha għandha 
tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

L-istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax mingħajr riskju li għandha 
tintuża għall-kalkolu tal-aħjar stima 
msemmija fl-Artikolu 77(2) għandha tiġi 
stabilita u ppubblikata mill-AEAPX għal 
kull munita rilevanti mill-inqas fuq bażi 
ta’ kull tliet xhur. Il-Kapitolu VII ta’ dan 
it-Titolu għandu japplika fuq il-bażi ta’ 
din l-aħjar stima.

Emenda 352
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
oġġettiva u affidabbli. L-informazzjoni 
għal dawn l-għanijiet kollha għandha tkun 
derivata skont metodi u suppożizzjonijiet li 
jistgħu jinkludu formuli, jew 
determinazzjonijiet magħmula mill-
AEAPX.

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. L-informazzjoni ta’dan it-
tip għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet magħmula 
mill-AEAPX.

Emenda 353
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika, inter alia li 
tikkonċerna l-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju, inkluża l-eżistenza ta’ primjum 
kontraċikliku f’perjodi ta’ tensjoni 
partikolari għas-suq finanzjarju. Meta l-
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għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi 
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax bla riskju turi l-eżistenza ta' 
primjum kontroċikliku f'perjodi ta' 
tensjoni finanzjarja kif osservat mill-
AEAPX, il-formuli ppubblikati għall-
istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax bla riskju għandhom jinkludu 
formuli li jippermettu lill-impriżi 
jikkalkulaw l-informazzjoni dwar dan il-
primjum, inkluż id-daqs tiegħu. F’każijiet 
bħal dawn, l-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum kontroċikliku u 
d-derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi 
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont il-metodi, il-
prinċipji u t-tekniki msemmija fl-ittra (b) 
tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 86, u 
abbażi tal-kriterji dettaljati u l-metodi ta; 
kalkolu u s-suppożizzjonijiet imsemmija 
fl-ittra (i) tal-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 86.

Or. it

Emenda 354
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-swieq 
finanzjarji f'perjodi ta' likwidità stressata,
l-informazzjoni dwar il-primjum għal 
nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs tiegħu,
għandha tkun ippubblikata wkoll. L-
AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża 
informazzjoni dwar l-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju, inkluż primjum għal nuqqas ta' 
likwidità f'perjodi ta' swieq finanzjarji 
stressati. L-istruttura tat-terminu rilevanti 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju 
ppubblikata [...] għandha tiknkludi l-
informazzjoni dwar [...[ dak il-primjum 
inkluż id-daqs tiegħu. L-AEAPX għandha 
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derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

tikkalkula l-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità b'mod trasparenti, oġġettiv u 
affidabbli [...]. L-informazzjoni għal dawn 
l-għanijiet kollha għandha tkun derivata 
skont il-metodi u s-suppożizzjonijiet ta' 
kalkolu speċifikati fl-[Istandard Tekniku 
Regolatorju] imsemmi fl-Artikolu 86(i).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidliet meħtieġa biex it-trasferiment tas-setgħat lill-AEAPX ikun konformi mal-ġurisprudenza 
tal-UE.

Emenda 355
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża 
informazzjoni dwar l-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju, inkluż primjum kontroċikliku 
f'perjodi ta' swieq finanzjarji stressati u 
bażi għal primjum li jaqbel meta l--
likwidità tal-obbligazzjonijiet tal-
assigurazzjoni jaqblu mal-likwidità ta' 
assi ta' kwalità għolja għat-tul ta' kuntratt 
tal-assigurazzjoni. Meta l-istruttura tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax bla 
riskju tipprevedi primjum kontroċikliku 
f'perjodi ta' swieq finanzjarji stressati kif 
osservat mill-AEAPX, il-formuli 
ppubblikati għall-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax bla riskju 
għandhom jinkludu formuli li jippermettu 
lill-impriżi jikkalkulaw l-informazzjoni, 
inkluż id-daqs tiegħu, dwar dak il-
primjum.
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F’dak il-każ, l-AEAPX għandha twettaq 
ukoll l-osservazzjoni tal-primjum 
kontraċikliku, u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni b’mod trasparenti, oġġettiv u 
affidabbli. L-informazzjoni għal dawn l-
għanijiet kollha għandha tkun derivata 
b’mod li tkun konsistenti mal-
metodoloġiji, prinċipji u tekniki msemmija 
fl-Artikolu 86(b) u skont il-kriterji 
dettaljati, il-metodi ta’ kalkolu u s-
suppożizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 86(i).
L-estrapolazzjoni tal-istruttura tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju għandha tibda hekk kif 
is-swieq finanzjarji rilevanti ma jitqisux 
aktar bħala fondi u likwidi b’mod li l-
impriżi tagħhom jitħallew iqabblu l-flussi 
ta’ flus ma’ bonds. 

Emenda 356
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi 

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika li tikkonċerna l-
istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata tal-
imgħax mingħajr riskju. Meta l-AEAPX 
tosserva primjum kontroċikliku fis-swieq 
finanzjarji f'perjodi ta' likwidità stressata, l-
informazzjoni dwar il-primjum 
kontroċikliku, inkluż id-daqs tiegħu, 
għandha tkun ippubblikata wkoll. L-
AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum kontroċikliku u d-derivazzjoni 
tal-informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
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trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet 
kollha għandha tkun derivata skont 
metodi u suppożizzjonijiet li jistgħu 
jinkludu formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

oġġettiva u affidabbli u b'mod li jkun 
konsistenti mal-metodoloġiji msemmija fl-
Artikolu 86 u skont il-kriterji dettaljati, il-
metodi ta' kalkolu u s-suppożizzjonijiet 
speċifikati fl-att iddelegat imsemmi fl-
Artikolu 86(i).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ċertezza legali rigward il-metodi ta' kalkolu li għandhom jintużaw għall-
kalkolu tal-istruttura tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju. Il-metodu għandu jiġi ddefinit 
b'mod espliċitu f'test legali, u dan huwa ta' importanza konsiderevoli għad-daqs tal-
provvedimenti tekniċi f'sitwazzjonijiet ta' stress. Il-primjum kontroċikliku (CCP) iddaħħal fl-
iktar diskussjonijiet riċenti dwar dan is-suġġett. Jekk il-konklużjoni finali tkun li jintuża s-
CCP, dan għandu jkun rifless f'testi legali futuri.

Emenda 357
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-swieq 
finanzjarji f'perjodi ta' likwidità stressata, l-
informazzjoni dwar il-primjum għal 
nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs tiegħu, 
għandha tkun ippubblikata wkoll. L-
AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi 
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet magħmula 
mill-AEAPX.

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-swieq 
finanzjarji f'perjodi ta' likwidità stressata, l-
informazzjoni dwar il-primjum għal 
nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs tiegħu 
u ġustifikazzjoni rigward il-metodu ta' 
kalkolu tiegħu, għandha tkun ippubblikata 
wkoll. L-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
oġġettiva u affidabbli. L-informazzjoni 
għal dawn l-għanijiet kollha għandha tkun 
derivata skont metodi u suppożizzjonijiet li 
jistgħu jinkludu formuli, jew 
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determinazzjonijiet magħmula mill-
AEAPX.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza vitali għall-kalkolu tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità li jintuża 
metodu oġġettiv, li jkun magħruf minn qabel, biex l-industrija tkun tista' tikkalkula l-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità fi kwalunkwe mument permezz tal-użu ta' data osservata fis-swieq 
finanzjarji.

Emenda 358
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet magħmula 
mill-AEAPX.

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Din l-informazzjoni 
teknika għandha tippermetti lill-impriżi 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jikkalkulaw il-primjum kontroċikliku 
tagħhom, speċjalment f'perjodi ta' stress 
fis-swieq finanzjarji; u l-primjum ta' 
tqabbil fejn il-flussi ta' flus tal-
obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni jaqblu 
mal-flussi ta' flus ta' assi ta' kwalità 
għolja għat-tul ta' żmien ta' kuntratt ta' 
assigurazzjoni.

L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum kontroċikliku u tal-primjum li 
jaqbel miegħu, u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni b'mod trasparenti, oġġettiv u 
affidabbli.
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L-informazzjoni għal dawn l-għanijiet 
għandha tkun derivata minn metodi u 
suppożizzjonijiet li jinkludu formuli, jew 
determinazzjonijiet magħmula mill-
AEAPX. Dan għandu jsir b'konsistenza 
mad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
86 tad-Direttiva preżenti.

Or. en

Emenda 359
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-osservazzjoni 
tal-primjum għal nuqqas ta' likwidità u d-
derivazzjoni tal-informazzjoni fuq bażi 
trasparenti, oġġettiva u affidabbli. L-
informazzjoni għal dawn l-għanijiet kollha 
għandha tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Dawn għandhom b'mod 
partikolari jinkludu informazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta' primjum kontroċikliku, 
bażi għal primjum ta' tqabbil u l-
estrapolazzjoni tal-istruttura tat-terminu 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju.

Il-primjum kontroċikliku japplika 
f'perjodi ta' swieq finanzjarji stressati. 
Dawn il-perjodi għandhom jiġu osservati 
mill-AEAPX. Il-formuli ppubblikati għall-
istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju għandha mbagħad 
tinkludi formuli speċifiċi, għall-
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integrazzjoni tal-informazzjoni relatata 
ma' dak il-primjum, inkluż id-dimensjoni 
tiegħu, minn impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni.
Fejn il-flussi ta' flus tal-obbligazzjonijiet 
tal-assigurazzjoni jaqblu mal-flussi ta' 
flus ta' assi ta' kwalità għolja għat-tul ta' 
żmien ta' kuntratt ta' assigurazzjoni, il-
primjum ta' tqabbil għandu jiġi applikat. 
Skont il-metodoloġiji msemmija fl-
Artikolu 86, il-kalkolu tal-istruttura tat-
terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju inkluż il-primjum ta' tqabbil
għandu jkun ibbażat fuq il-probabilità 
mistennija ta' inadempjenza tal-assi 
relatati. Il-formuli ppubblikati għall-
istruttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju għandha mbagħad 
tinkludi metodi speċifiċi, għall-
integrazzjoni tal-informazzjoni relatata 
ma' dak il-primjum, inkluż id-dimensjoni 
tiegħu, minn impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni.
Fejn is-swieq finanzjarji rilevanti għall-
kalkolu tal-istruttura tat-terminu tar-rata 
tal-imgħax mingħajr riskju ma jkunux 
jistgħu jitqiesu aktar bħala profondi u 
likwidi biżżejjed sabiex l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jkunu jistgħu jqabblu l-flussi ta’ flus 
tagħhom ma’ bonds, għandha titwettaq 
estrapolazzjoni.

L-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum kontroċikliku, 
it-tqabbil u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
oġġettiva u affidabbli. B'konsistenza mal-
atti ddelegati skont l-Artikolu 86(b) u l-
Artikolu 86(i), l-informazzjoni għal dawn 
il-finijiet kollha għandha tkun derivata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta' primjum kontroċikliku, primjum ta' tqabbil u estrapolazzjoni hija meħtieġa 
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biex tiġi evitata volatilità artifiċjali tal-provvedimenti tekniċi minħabba distorsjonijiet esterni 
fis-swieq finanzjarji. Barra minn hekk, huwa essenzjali li l-metodoloġija li fuqha huwa bbażat 
il-kalkolu tal-istruttura tat-terminu mingħajr riskju tipprovdi ċertezza legali.

Emenda 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika 
informazzjoni teknika inkluża l-istruttura 
tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju. Meta l-AEAPX tosserva 
primjum għal nuqqas ta' likwidità fis-
swieq finanzjarji f'perjodi ta' likwidità 
stressata, l-informazzjoni dwar il-primjum 
għal nuqqas ta' likwidità, inkluż id-daqs 
tiegħu, għandha tkun ippubblikata wkoll. 
L-AEAPX għandha twettaq l-
osservazzjoni tal-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità u d-derivazzjoni tal-
informazzjoni fuq bażi trasparenti, 
oġġettiva u affidabbli. L-informazzjoni 
għal dawn l-għanijiet kollha għandha 
tkun derivata skont metodi u 
suppożizzjonijiet li jistgħu jinkludu 
formuli, jew determinazzjonijiet 
magħmula mill-AEAPX.

1. L-istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax mingħajr riskju li għandha 
tintuża għall-kalkolu tal-aħjar stima 
msemmija fl-Artikolu 77(2) għandha tiġi 
stabbilita u ppubblikata mill-AEAPX għal 
kull valuta rilevanti mill-inqas fuq bażi ta’ 
kull tliet xhur. Il-Kapitolu VII ta’ dan it-
Titolu għandu japplika fuq il-bażi ta’ din 
l-aħjar stima.

2. Meta jiġi osservat primjum 
kontroċikliku matul perjodi ta’ swieq 
finanzjarji stressati, derivat mill-formula 
msemmija fl-Artikolu 86, u ogħla minn X 
punti perċentwali, struttura adattata tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju għandha tiġi ppubblikata 
għal kull valuta rilevanti bl-istess 
frekwenza bħall-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju msemmija fil-paragrafu 1. L-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni mbagħad jitħallew jużaw 
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dik l-istruttura adattata tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju bi qbil mal-Artikolu 86 bil-ħsieb li 
tiġi kkalkulata l-aħjar stima għal ċerti 
obbligazzjonijiet skont il-livell ta' nuqqas 
ta' likwidità tagħhom. F’dak il-każ, l-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom pubblikament 
jiddivulgaw l-użu ta’ dak il-primjum u l-
effett monetarju tal-pożizzjoni finanzjarja 
tagħhom.
3. Għal ċerti kuntratti ta' assigurazzjoni 
fejn il-flussi ta' flus tal-obbligazzjonijiet 
tal-assigurazzjoni jkunu mqabbla mal-
flussi ta' flus ta' assi ta' kwalità għolja 
għat-tul ta' żmien tal-kuntratt ta' 
assigurazzjoni, primjum ta' tqabbil abbażi 
tal-probabilità mistennija ta' 
inadempjenza tal-assi ta' tqabbil japplika 
bi qbil mal-Artikolu 86 minflok il-
primjum kontroċikliku.
4. L-AEAPX għandha twettaq il-kompiti 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 b’mod 
trasparenti, oġġettiv u affidabbli.

Or. en

Emenda 361
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata 
għal kull valuta rilevanti għallinqas kull 
tliet xhur b'mod konsistenti mal-
metodoloġiji msemmija fl-Artikolu 86.

imħassar

Or. en
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Emenda 362
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur. Meta jikkalkulaw il-provvedimenti 
tekniċi, l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom jużaw il-
formuli għall-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju ppubblikata mill-AEAPX, fit-tifsira 
tal-ewwel paragrafu. 

Or. it

Emenda 363
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-istruzzjoni ċċaqalqet għall-paragrafi 1 u 2, peress li hija istruzzjoni dwar kif is-CCP 
għandu jiġi kkalkulat u mhux dwar kif għandu jiġi ppubblikat.
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Emenda 364
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull xahar
b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-primjum għal nuqqas ta' likwidità huwa għodda kontroċiklika b'saħħitha. F'ambjent 
stressat, din iċ-ċertezza u din it-trasparenza hija ta' importanza vitali. Il-frekwenza tal-
pubblikazzjoni matul dawn il-perjodi għandha tkun saħansitra aktar minn kull xahar.

Emenda 365
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur.

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom jużaw il-
formuli tal-istruttura tat-terminu rilevanti 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju 
ppubblikata mill-AEAPX bi qbil ma' dan 
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l-Artikolu meta jikkalkulaw il-
provvedimenti tekniċi skont din id-
direttiva.

Or. en

Emenda 366
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur b'mod konsistenti mal-metodoloġiji 
msemmija fl-Artikolu 86.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu għandha tkun ippubblikata għal 
kull valuta rilevanti għallinqas kull tliet 
xhur.

Il-formuli tal-istruttura tat-terminu tar-
rata tal-imgħax mingħajr riskju bbażati 
fuq is-suppożizzjonijiet stipulati f'dan l-
Artikolu u ppubblikati mill-AEAPX 
għandhom jintużaw mill-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta' primjum kontroċikliku, primjum ta' tqabbil u estrapolazzjoni hija meħtieġa 
biex tiġi evitata volatilità artifiċjali tal-provvedimenti tekniċi minħabba distorsjonijiet esterni 
fis-swieq finanzjarji. Barra minn hekk, huwa essenzjali li l-metodoloġija li fuqha huwa bbażat 
il-kalkolu tal-istruttura tat-terminu mingħajr riskju tipprovdi ċertezza legali.

Emenda 367
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-AEAPX tosserva primjum għal 
nuqqas ta’ likwidità fis-swieq finanzjarji 
f’perjodi ta’ likwidità stressata, derivat 
mill-formula msemmija fl-Artikolu 86, 
struttura adattata tat-terminu rilevanti 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju 
għandha tiġi ppubblikata għal kull valuta 
rilevanti bl-istess frekwenza bħall-
istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata 
tal-imgħax mingħajr riskju msemmija fl-
ewwel paragrafu. L-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jistgħu jużaw dik l-istruttura adattata tat-
terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax 
mingħajr riskju meta jikkalkulaw l-aħjar 
stima. F’dak il-każ, l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
għandhom pubblikament jiddivulgaw l-
użu ta’ dak il-primjum u l-effett 
monetarju tal-pożizzjoni finanzjarja 
tagħhom.

Or. en

Emenda 368
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha twettaq il-kompiti 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 b’mod 
trasparenti, oġġettiv u affidabbli.

Or. en
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Emenda 369
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-istruttura tat-terminu rilevanti tar-
rata tal-imgħax mingħajr riskju tipprovdi
għal primjum li jaqbel, għandha tapplika 
metodoloġija ta' kalkolu bi qbil mal-
metodoloġiji msemmija fl-Artikolu 86 u l-
kriterji dettaljati, il-metodi ta' kalkolu u s-
suppożizzjonijiet speċifikati fl-att iddelegat 
imsemmi fl-Artikolu 86(i), b'mod li l-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni jkunu jistgħu jikkalkulaw 
informazzjoni relatata ma' dak il-
primjum, inkluż id-daqs tiegħu. L-
estrapolazzjoni tal-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr 
riskju għandha tibda hekk kif is-swieq 
finanzjarji rilevanti ma jkunux jistgħu 
jibqgħu jitqiesu bħala profondi u likwidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-primjum li jaqbel issa qed jissemma fl-iktar diskussjonijiet riċenti dwar dan is-suġġett. Jekk 
il-konklużjoni finali ta' dawn id-diskussjonijiet tkun li jintuża l-primjum li jaqbel, dan għandu 
jkun rifless f'testi legali futuri. Huwa essenzjali li l-punt ta' tluq tal-estrapolazzjoni jissemma 
fit-test tal-Livell 1 bħala l-punt fejn is-swieq finanzjarji rilevanti ma jkunux jistgħu jitqiesu 
aktar bħala profondi u likwidi, għalkemm id-determinazzjoni eżatta tal-estrapolazzjoni 
għandha titħalla għal-Livell 2.

Emenda 370
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 77a – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom jużaw il-
formuli tal-istruttura tat-terminu rilevanti 
tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju 
ppubblikata mill-AEAPX bi qbil ma' dan 
l-Artikolu meta jikkalkulaw il-
provvedimenti tekniċi skont din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kuntratti ta' assigurazzjoni li 
għalihom huwa applikabbli l-primjum ta' 
tqabbil, il-kriterji ta' eliġibilità tat-tip ta' 
assi permessi biex ikopru l-
obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni u l-
metodu ta' kalkolu tal-primjum li jaqbel 
fuq bażi ta' inadempjenza mistennija;

Or. en

Emenda 372
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-metodoloġija dettaljata biex jiġi 
kkalkulat il-primjum għal nuqqas ta' 
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likwidità u l-kriterji biex tiġi ddeterminata 
l-perċentwali tal-primjum għal nuqqas ta' 
likwidità li tista' tiġi applikata għall-
obbligazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
77;

Or. en

Ġustifikazzjoni

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Emenda 373
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-kriterji ddettaljati għall-elementi ta' 
informazzjoni teknika, il-metodi ta' kalkolu 
u s-suppożizzjonijiet u fejn xieraq il-
formuli u d-determinazzjonijiet, skont 
liema, l-informazzjoni għandha tkun 
derivata mill-AEAPX kif imsemmi fl-
Artikolu 77a.

i) il-kriterji ddettaljati għall-elementi ta' 
informazzjoni teknika, il-metodi ta' kalkolu 
u s-suppożizzjonijiet u l-formuli u d-
determinazzjonijiet skont liema l-
informazzjoni għandha tkun derivata mill-
AEAPX kif imsemmi fl-Artikolu 77a.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta se tagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta standards implimentattivi 
tekniċi meta tiddetermina kif id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 86 għandhom jiġu applikati fir-
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rigward tal-kalkolu tal-aħjar stimi. Għandu jiġi nnutat li, fir-rigward tal-emenda proposta, li 
tittratta l-istruttura tat-terminu rilevanti tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju, din tal-aħħar 
għandha tiġi ġestita fil-livell 2 (atti ddelegati).

Emenda 374
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qed jiġu kkonferiti setgħat lill-
Kummisjoni biex tadotta standards tekniċi 
ta' implimentazzjoni li jiddeterminaw il-
kundizzjonijiet ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 77(2) kif issupplimentati bl-atti 
delegati msemmija fil-punti (a) sa (h) tal-
ewwel paragrafu ta' dan l-Artikoli dwar l-
oqsma koperti b'dawk l-atti delegati.

Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi
ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) sa (i) tal-ewwel 
subparagrafu, l-AEAPX għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards 
implimentattivi dwar l-oqsma koperti 
b'dawk l-atti delegati, biex tispeċifika 
b'mod partikolari, fil-każ tal-punt (i), il-
formuli tal-kalkolu tal-primjum 
kontroċikliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ċertezza legali rigward il-metodi ta' kalkolu jew is-suppożizzjonijiet użati 
għall-kalkolu tal-istruttura tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju. Il-metodu ta' kalkolu, is-
suppożizzjonijiet u l-bażi tad-data li għandhom jintużaw għandhom jiġu ddefiniti b'mod 
espliċitu f'test legali, peress li dan huwa ta' importanza konsiderevoli għad-daqs tal-
provvedimenti tekniċi f'sitwazzjonijiet ta' stress.

Emenda 375
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti ta' assigurazzjoni li għalihom 
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huwa applikabbli l-primjum ta' tqabbil, il-
kriterji ta' eliġibilità tat-tip ta' assi 
permessi biex ikopru l-obbligazzjonijiet 
tal-assigurazzjoni u l-metodu ta' kalkolu 
tal-primjum li jaqbel

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-primjum kontroċikliku (CCP) u l-primjum li jaqbel issa qed jissemmew fl-iktar 
diskussjonijiet riċenti dwar dan is-suġġett. Jekk il-konklużjoni finali ta' dawn id-
diskussjonijiet tkun li jintużaw is-CCP u l-primjum li jaqbel, dawn għandhom ikunu riflessi 
f'testi legali futuri.

Emenda 376
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 86 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 86a

Wara l-adozzjoni tal-atti implimentattivi, 
is-setgħa tingħata lill-Kummissjoni biex 
tadotta atti ddelegati għall-bidliet 
sussegwenti kollha għall-Artikoli 37(6a), 
75(2), 86 u 97(1) 111(1), 114(1), 127(1), 
135(1), 143(2), 234, 248(7), 249(3) tad-
Direttiva 2009/138/KE u biex tadotta 
standards tekniċi regolatorji għal bidliet 
sussegwenti għall-artikoli rilevanti l-oħra 
kollha."

Or. en

Emenda 377
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 94 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fl-Artikolu 94, il-paragrafu 3 
għandu jinbidel b’li ġej:
"3. Kwalunkwe element ta’ fondi proprji 
anċillari, li ma jaqax fl-ambitu tal-
paragrafi 1 u 2, għandu jiġi kklassifikat 
fil-Livell 3. Kwalunkwe element ta’ fondi 
proprji bażiċi, li ma jaqax fl-ambitu tal-
paragrafi 1 u 2, għandu jiġi eskluż mill-
fondi proprji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi proprji bażiċi li la huma disponibbli b'mod permanenti u lanqas subordinati għal 
kollox ħlief għall-azzjonisti (it-test fl-Artikolu 93, paragrafi 1 u 2) ma jassorbux it-telf, kif 
intwera għall-banek matul il-kriżi. Għalhekk huwa konsistenti mas-CRDIV li dawn l-elementi 
jitneħħew mill-kapital ammissibbli.

Emenda 378
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 100 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Fl-Artikolu 100, it-tieni paragrafu 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"Ir-Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza għandu 
jiġi kkalkolat skont il-formula standard 
fis-Subtaqsima 2 kif ukoll, fejn 
applikabbli, bl-użu ta’ mudell intern 
approvat, kif stipulat fis-Subtaqsima 3.
Fejn jintuża mudell intern approvat, ir-
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Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza applikabbli 
għandu jkun ugwali għall-ikbar mir-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza skont il-
mudell intern u 80 fil-mija ta' dak 
ikkalkulat bl-użu tal-formula standard".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi wriet il-perikli tad-dipendenza żejda fuq il-mudelli interni. Din l-emenda tiżgura li l-
formula standard tkun ikkalkulata dejjem a) biex jiġi ffaċilitat il-paragun bejn l-assiguraturi u 
b) biex ir-riżultati tal-mudelli interni jkunu jistgħu jitqabblu mal-formula standard biex l-
attenzjoni superviżorja tiġi ffukata fuq id-differenzi ewlenin u tingħata aktar informazzjoni 
dwar il-punti sodi u l-punti dgħajfin kemm tal-mudell intern kif ukoll ta' dak regolatorju u c) 
biex jiġi pprovdut limitu regolatorju fuq ir-riżultati tal-mudelli interni.

Emenda 379
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 101 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Fl-Artikolu 101(4), it-tieni 
subparagrafu għandu jiġi ssostitwit b'dan 
li ġej:
"Ir-riskju operattiv, kif imsemmi fil-
punt (f) tal-ewwel subparagrafu, għandu 
jinkludi riskji legali u riskju tal-mudell, u 
jeskludi riskji li joħorġu minn 
deċiżjonijiet strateġiċi, kif ukoll riskji ta’ 
reputazzjoni.
Ir-riskju tal-mudell għandu jirrifletti s-
sottostima potenzjali ta' riskji oħra 
minħabba żbalji fl-ispeċifikazzjoni tal-
mudell u l-kalibrazzjoni ta' parametri tal-
mudell."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tiġi limitata aktar is-sovradipendenza fuq approċċi ta' mmudellar interni, għandu jiżdied 
marġni ta' żball (jiġifieri rekwiżiti kapitali addizzjonali speċifiċi taħt "riskju operazzjonali") 
biex jirrifletti l-fatt li l-mudelli jafu ma jirrappreżentawx adegwatament id-dinja 
(speċifikazzjoni ħażina) jew il-kalibrazzjoni tal-parametri (volatilitajiet, korrelazzjonijiet, 
qsim tal-profitti, eċċ.) hija suġġetta għal inċertezza akbar.

Emenda 380
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 101 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Fl-Artikolu 101, għandu jiddaħħal 
il-paragrafu li ġej:
"4a. Biex tiġi żgurata armonizzazzjoni 
konsistenti fir-rigward tal-paragrafu 4, l-
AEAPX għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika l-kalkolu ta' sottomodulu ta' 
riskju operazzjonali għall-ispeċifikazzjoni 
tal-mudell u żball ta' kalibrazzjoni tar-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza kif jingħad 
fil-paragrafu 4. Il-kalkolu għandu jqis il-
volum tal-operazzjonijiet tal-impriżi tal-
asigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.
L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu 2012.
Qed tiġi kkonferita s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istandards 
tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010."

Or. en
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Emenda 381
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 101 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Fl-Artikolu 101, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"5a. L-Istati Membri għandhom jesiġu 
mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni li jżommu fondi proprji 
eliġibbli minbarra r-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza stipulat fil-paragrafi 2 sa 5 
bħala bafer kontroċikliku li jista' 
jitnaqqas f'perjodi ta' swieq finanzjarji 
stressati kif osservat mill-AEAPX."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli jiġi manipulat il-valur tal-obbligazzjonijiet permezz ta’ żieda fir-rati ta’ skont bi 
‘primjum għal nuqqas ta’ likwidità’ hu ħafna aktar dirett li jkun hemm konsistenza mas-
CRD4 u jkun meħtieġ li l-kapital jinbena fuq l-RKS sabiex, meta tolqot il-kriżi, l-impriżi ma 
jkunux immedjatament fi ksur tal-RKS u jfittxu li jtellgħu l-kapital f’ċirkostanzi ħżiena. 
Għalhekk qed jiġi propost bafer kontraċikliku simili għal dak rikjest għall-banek u stabbilit 
mill-AEAPX skont iċ-ċiklu kummerċjali.

Emenda 382
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 b (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 101 – paragrafu 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Fl-Artikolu 101, għandu jiżdied il-
paragrafu ġdid li ġej:

"5b. Biex tiġi żgurata armonizzazzjoni 
konsistenti fir-rigward tal-paragrafu 5a, l-
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AEAPX, f'konsultazzjoni mal-BERS, 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-
kalkolu tal-bafer kontroċikliku u kriterji 
għad-determinazzjoni ta' swieq finanzjarji 
stressati kif jingħad fil-paragrafu 5a.

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu 2012.
Qed tiġi kkonferita s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istandards 
tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli jiġi manipulat il-valur tal-obbligazzjonijiet permezz ta’ żieda fir-rati ta’ skont bi 
‘primjum għal nuqqas ta’ likwidità’ hu ħafna aktar dirett li jkun hemm konsistenza mas-
CRD4 u jkun meħtieġ li l-kapital jinbena fuq l-RKS sabiex, meta tolqot il-kriżi, l-impriżi ma 
jkunux immedjatament fi ksur tal-RKS u jfittxu li jtellgħu l-kapital f’ċirkostanzi ħżiena. 
Għalhekk qed jiġi propost bafer kontraċikliku simili għal dak rikjest għall-banek u stabbilit 
mill-AEAPX skont iċ-ċiklu kummerċjali.

Emenda 383
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19 c (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 105 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Fl-Artikolu 105(6), is-subparagrafu 
li ġej għandu jiddaħħal wara t-tieni 
subparagrafu:
"Fejn kuntratt tad-derivati jiġi kklerjat 
permezz ta' kontroparti ċentrali 
awtorizzat, ir-rekwiżit korrispondenti tar-
riskju ta' inadempjenza tal-kontroparti 
għandu jkun iktar baxx milli jekk il-
kuntratt ma kienx ġie kklerjat b'dan il-
mod."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-EMIR kif ukoll it-trattament tal-iskoperturi tas-CCPs fis-
CRD4, huwa neċessarju li jiġi żgurat li d-derivattivi li huma kklerjati permezz ta' CCP 
jingħataw trattament favorevoli għal dawk li mhumiex.

Emenda 384
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tat-
tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju kif 
imsemmija

1. Tista' tintuża valutazzjoni esterna tal-
kreditu

fl-Artikolu 101(5) li jiffaċilitaw il-kalkolu 
tal-modulu tar-riskju tas-suq kif imsemmi 
fl-Artikolu 105(5) u fejn xieraq, li 
jiffaċilitaw il-modulu ta’ riskju tal-
inadempjenza tal-kontroparti kif imsemmi 
fl-Artikolu 105(6), l-AEAPX għandha:

biex jiġi kkalkulat il-modulu tar-riskju 
tas-suq kif imsemmi fl-Artikolu 105(5) u 
l-modulu ta’ riskju tal-inadempjenza tal-
kontroparti kif imsemmi fl-
Artikolu 105(6), suġġett għall-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 385
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tat-
tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju kif 
imsemmija fl-Artikolu 101(5) li 
jiffaċilitaw il-kalkolu tal-modulu tar-riskju 

1. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi ta' applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu u għall-finijiet li jiġi ffaċilitat il-
kalkolu tal-modulu tar-riskju tas-suq kif 
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tas-suq kif imsemmi fl-Artikolu 105(5) u 
fejn xieraq, li jiffaċilitaw il-modulu ta’ 
riskju tal-inadempjenza tal-kontroparti kif 
imsemmi fl-Artikolu 105(6), l-AEAPX 
għandha:

imsemmi fl-Artikolu 105(5), li jiġi 
ffaċilitat il-kalkolu tal-modulu ta’ riskju 
tal-inadempjenza tal-kontroparti kif 
imsemmi fl-Artikolu 105(6), li jiġu 
vvalutati t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-
riskju msemmijin fl-Artikolu 101(5) u li 
jiġu kkalkulati l-provvedimenti tekniċi, l-
AEAPX għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi implimentattivi rigward:

Or. en

Emenda 386
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tivvaluta l-eliġibilità tal-istituzzjonijiet 
esterni tal-valutazzjoni tal-kreditu u 
talloka l-valutazzjonijiet tal-kreditu 
tagħhom għal skala oġġettiva tal-passi tal-
kwalità tal-kreditu;

(a) l-impriża tal-assigurazzjoni jkollha 
total tal-karta tal-bilanċ inqas minn 
EUR 25 biljun u tkun uriet li ma tkunx 
tista' tivvaluta r-riskju tal-kreditu b'xi 
mezz ieħor u;

Or. en

Emenda 387
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tivvaluta l-eliġibilità tal-istituzzjonijiet 
esterni tal-valutazzjoni tal-kreditu u 
talloka l-valutazzjonijiet tal-kreditu 
tagħhom għal skala oġġettiva tal-passi tal-

(a) listi ta’ amministrazzjonijiet reġjonali 
jew awtoritajiet lokali, fejn skoperturi 
għal dawn għandhom jiġu trattati bħala 
skoperturi għall-gvern ċentrali li fil-
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kwalità tal-kreditu; ġuriżdizzjoni tiegħu jkunu stabbiliti, sal-
punt li ma jkun hemm l-ebda differenza 
fir-riskju bejn tali skoperturi minħabba li 
l-amministrazzjoni reġjonali u l-
awtoritajiet lokali jkollhom poteri speċifiċi 
ta’ impożizzjoni fiskali, u jeżistu 
arranġamenti istituzzjonali speċifiċi li 
għandhom l-effett li jnaqqsu r-riskju ta’ 
inadempjenza;

Or. en

Emenda 388
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tippubblika l-listi ta' gvernijiet 
reġjonali u l-awtoritajiet lokali, li l-
iskoperturi għalihom għandhom ikunu 
trattati bħala skoperturi għall-gvern 
ċentrali;

(b) l-IVEK tkun aġenzija tal-
klassifikazzjoni tal-kreditu li tkun ġiet 
irreġistrata jew iċċertifikata skont ir-
Regolament (KE) Nru 1060/2009, jew, 
jekk IVEK ma tkunx irreġistrata skont ir-
Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-
eliġibilità tagħha tkun ġiet ivvalutata mill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE), 
permezz tal-Kumitat Konġunt, u suġġetta 
għar-rekwiżiti metodoloġiċi tat-Titolu II 
tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009;

Or. en

Emenda 389
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tippubblika l-listi ta' gvernijiet 
reġjonali u l-awtoritajiet lokali, li l-
iskoperturi għalihom għandhom ikunu 
trattati bħala skoperturi għall-gvern 
ċentrali;

(b) lista tal-istituzzjonijiet esterni għall-
valutazzjoni tal-kreditu u allokazzjoni tal-
valutazzjonijiet tal-kreditu tagħhom għal 
skala oġġettiva ta' livelli tal-kwalità tal-
kreditu, bi qbil mal-kriterji dettaljati għar-
rikonoxximent tal-istituzzjonijiet esterni 
għall-valutazzjoni tal-kreditu u għall-
assoċjazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-
kreditu ma' skala ta' kwalità tal-kreditu 
kif stabbilit bl-[Istandard Tekniku 
Regolatorju] msemmi fl-Artikolu 
111(1)(n).

Or. en

Emenda 390
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tispeċifika l-indiċi ta' ekwità msemmi 
fl-Artikolu 106(2), tikkalkola l-
aġġustament simetriku msemmi fl-
Artikolu 106 u tippubblika ż-żewġ settijiet 
ta' informazzjoni fuq bażi regolari;

imħassar

Or. en

Emenda 391
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tispeċifika l-indiċi ta' ekwità msemmi 
fl-Artikolu 106(2), tikkalkola l-
aġġustament simetriku msemmi fl-
Artikolu 106 u tippubblika ż-żewġ settijiet 
ta' informazzjoni fuq bażi regolari;

(c) l-indiċi ta' ekwità msemmi fl-Artikolu 
106(2) u l-aġġustament simetriku msemmi 
fl-Artikolu 106 bi qbil mal-kriterji 
dettaljati stabbiliti bl-[Istandard Tekniku 
Regolatorju] msemmi fil-punti (c) u (o) 
tal-Artikolu 111(1)(o);

Or. en

Emenda 392
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tispeċifika l-aġġustamenti li 
għandhom isiru għall-valuta marbuta 
mal-euro fis-submodolu tar-riskju tal-
valuta msemmi fl-Artikolu 105(5).

imħassar

Or. en

Emenda 393
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tispeċifika l-aġġustamenti li għandhom 
isiru għall-valuta marbuta mal-euro fis-
submodolu tar-riskju tal-valuta msemmi fl-
Artikolu 105(5).

(d) l-aġġustamenti li għandhom isiru għall-
valuta marbuta mal-euro fis-submodolu 
tar-riskju tal-valuta msemmi fl-Artikolu 
105(5), bi qbil mal-kriterji dettaljati għall-
aġġustamenti għal valuti marbutin mal-
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euro għall-iskop tal-faċilitazzjoni tal-
kalkolu tas-sottomodulu tar-riskju tal-
valuta, kif stabbilit bl-[Istandard Tekniku
Regolatorju] msemmi fl-Artikolu 
111(1)(p).

Or. en

Emenda 394
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa 
mhux iżjed tard mill-
12 ta’ Settembru 2012.

Or. en

Emenda 395
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Is-setgħa hija mogħtija lill-
Kummissjoni biex tadotta l-istandards 
tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fit-
tieni paragrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.
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Or. en

Emenda 396
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini li jkun iffaċilitat il-kalkolu 
tas-saħħa tal-modulu tas-sottoskrizzjoni 
tar-riskju msemmi fl-Artikolu 105(4), l-
AEAPX għandha tikkalkula u tippubblika 
devjazzjonijiet standard fir-rigward ta' 
miżuri leġiżlattivi nazzjonali speċifiċi li 
jippermettu l-qsim ta' pretensjonijiet ta' 
pagamenti fir-rigward tar-riskju tas-
saħħa fost l-impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni u li jissodisfaw 
kriterji speċifikati."

2. Rigward l-IVEKs, il-Kumitat Konġunt 
għandu:

(a) jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku lista tal-IVEKs eliġibbli;
(b) jivverifika li l-valutazzjonijiet ta’ 
kreditu individwali jkunu aċċessibbli fuq 
termini ekwivalenti għall-inqas għall-
istituzzjonijiet kollha li għandhom 
interess leġittimu f’dawn il-
valutazzjonijiet ta’ kreditu individwali;
(c) jalloka l-valutazzjonijiet ta’ kreditu 
esterni għal skala oġġettiva tal-passi tal-
kwalità tal-kreditu.

Or. en

Emenda 397
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini li jkun iffaċilitat il-kalkolu 
tas-saħħa tal-modulu tas-sottoskrizzjoni 
tar-riskju msemmi fl-Artikolu 105(4), l-
AEAPX għandha tikkalkula u tippubblika
devjazzjonijiet standard fir-rigward ta' 
miżuri leġiżlattivi nazzjonali speċifiċi li 
jippermettu l-qsim ta' pretensjonijiet ta' 
pagamenti fir-rigward tar-riskju tas-saħħa 
fost l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u li jissodisfaw kriterji
speċifikati."

2. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi tal-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu u għall-fini li jkun iffaċilitat il-
kalkolu tas-saħħa tal-modulu tas-
sottoskrizzjoni tar-riskju msemmi fl-
Artikolu 105(4), l-AEAPX għandha
tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi li 
jimplimentattivi li jistabbilixxu […]
devjazzjonijiet standard fir-rigward ta' 
miżuri leġiżlattivi nazzjonali speċifiċi li 
jippermettu l-qsim ta' pagamenti ta' klejms 
fir-rigward tar-riskju tas-saħħa fost l-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u li jissodisfaw kriterji
dettaljati stabbiliti mill-att delegat 
imsemmi fl-Artikolu 111(1)(q)."

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa 
mhux iżjed tard mill-
12 ta’ Settembru 2012.
Is-setgħa hija mogħtija lill-Kummissjoni 
biex tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fit-tieni 
paragrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 398
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini li jkun iffaċilitat il-kalkolu 2. Għall-fini li jkun iffaċilitat il-kalkolu 
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tas-saħħa tal-modulu tas-sottoskrizzjoni 
tar-riskju msemmi fl-Artikolu 105(4), l-
AEAPX għandha tikkalkula u tippubblika 
devjazzjonijiet standard fir-rigward ta'
miżuri leġiżlattivi nazzjonali speċifiċi li 
jippermettu l-qsim ta' pretensjonijiet ta' 
pagamenti fir-rigward tar-riskju tas-saħħa 
fost l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u li jissodisfaw kriterji 
speċifikati."

tas-saħħa tal-modulu tas-sottoskrizzjoni 
tar-riskju msemmi fl-Artikolu 105(4), l-
AEAPX għandha tippubblika, skont il-
kalkoli mogħtija mill-awtoritajiet
superviżorji kompetenti tal-Istati Membri 
kkonċernati, devjazzjonijiet standard bi 
qbil mal-Artikolu 104(4) tad-
Direttiva 209/138/KE fir-rigward ta’
miżuri leġiżlattivi nazzjonali speċifiċi tal-
Istati Membri li jippermettu l-qsim ta' 
klejms fir-rigward tar-riskju tas-saħħa fost 
l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u li jissodisfaw il-kriterji li 
ġejjin:
(a) is-sistema għall-qsim ta’ klejms jew 
riskji hija trasparenti u speċifikata qabel 
il-perjodu li japplika għaliha;
(b) is-sistema għall-qsim ta’ klejms jew 
riskji, l-għadd ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni li jieħdu sehem fis-Sistema 
ta’ Ugwalizzazzjoni tar-Riskju tas-Saħħa 
(HRES) u l-karatteristiki tar-riskju tan-
negozju suġġett għall-HRES jiżguraw li 
għal kull impriża li tieħu sehem fl-HRES 
il-volatilità tal-primjum u tar-riskju tar-
riżerva tan-negozju suġġett għall-HRES 
titnaqqas b’mod sinifikanti permezz tal-
HRES;
(c) l-assigurazzjoni tas-saħħa suġġetta 
għall-HRES hija obbligatorja u sservi 
bħala alternattiva parzjali jew sħiħa 
għall-kopertura tas-saħħa mogħtija mis-
sistema statutorja jew tas-sigurtà soċjali;
(d) fil-każ ta’ inadempjenza tal-impriżi 
tal-assigurazzjoni li jieħdu sehem fl-
HRES, amministrazzjoni waħda jew aktar 
jiggarantixxu li jissodisfaw bis-sħiħ il-
klejms tad-detentur tal-polza tan-negozju 
tal-assigurazzjoni li huwa suġġett għall-
HRES;
(e) fil-każ li sistema ġdida tal-HRES tkun 
introdotta jew sistema eżistenti tal-HRES 
tinbidel b'mod sinifikanti u b'hekk ma 
teżisti l-ebda data storika sabiex tiġi 
kkalkulata d-devjazzjoni standard imma r-
rekwiżiti (a) sa (d) huma ssodisfati fis-
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sustanza tagħhom, id-devjazzjoni 
standard se tkun determinata fuq il-bażi 
tal-ġudizzju espert mis-superviżur 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat. 
Ir-raġunijiet wara l-ġudizzju espert 
għandhom jiġu divulgati.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 310a, u tistabbilixxi 
kriterji addizzjonali.

Or. en

Emenda 399
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2, punt 20 (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-kalkolu 
tal-modulu tar-riskju tas-suq imsemmi fl-
Artikolu 105(5)(1), l-AEAPX għandu 
jkollha l-kompiti li ġejjin:
(a) li jiġu ppubblikati listi ta’ 
amministrazzjonijiet reġjonali jew 
awtoritajiet lokali, fejn skoperturi għal 
dawn għandhom jiġu trattati bħala 
skoperturi għall-amministrazzjoni ċentrali 
tal-ġurisdizzjoni li fiha jkunu stabbiliti, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda differenza 
fir-riskju bejn tali skoperturi minħabba li 
l-amministrazzjoni reġjonali u l-
awtoritajiet lokali jkollhom poteri speċifiċi 
ta’ impożizzjoni fiskali, u jeżistu 
arranġamenti istituzzjonali speċifiċi li 
għandhom l-effett li jnaqqsu r-riskju ta’ 
inadempjenza;
(b) li tispeċifika l-aġġustamenti li 
għandhom isiru għall-valuti marbuta 
mal-euro fis-submodolu tar-riskju tal-
valuta msemmi fl-Artikolu 105(5); kif 
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ukoll
(c) li tispeċifika l-indiċi ta’ ekwità xieraq 
imsemmi fl-Artikolu 106(2), tikkalkola l-
aġġustament simetriku msemmi fl-
Artikolu 106 u tippubblika ż-żewġ settijiet 
ta’ informazzjoni fuq bażi mensili.

Or. en

Emenda 400
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 109a – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. l-AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi 
ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
sabiex tispeċifika l-kundizzjonijiet għal 
kategorizzazzjoni bi qbil mal-paragrafi 
2a(a) u (b).
L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa' 
[data].
Is-setgħa hija mogħtija lill-Kummissjoni 
biex tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 401
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni Standards tekniċi regolatorji

Or. en

Emenda 402
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 301b u 301c, li 
jipprovdu dan li ġej:

1. Sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni 
konsistenti fir-rigward tal-metodi u l-
kalkoli għal provvedimenti tekniċi, l-
AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi ta’ 
standards tekniċi regolatorji biex 
tispeċifika:

Or. en

Emenda 403
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-metodu li jrid jintuża meta jiġi 
vvalutat ir-rekwiżit kapitali għal riskju ta' 
inadempjenza tal-kontraparti fil-każ ta' 
skoperturi għal kontrapartijiet ċentrali 
awtorizzati skont l-Artikolu 105. Dawn il-
parametri għandhom jitfasslu biex 
jiżguraw il-konsistenza mat-trattament ta' 
tali skoperturi fil-każ ta' istituzzjonijiet 
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tal-kreditu u kumpaniji tal-investiment kif 
inhu meħtieġ mid-Direttiva 2012/xx./UE 
(CRD IV);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-EMIR kif ukoll it-trattament tal-iskoperturi tas-CCPs fis-
CRD4, huwa neċessarju li jiġi żgurat li d-derivattivi li huma kklerjati permezz ta' CCP 
jingħataw trattament favorevoli għal dawk li mhumiex.

Emenda 404
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt m 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-approċċ li għandu jintuża fir-
rigward tal-impriżi relatati fl-ambitu tat-
tifsira tal-Artikolu 212 fil-kalkolu tar-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza, b’mod 
parikolari l-kalkolu tas-sottomodulu tar-
riskju ta’ ekwità msemmi fl-
Artikolu 105(5), b’kunsiderazzjoni tat-
tnaqqis probabbli fil-volatilità tal-valur ta’ 
dawk l-impriżi relatati li joriġinaw min-
natura strateġika ta’ dawk l-investimenti 
u l-influwenza eżerċitata mill-impriża 
parteċipanti fuq dawk l-impriżi relatati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rendiment ta' impriżi relatati għandu possibilità kbira li jkun ikkorrelat b'mod b'saħħtu 
mal-assiguratur/riassiguratur. M'hemm l-ebda raġuni għala wieħed għandu jassumi li l-
parteċipazzjonijiet fihom għandhom jiġu trattati bħala inqas riskjużi mill-holdings tal-ekwità 
u għalhekk ikunu suġġetti għal trattament speċjali.
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Emenda 405
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) il-kriterji dettaljati li l-arranġamenti 
ta' miżuri leġiżlattivi nazzjonali 
għandhom jissodisfaw u r-rekwiżiti għall-
kalkolu tad-devjazzjoni standard bl-iskop 
li jkun iffaċilitat il-kalkolu tal-modulu ta' 
sottoskrizzjoni tar-riskju tas-saħħa 
msemmi fl-Artikolu 109a(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 109a(2) jintroduċi eżenzjoni għal xi kumpaniji privatizzati tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. L-objettiv huwa li jiġi żgurat li r-rekwiżiti tal-kapital għal dan it-tip ta' negozju jistgħu 
jkunu aktar baxxi minn dawk għal negozju ieħor tal-assigurazzjoni tas-saħħa. M'hemm l-ebda 
bżonn għal tali eżenzjoni. Id-Direttiva ta' Qafas tinkludi mekkaniżmi bħal parametri speċifiċi 
għall-kumpaniji jew mudelli interni biex jiġu indirizzati partikolaritajiet nazzjonali.

Emenda 406
Diogo Feio

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 21
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 111 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 301b u 301c, li 
jistabilixxu limiti kwantitattivi u kriterji tal-
eliġibilità tal-assi. Dawk l-atti delegati 
għandhom japplikaw għal assi li jkopru 
provvedimenti tekniċi, minbarra l-assi 
miżmuma fir-rigward ta’ kuntratti ta’ 

2. Sabiex tiżgura armonizzazzjoni 
konsistenti fir-rigward tar-rekwiżit 
kapitali ta’ solvenza, l-AEAPX tista'
tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi 
regolatorji, li jistabbilixxu limiti 
kwantitattivi u kriterji tal-eliġibilità tal-assi
sabiex jiġu indirizzati riskji li mhumiex 
koperti adegwatament minn sottomodulu.
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assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju ta’ 
investiment jaqa’ fuq id-detenturi tal-polza.
Dawk il-miżuri għandhom jiġu riveduti 
mill-Kummisjoni fid-dawl ta’ żviluppi fil-
formola standard u s-swieq finanzjarji.

L-AEAPX tista' tippreżenta dan l-abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu 2012.
Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.
Dawk l-istandards tekniċi regolatorji 
jistgħu japplikaw għal assi li jkopru 
provvedimenti tekniċi, minbarra l-assi 
miżmuma fir-rigward ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni tal-ħajja fejn ir-riskju ta’ 
investiment jaqa’ fuq id-detenturi tal-polza.
Dawk l-istandards tekniċi regolatorji 
jistgħu jiġu riveduti mill-Kummisjoni fid-
dawl ta’ żviluppi fil-formola standard u s-
swieq finanzjarji.

Or. en

Emenda 407
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 25 a (ġdid)
Direttiva 2009/139/KE
Artikolu 129 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Fl-Artikolu 129(4), is-subparagrafu 
li ġej għandu jiddaħħal wara l-ewwel 
subparagrafu:
"Għar-raġunijiet ta' kalkoli tal-limiti 
msemmija fil-paragrafu 3, il-kumpaniji 
m'għandhomx ikunu meħtieġa 
jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali tas-
Solvenza fuq bażi ta’ kull tliet xhur."
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Or. en

Emenda 408
Miguel Portas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 29
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 135 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-identifikazzjoni, il-kejl, il-monitoraġġ, 
l-immaniġjar u r-rappurtar ta’ riskji li 
jinħolqu minn investimenti relatati mal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 132(2);

a) l-identifikazzjoni, il-kejl, il-monitoraġġ, 
l-immaniġjar u r-rappurtar intern ta’ riskji 
li jinħolqu minn investimenti relatati mal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 132(2);

Or. pt

Emenda 409
Miguel Portas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 29
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 135 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-identifikazzjoni, il-kejl, il-monitoraġġ, 
l-immaniġjar u r-rappurtar tar-riskji 
speċifiċi li jirriżultaw minn investimenti 
minn strumenti derivati u assi msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 132(4).

b) l-identifikazzjoni, il-kejl, il-monitoraġġ, 
l-immaniġjar u r-rappurtar intern tar-riskji 
speċifiċi li jirriżultaw minn investimenti 
minn strumenti derivati u assi msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 132(4).

Or. pt

Emenda 410
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt 
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Fil-każ ta’ waqgħa eċċezzjonali fis-swieq
finanzjarji, kif determinat mill-AEAPX 
skont dan il-paragrafu, l-awtorità 
superviżorja tista’ testendi l-perjodu 
stabilit fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3 b’perjodu xieraq ta’ żmien 
b’kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti 
kollha.”

F'każ li s-swieq finanzjarji jitilfu mill-valur 
tagħhom b'mod li mhux tas-soltu, l-
awtorità superviżorja tista' testendi l-
perjodu stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3 b'perjodu xieraq ta' żmien 
b’kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti 
kollha.

Or. en

Emenda 411
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għas-setgħat tal-AEAPX 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament .../...,
għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-
AEAPX għandha wara talba mill-awtorità 
superviżorja konċernata, tindirizza
deċiżjoni individwali lill-awtorità 
superviżorja li tagħmel it-talba biex 
tiddikjara l-eżistenza ta' waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji. Waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji teżisti 
meta impriża waħda jew aktar tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni ma 
jkunux jistgħu jissodisfaw wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu fil-perjodu ta' żmien definit fih 
bħala konsegwenza tal-waqgħa fis-swieq 
finanzjarji mhux prevista u drastika, li tkun 
differenti mit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
li jseħħ bħala parti miċ-ċiklu ekonomiku u 
li diġà jkun affettwa serjament u b'mod 
negattiv is-sitwazzjoni finanzjarja ta' 

Mingħajr ħsara għas-setgħat tal-AEAPX 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru. 1094/2010, l-AEAPX tista' toħroġ 
rakkomandazzjoni bi qbil mal-Artikolu 16 
tar-Regolament (UE) Nru. 1094/2010 li 
tgħid li, fl-opinjoni tagħha, waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji teżisti 
meta jkun hemm waqgħa fis-swieq 
finanzjarji mhux prevista u drastika, li tkun 
differenti mit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
li jseħħ bħala parti miċ-ċiklu ekonomiku u 
li diġà jkun affettwa serjament u b'mod 
negattiv is-sitwazzjoni finanzjarja ta' 
impriża waħda jew iktar tal-assigurazzjoni 
jew tar-risassigurazzjoni li kollettivament 
jirrappreżentaw parti sostanzjali tas-suq 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
fi Stat Membru wieħed jew aktar.
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impriża waħda jew iktar tal-assigurazzjoni 
jew tar-risassigurazzjoni li kollettivament 
jirrappreżentaw parti sostanzjali tas-suq 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Or. en

Emenda 412
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għas-setgħat tal-AEAPX 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament .../...,
għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-AEAPX 
għandha wara talba mill-awtorità 
superviżorja konċernata, tindirizza 
deċiżjoni individwali lill-awtorità 
superviżorja li tagħmel it-talba biex 
tiddikjara l-eżistenza ta' waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji. Waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji teżisti 
meta impriża waħda jew aktar tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni ma 
jkunux jistgħu jissodisfaw wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu fil-perjodu ta' żmien definit fih 
bħala konsegwenza tal-waqgħa fis-swieq 
finanzjarji mhux prevista u drastika, li tkun 
differenti mit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
li jseħħ bħala parti miċ-ċiklu ekonomiku u 
li diġà jkun affettwa serjament u b'mod 
negattiv is-sitwazzjoni finanzjarja ta' 
impriża waħda jew iktar tal-assigurazzjoni 
jew tar-risassigurazzjoni li kollettivament 
jirrappreżentaw parti sostanzjali tas-suq 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
fi Stat Membru wieħed jew aktar.

"Mingħajr ħsara għas-setgħat tal-AEAPX 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru. 1094/2010 għall-finijiet ta' dan il-
paragrafu, l-AEAPX għandha wara talba 
mill-awtorità superviżorja konċernata, 
tindirizza deċiżjoni individwali lill-awtorità 
superviżorja li tagħmel it-talba biex 
tiddikjara l-eżistenza ta' waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji. Waqgħa 
eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji teżisti 
meta impriża waħda jew aktar tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni ma 
jkunux jistgħu jissodisfaw wieħed mir-
rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu fil-perjodu ta' żmien definit fih 
bħala konsegwenza tal-waqgħa fis-swieq 
finanzjarji mhux prevista u drastika, li tkun 
differenti mit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
li jseħħ bħala parti miċ-ċiklu ekonomiku u 
li diġà jkun affettwa serjament u b'mod 
negattiv is-sitwazzjoni finanzjarja ta' 
impriża waħda jew iktar tal-assigurazzjoni 
jew tar-risassigurazzjoni li kollettivament 
jirrappreżentaw parti sostanzjali tas-suq 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Or. en
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Emenda 413
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha għallinqas darba fix-
xahar tanalizza jekk il-kundizzjonijiet 
imsemmija fir-raba' subparagrafu ikunux
għadhom japplikaw fid-data tal-analiżi u 
tirrevoka dik id-deċiżjoni meta ma jkunux 
għadhom jiġu ssodisfati kundizzjoni waħda 
jew aktar imsemmija fir-raba' subparagrafu 
li fuqha kienet ibbażata d-deċiżjoni. Għal 
dan l-għan, l-AEAPX għandha tindirizza
deċiżjoni individwali lill-awtorità 
superviżorja konċernata u tiddikjara li 
waqgħa eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji 
ma kinetx għadha teżisti.

L-AEAPX għandha għallinqas darba fix-
xahar tanalizza jekk il-kundizzjonijiet 
imsemmija fir-raba' subparagrafu jkunux
għadhom japplikaw fid-data tal-analiżi u 
tirrevoka dik ir-rakkomandazzjoni meta 
ma jkunux għadhom jiġu ssodisfati 
kundizzjoni waħda jew aktar imsemmija 
fir-raba' subparagrafu li fuqha kienet 
ibbażata r-rakkomandazzjoni. Għal dan l-
għan, l-AEAPX għandha tindirizza
rakkomandazzjoni individwali lill-awtorità 
superviżorja konċernata u tiddikjara li 
waqgħa eċċezzjonali fis-swieq finanzjarji 
ma kinetx għadha teżisti.

Or. en

Emenda 414
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet superviżorji għandhom 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw 
mar-rakkomandazzjonijiet tal-AEAPX.

Or. en
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Emenda 415
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-kompetenzi 
tagħhom, l-awtoritajiet superviżorji 
kkonċernati għandhom jagħmlu kull ma 
jistgħu fi ħdan is-setgħa tagħhom biex 
jinfurmaw, fil-qafas tal-kulleġġi ta’ 
superviżuri, dwar id-deċiżjoni tagħhom li 
jirrifjutaw l-estensjoni tal-perjodu 
msemmi fil-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 416
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm opinjonijiet diverġenti 
fost il-kulleġġ ta' superviżuri rigward ir-
rifjut mill-awtorità superviżorja 
kkonċernata tal-estensjoni tal-perjodu 
msemmi fil-paragrafu 4, is-superviżur tal-
grupp jew kwalunkwe awtorità 
superviżorja oħra jista' jikkonsulta l-
AEAPX. L-AEAPX għandha tiġi 
kkonsultata matul perjodu ta’ xahar u l-
awtoritajiet superviżorji kollha 
kkonċernati għandhom jiġu infurmati. 
Meta tkun ġiet ikkonsultata l-AEAPX, l-
awtorità superviżorja kkonċernata 
għandha tikkunsidra dan il-parir kif 
xieraq qabel ma tieħu d-deċiżjoni tagħha. 
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Skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament 
(UE) Nru 1094/2010, l-AEAPX f’dak l-
istadju għandha taġixxi bħala medjatur.

Or. en

Emenda 417
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sebat ijiem mill-ħruġ ta’ 
rakkomandazzjoni, kull awtorità 
superviżorja kkonċernata għandha 
tikkonferma jekk tikkonformax jew jekk 
hijiex biħsiebha tikkonforma ma’ dik ir-
rakkomandazzjoni. F’każ li awtorità 
superviżorja ma tikkonformax jew ma 
tkunx biħsiebha tikkonforma, hija
għandha tinforma lill-AEAPX u tagħti r-
raġunijiet tagħha.

Or. en

Emenda 418
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafi 5 c u 5 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta fl-aħħar tal-perjodu msemmi fil-
paragrafi 6 ta' dan l-Artikolu, ebda ftehim 
ma jkun intlaħaq fil-kulleġġ, is-superviżur 
tal-grupp jew kwalunkwe waħda mill-
awtoritajiet superviżorji konċernati tkun 
irriferiet ir-rifjut tal-awtorità superviżorja 
kkonċernata lill-AEAPX skont l-
Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 
1094/2010, l-awtorità superviżorja 
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kkonċernata għandha tiddeferixxi d-
deċiżjoni tagħha u tistenna kwalunkwe 
deċiżjoni li l-AEAPX tista’ tieħu skont l-
Artikolu 19(3) ta’ dan ir-Regolament, u 
għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha 
b’konformità mad-deċiżjoni tal-AEAPX.
Il-perjodu msemmi fil-paragrafi 5 u 6, 
għandu jitqies bħala l-perjodu tal-
konċiljazzjoni fl-ambitu tat-tifsira tal-
Artikolu 19(2)ta' dak ir-Regolament. L-
AEAPX għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha 
fi żmien xahrejn. Il-kwistjoni 
m’għandhiex tiġi riferita lill-AEAPX 
wara t-tmiem tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 6 jew wara li jkun intlaħaq 
ftehim bejn l-awtoritajiet superviżorji 
kkonċernati."

Or. en

Emenda 419
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 30 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 138 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tippubblika l-fatt li 
awtorità superviżorja ma tikkonformax 
jew mhix bi ħsiebha tikkonforma ma’ dik 
ir-rakkomandazzjoni. L-AEAPX tista' 
tiddeċiedi wkoll, skont il-każ individwali, 
li tippubblika r-raġunijiet mogħtija mill-
awtorità superviżorja biex ma 
tikkonformax ma' dik ir-
rakkomandazzjoni. L-awtorità 
superviżorja għandha tirċievi notifika bil-
quddiem dwar tali pubblikazzjoni.

Or. en
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Emenda 420
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 32
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 155 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-awtorità superviżorja 
tal-Istat Membru ospitanti tista' tirreferi l-
kwistjoni għall-AEAPX u titlob l-
assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament .../...2010 [AEAPX]. F’dak il-
każ, l-AEAPX tista’ tieħu azzjoni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-
Artikolu.

Barra minn hekk, l-awtorità superviżorja 
tal-Istat Membru ospitanti jew l-awtorità 
superviżorja tal-Istat Membru ospitanti
tista’ tirreferi l-kwistjoni għall-AEAPX u 
titlob l-assistenza tagħha skont l-
Artikolu 19 (1) sa (4) u (6), tar-
Regolament (EU) Nru 1094/2010. F’dak 
il-każ, l-AEAPX tista’ tieħu azzjoni skont 
is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-
artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar jekk l-Istat Membru ospitant jew ta’ domiċilju huwa f'pożizzjoni aħjar biex 
jintervjeni. Is-setgħat ta' intervent tal-Istat Membru ospitanti jistgħu, b'mod partikolari fir-
rigward tal-kuntratti tal-assigurazzjoni eżistenti, ma jkunux biżżejjed biex iwaqqfu l-
kumpanija milli tikser il-liġi nazzjonali.

Emenda 421
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 33
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 158 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-awtorità superviżorja 
tal-Istat Membru ospitanti tista' tirreferi l-
kwistjoni għall-AEAPX u titlob l-
assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 tar-
Regolament .../...2010 [AEAPX]. F’dak il-
każ, l-AEAPX tista’ tieħu azzjoni skont is-

Barra minn hekk, l-awtorità superviżorja 
tal-Istat Membru ospitanti jew l-awtorità 
superviżorja tal-Istat Membru ospitanti
tista’ tirreferi l-kwistjoni għall-AEAPX u 
titlob l-assistenza tagħha skont l-
Artikolu 19 (1) sa (4) u (6), tar-
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setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-
artikolu.

Regolament (EU) Nru 1094/2010. F’dak 
il-każ, l-AEAPX tista’ tieħu azzjoni skont 
is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-
artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar jekk l-Istat Membru ospitant jew ta’ domiċilju huwa f'pożizzjoni aħjar biex 
jintervjeni. Is-setgħat ta' intervent tal-Istat Membru ospitanti jistgħu, b'mod partikolari fir-
rigward tal-kuntratti tal-assigurazzjoni eżistenti, ma jkunux biżżejjed biex iwaqqfu l-
kumpanija milli tikser il-liġi nazzjonali.

Emenda 422
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 33 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 159

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-Artikolu 159 jinbidel b’dan li ġej:
"Artikolu 159

Informazzjoni statistika dwar attivitajiet 
transkonfinali

Kull impriża tal-assigurazzjoni għandha 
tinforma lill-awtorità superviżorja 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
domiċilju tagħha, separatament, fir-
rigward ta’ operazzjonijiet imwettqa 
skont id-dritt ta’ stabbiliment u dawk 
imwettqa taħt il-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, bl-ammont ta’ premiums, 
klejms u kummissjonijiet, mingħajr 
tnaqqis ta’ riassigurazzjoni, minn Stat 
Membru u kif ġej:
(a) għal assigurazzjoni mhux tal-ħajja, 
permezz tal-linji tan-negozju kif stipulat 
fl-att iddelegat korrispondenti;
(b) għal assigurazzjoni tal-ħajja, permezz 
ta' kull linja tan-negozju I sa IX, kif 
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stipulat fl-att iddelegat korrispondenti.
Fir-rigward tal-klassi 10 fil-Parti A tal-
Anness I, mhux inkluża r-reponsabbiltà 
tat-trasportatur, l-impriża kkonċernata 
għandha tinforma wkoll lill-awtorità 
superviżorja bil-frekwenza u l-medja 
tal-ispiża tal-klejms.
L-awtorità superviżorja tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju tal-impriża 
għandha tgħaddi l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel u t-tieni 
subparagrafi fi żmien raġjonevoli u 
f’forma miġbura lill-awtoritajiet 
superviżorji ta’ kull Stat Membru 
kkonċernat fuq it-talba tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-segmentazzjoni għall-Artikolu 159 għandha tkun bi qbil mal-istess Linji tan-Negozju tas-
Solvenza II, u mhux skont il-klassijiet.

Emenda 423
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3 u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1), l-istess 
trattament bħall-Artikolu 172(3) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1) għandu 
jingħata għal perjodu tranżizzjonali, 
għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni 
konklużi mal-impriżi li għandhom l-
uffiċċju prinċipali tagħhom f'pajjiż terz u 
li l-iskemi ta' solvenza tagħhom, sal-
31 ta' Diċembru 2012 probabbilment ma 
jissodisfawx b'mod sħiħ il-kriterji għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza msemmija 

imħassar
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fil-paragrafu 1. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1). Din id-deroga għandha 
tapplika biss meta l-Kummissjoni tkun 
għamlet deċiżjoni skont il-paragrafu 6 li l-
kundizzjonijiet speċifikati intlaħqu mill-
pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 424
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3 u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1), l-istess 
trattament bħall-Artikolu 172(3) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1) għandu 
jingħata għal perjodu tranżizzjonali, 
għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni 
konklużi mal-impriżi li għandhom l-
uffiċċju prinċipali tagħhom f'pajjiż terz u 
li l-iskemi ta' solvenza tagħhom 
probabbilment, sal-31 ta' Diċembru 2012 
probabbilment ma jissodisfawx b'mod 
sħiħ il-kriterji għall-valutazzjoni tal-
ekwivalenza msemmija fil-paragrafu 1. Il-
perjodu tranżizzjonali għandu jdum 
massimu ta' 5 snin mid-data msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 309(1). 
Din id-deroga għandha tapplika biss meta 
l-Kummissjoni tkun għamlet deċiżjoni 

4. Minkejja l-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
tista’, b’konformità mal-Artikolu 301a u 
għal perjodu limitat, u megħjuna mill-
AEAPX skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010, 
tiddeċiedi li r-reġim ta’ solvenza ta’ pajjiż 
terz, applikat għall-attivitajiet tar-
riassigurazzjoni ta’ impriżi li jkollhom l-
uffiċċju ewlieni tagħhom f’dak il-pajjiż 
terz, huwa ekwivalenti temporanjament 
għal dak stipulat fit-Titolu I, jekk tal-
anqas il-kundizzjonijiet li ġejjin ġew 
issodisfati minn dak il-pajjiż terz:
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skont il-paragrafu 6 li l-kundizzjonijiet 
speċifikati intlaħqu mill-pajjiż terz.

(a) il-pajjiż terz stabbilixxa programm ta’ 
konverġenza biex jissodisfa dan l-impenn;
(b) ġew allokati biżżejjed riżorsi biex jiġi 
ssodisfat dan l-impenn;
(c) ġew konklużi ftehimiet għall-iskambju 
ta’ informazzjoni superviżorja
kunfidenzjali, skont l-Artikolu 264;
(d) il-pajjiż terz huwa vvalutat biex ikun 
konformi mal-prinċipji ewlenin, il-
prinċipji u l-istandards adottati mill-
Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-
Superviżuri tal-Assigurazzjoni (AISA).
Kwalunkwe deċiżjoni dwar ekwivalenza 
temporanja għandha tqis ir-rapporti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 177. Dawk 
id-deċiżjonijiet għandhom jiġu riveduti 
regolarment, fuq il-bażi tar-rapporti ta’ 
progress mill-pajjiż terz rilevanti, li jiġu 
ppreżentati u huma vvalutati mill-
Kummissjoni u l-AEAPX kull sitt xhur.
L-AEAPX għandha tippubblika u żżomm 
aġġornata fuq il-websajt tagħha lista tal-
pajjiżi terzi kollha msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 301a, li jispeċifikaw aktar 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 425
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3 u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1), l-istess 
trattament bħall-Artikolu 172(3) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1) għandu 
jingħata għal perjodu tranżizzjonali, 
għall-kuntratti tar-riassigurazzjoni 
konklużi mal-impriżi li għandhom l-
uffiċċju prinċipali tagħhom f'pajjiż terz u 
li l-iskemi ta' solvenza tagħhom 
probabbilment, sal-31 ta' Diċembru 2012 
probabbilment ma jissodisfawx b'mod 
sħiħ il-kriterji għall-valutazzjoni tal-
ekwivalenza msemmija fil-paragrafu 1. Il-
perjodu tranżizzjonali għandu jdum 
massimu ta' 5 snin mid-data msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 309(1). 
Din id-deroga għandha tapplika biss meta 
l-Kummissjoni tkun għamlet deċiżjoni 
skont il-paragrafu 6 li l-kundizzjonijiet 
speċifikati intlaħqu mill-pajjiż terz.

4. Minkejja l-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
tista’, b’konformità mal-Artikolu 301a u 
għal perjodu limitat, u megħjuna mill-
AEAPX skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010, 
tiddeċiedi li r-reġim ta’ solvenza ta’ pajjiż 
terz, applikat għall-attivitajiet tar-
riassigurazzjoni ta’ impriżi li jkollhom l-
uffiċċju ewlieni tagħhom f’dak il-pajjiż 
terz, huwa ekwivalenti temporanjament 
għal dak stipulat fit-Titolu I, filwaqt li 
jitqiesu l-prinċipji ta' gwida li ġejjin:

(a) il-pajjiż terz ta impenji bil-miktub lill-
Unjoni Ewropea biex jadotta u japplika r-
reġim ta’ solvenza li jkun kapaċi jiġi 
vvalutat ekwivalenti b’konformità mal-
paragrafu 2, qabel it-tmiem ta’ dan il-
perjodu;
(b) il-pajjiż terz stabbilixxa programm ta’ 
konverġenza biex jissodisfa dan l-impenn;
(c) ġew allokati biżżejjed riżorsi biex jiġi 
ssodisfat dan l-impenn;
(d) ir-reġim attwali ta’ solvenza tal-pajjiż 
terz huwa jew se jkun ibbażat fuq ir-riskju 
u bbażat fuq il-valutazzjoni ekonomika 
tal-assi u l-obbligazzjonijiet;
(e) ġew konklużi ftehimiet għall-iskambju 
ta’ informazzjoni superviżorja 
kunfidenzjali, skont l-Artikolu 264;
(f) il-pajjiż terz huwa vvalutat biex ikun 
konformi mal-prinċipji ewlenin adottati 
mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-
Superviżuri tal-Assigurazzjoni (AISA).
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Kwalunkwe deċiżjoni dwar ekwivalenza 
temporanja għandha tqis ir-rapporti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 177. Dawk 
id-deċiżjonijiet għandhom jiġu riveduti 
regolarment, fuq il-bażi tar-rapporti ta’ 
progress mill-AEAPX, li jiġu ppreżentati 
u huma vvalutati mill-Kummissjoni kull 
sitt xhur.
L-AEAPX għandha tippubblika u żżomm 
aġġornata fuq il-websajt tagħha lista tal-
pajjiżi terzi kollha msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 301a, li jispeċifikaw aktar 
il-prinċipji ta' gwida stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 426
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3 u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1), l-istess 
trattament bħall-Artikolu 172(3) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1) għandu 
jingħata għal perjodu tranżizzjonali, għall-
kuntratti tar-riassigurazzjoni konklużi mal-
impriżi li għandhom l-uffiċċju prinċipali 
tagħhom f'pajjiż terz u li l-iskemi ta' 
solvenza tagħhom probabbilment, sal-
31 ta' Diċembru 2012 probabbilment ma 
jissodisfawx b'mod sħiħ il-kriterji għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza msemmija fil-
paragrafu 1. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1). Din id-deroga għandha 

4. B'deroga mill-paragrafu 3 u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 134(1), l-istess 
trattament bħall-Artikolu 172(3) u t-tieni
subparagrafu tal-Artikolu 134(1) għandu 
jingħata għal perjodu tranżizzjonali, għall-
kuntratti tar-riassigurazzjoni konklużi mal-
impriżi li għandhom l-uffiċċju prinċipali 
tagħhom f'pajjiż terz u li l-iskemi ta' 
solvenza tagħhom, sal-
31 ta' Diċembru 2012 probabbilment ma 
jissodisfawx b'mod sħiħ il-kriterji għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza msemmija fil-
paragrafu 1. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1). Il-Kummissjoni tista' 
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tapplika biss meta l-Kummissjoni tkun 
għamlet deċiżjoni skont il-paragrafu 6 li l-
kundizzjonijiet speċifikati intlaħqu mill-
pajjiż terz.

testendi dak il-perjodu b'sentejn oħra 
meta l-pajjiż terz ma jkunx issodisfa l-
impenn tiegħu iżda jkun għamel progress 
tajjeb. Din id-deroga għandha tapplika biss 
meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet 
f'konformità mal-paragrafu 6 li 
kundizzjonijiet speċifikati ntlaħqu mill-
pajjiż terz.

(tapplika wkoll għall-Artikoli 227 u 260 
tad-Direttiva 2009/138/KE)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri legali u l-bidliet regolatorji meħtieġa biex reġim jimxi 'l quddiem lejn l-
ekwivalenza, jirrikjedu ċerta flessibbiltà. Dan biex ikun żgurat li fi tmiem il-perjodu 
tranżizzjonali, l-għan tal-ekwivalenza jintlaħaq. Inkella l-preokkupazzjonijiet rigward 
kundizzjonijiet indaqs u t-tfixkil kummerċjali jidhru biss aktar 'il quddiem.

Emenda 427
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 301a u li jkunu 
suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, li jispeċifikaw 
b'relazzjoni mal-paragrafu 4, it-tul ta' 
żmien tal-perjodu tranżizzjonali li jista' 
jkun iqsar mill-massimu ta' 5 snin u l-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati mill-pajjiż terz. Dawk il-
kundizzjonijiet għandhom ikopru impenji 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji, il-
konverġenza tagħhom għal skema 
ekwivalenti fuq perjodu ta' żmien fiss, il-
kontenut tal-iskema eżistenti jew maħsub,
u oqsma ta' kooperazzjoni, skambju ta' 
informazzjoni u obbligi ta' segretezza 

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 301a u li jkunu 
suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, li jispeċifikaw 
b'relazzjoni mal-paragrafu 4, it-tul ta' 
żmien tal-perjodu tranżizzjonali li jista' 
jkun iqsar mill-massimu ta' 5 snin u l-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati mill-pajjiż terz. Dawk il-
kundizzjonijiet għandhom ikopru impenji 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji, il-
konverġenza tagħhom għal skema 
ekwivalenti fuq perjodu ta' żmien fiss u 
oqsma ta' kooperazzjoni, skambju ta' 
informazzjoni u obbligi ta' segretezza 
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professjonali. professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri legali u l-bidliet regolatorji meħtieġa biex reġim jimxi 'l quddiem lejn l-
ekwivalenza, jirrikjedu ċerta flessibbiltà. Dan biex ikun żgurat li fi tmiem il-perjodu 
tranżizzjonali, l-għan tal-ekwivalenza jintlaħaq. Inkella l-preokkupazzjonijiet rigward 
kundizzjonijiet indaqs u t-tfixkil kummerċjali jidhru biss aktar 'il quddiem.

Emenda 428
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 35 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 172 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fl-Artikolu 172, huwa miżjud il-
paragrafu li ġej:
"6a. Tliet snin wara li jkun beda japplika 
l-perjodu tranżizzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tibda analiżi dwar il-pajjiż terz li 
jkun qed jagħmel progress lejn l-
ekwivalenza mkejjel skont il-miri li ġejjin:
(a) ir-reġim ta' solvenza jkun ibbażat fuq 
ir-riskju
(b) li jkollu sistema indipendenti ta' 
superviżjoni bbażata fuq il-prinċipji tal-
AISA
(c) li jopera suq tal-assigurazzjoni miftuħ 
għall-kumpaniji tar-(ri)assigurazzjoni 
bbażati f'ġurisdizzjonijiet oħra
Skont il-konklużjonijiet tal-analiżi, fi 
tmiem il-perjodu tranżizzjonali ta' 5 snin, 
il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu 
tranżizzjonali b'5 snin oħra.
Wara 5 snin, meta pajjiż terz ikun għamel 
progress lejn l-ekwivalenza, il-perjodu 
tranżizzjonali jista' jiġi estiż b'5 snin 
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oħra."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura fuq perjodu twil ta' żmien tan-negozju tal-assigurazzjoni, u s-sinifikat li 
wieħed jista' jikkompeti f'suq partikolari, ħames snin mhumiex biżżejjed. Jinħtieġ livell ogħla 
ta' ċertezza, biex ikun possibbli li dan il-perjodu jiġi estiż b'5 snin oħra jekk ikun sar progress 
lejn l-ekwivalenza. Huwa importanti li niftakru li l-UE damet aktar minn 15-il sena biex 
tiżviluppa Solvenza II.

Emenda 429
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 38
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 216 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, u tispeċifika ċ-
ċirkostanzi li fihom tkun tista’ tittieħed id-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

7. L-AEAPX tista’ tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji u tispeċifika 
ċ-ċirkostanzi li fihom tista’ tittieħed id-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.

L-AEAPX għandha tippreżenta dak l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni.
Is-setgħa tiġi delegata lill-Kummissjoni 
biex tadotta dawk l-istandards tekniċi 
regolatorji skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Or. en

Emenda 430
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 40
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 227 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Waqt li jkun qed jagħmel dan, is-
superviżur tal-grupp għandu jikkonsulta 
lill-awtoritajiet superviżorji l-oħra 
konċernati u l-AEAPX qabel ma jieħu 
deċiżjoni dwar l-ekwivalenza.”

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 431
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 41
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 227 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, sabiex tispeċifika l-
kriterji ħalli jiġi vvalutat jekk ir-reġim tas-
solvenza f'pajjiż terz huwiex ekwivalenti 
għal dak stabilit fit-Titolu I, Kapitolu VI."

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 432
Peter Skinner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 42
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 227 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, għal 
perjodu tranżizzjonali jipprovdu li l-
kalkolu tas-solvenza tal-grupp 
jikkunsidra, fir-rigward tal-impriża 
msemmija f'dak is-subparagrafu, ir-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza u l-fondi 
proprji eliġibbli biex ikun issodisfat ir-
rekwiżit kif stipulat mill-pajjiż terz 
ikkonċernat. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel sub-paragrafu tal-
Artikolu 309(1). Din id-deroga għandha 
tapplika biss meta l-Kummissjoni tkun 
iddeċidiet f'konformità mal-paragrafu 7 li 
kundizzjonijiet speċifikati ntlaħqu mill-
pajjiż terz.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 433
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 42
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 227 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, għal 
perjodu tranżizzjonali jipprovdu li l-

6. Minkejja l-paragrafu (5)2, il-
Kummissjoni tista’, b’konformità mal-
Artikolu 301a u għal perjodu limitat, u 



PE472.278v01-00 104/141 AM\877719MT.doc

MT

kalkolu tas-solvenza tal-grupp 
jikkunsidra, fir-rigward tal-impriża 
msemmija f'dak is-subparagrafu, ir-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza u l-fondi 
proprji eliġibbli biex ikun issodisfat ir-
rekwiżit kif stipulat mill-pajjiż terz 
ikkonċernat. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel sub-paragrafu tal-
Artikolu 309(1). Din id-deroga għandha 
tapplika biss meta l-Kummissjoni tkun 
iddeċidiet f'konformità mal-paragrafu 7 li 
kundizzjonijiet speċifikati ntlaħqu mill-
pajjiż terz.

megħjuna mill-AEAPX skont l-Artikolu 
33(2) tar-Regolament (UE) Nru 
1094/2010, tiddeċiedi li r-reġim 
superviżorju ta’ pajjiż terz, applikat għall-
impriżi li jkollhom l-uffiċċju ewlieni 
tagħhom f’dak il-pajjiż terz, huwa 
ekwivalenti temporanjament għal dak 
stipulat fit-Titolu I, Kapitolu IV, filwaqt li 
jitqiesu l-prinċipji ta' gwida li ġejjin:

(a) il-pajjiż terz ta impenji bil-miktub lill-
Unjoni Ewropea biex jadotta u japplika r-
reġim superviżorju li jkun kapaċi jiġi 
vvalutat bħala ekwivalenti b’konformità 
mal-paragrafu 2, qabel it-tmiem ta’ dan 
il-perjodu;
(b) il-pajjiż terz stabbilixxa programm ta’ 
konverġenza biex jissodisfa dan l-impenn;
(c) ġew allokati biżżejjed riżorsi biex jiġi 
ssodisfat dan l-impenn;
(d) ir-reġim superviżorju attwali tal-pajjiż 
terz huwa jew se jkun ibbażat fuq ir-riskju 
u bbażat fuq il-valutazzjoni ekonomika 
tal-assi u l-obbligazzjonijiet;
(e) ġew konklużi ftehimiet għall-iskambju 
ta’ informazzjoni superviżorja 
kunfidenzjali, skont l-Artikolu 264;
(f) il-pajjiż terz huwa vvalutat biex ikun 
konformi mal-prinċipji ewlenin adottati 
mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-
Superviżuri tal-Assigurazzjoni (AISA).
Kwalunkwe deċiżjoni dwar ekwivalenza 
temporanja għandha tqis ir-rapporti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 177. Dawk 
id-deċiżjonijiet għandhom jiġu riveduti 
regolarment, fuq il-bażi tar-rapporti ta’ 
progress mill-AEAPX, li jiġu ppreżentati 
u huma vvalutati mill-Kummissjoni kull 
sitt xhur.
L-AEAPX għandha tippubblika u żżomm 
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aġġornata fuq il-websajt tagħha lista tal-
pajjiżi terzi kollha msemmija f’dan l-
Artikolu.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 301a, li jispeċifikaw aktar 
il-prinċipji ta' gwida stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 434
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 42 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 227 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Fl-Artikolu 227, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"8a. Tliet snin wara li jkun beda japplika 
l-perjodu tranżizzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tibda analiżi dwar il-pajjiż terz li 
jkun qed jagħmel progress lejn l-
ekwivalenza mkejjel skont il-miri li ġejjin:
(a) ir-reġim ta' solvenza jkun ibbażat fuq 
ir-riskju
(b) li jkollu sistema indipendenti ta' 
superviżjoni bbażata fuq il-prinċipji tal-
AISA
(c) li jopera suq tal-assigurazzjoni miftuħ 
għall-kumpaniji tar-(ri)assigurazzjoni 
bbażati f'ġurisdizzjonijiet oħra
Skont il-konklużjonijiet tal-analiżi, fi 
tmiem il-perjodu tranżizzjonali ta' 5 snin, 
il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu 
tranżizzjonali b'5 snin oħra.
Wara 5 snin, meta pajjiż terz ikun għamel 
progress lejn l-ekwivalenza, il-perjodu 
tranżizzjonali jista' jiġi estiż b'5 snin 
oħra."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: Minħabba n-natura fuq perjodu twil ta' żmien tan-negozju tal-assigurazzjoni, 
u s-sinifikat li wieħed jista' jikkompeti f'suq partikolari, ħames snin mhumiex biżżejjed. 
Jinħtieġ livell ogħla ta' ċertezza, biex ikun possibbli li dan il-perjodu jiġi estiż b'5 snin oħra 
jekk ikun sar progress lejn l-ekwivalenza. Huwa importanti li niftakru li l-UE damet aktar 
minn 15-il sena biex tiżviluppa Solvenza II.

Emenda 435
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 42 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 230 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Fl-Artikolu 230(2), l-ewwel 
subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
"2. Il-Kapital Rekwiżit għas-Solvenza fil-
livell tal-grupp ibbażat fuq data 
kkonsolidata (Kapital Rekwiżit għas-
Solvenza kkonsolidat) għandu jiġi 
kkalkulat fuq il-bażi tal-formula standard 
u, meta xieraq, fuq mudell intern 
approvat, bil-mod deskritt fl-Artikolu 100 
u b'mod konsistenti mal-prinċipji ġenerali 
li jinsabu fit-Titolu I, Kapitolu VI, 
Taqsima 4, Subtaqsimiet 1 u 2 u t-
Titolu I, Kapitolu VI, Taqsima 4, 
Subtaqsiemiet 1 u 3, rispettivament."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi wriet il-perikli tad-dipendenza żejda fuq il-mudelli interni. Din l-emenda tiżgura li l-
formula standard tkun ikkalkulata dejjem a) biex jiġi ffaċilitat il-paragun bejn l-assiguraturi u 
b) biex ir-riżultati tal-mudelli interni jkunu jistgħu jitqabblu mal-formula standard biex l-
attenzjoni superviżorja tiġi ffukata fuq id-differenzi ewlenin u tingħata aktar informazzjoni 
dwar il-punti sodi u l-punti dgħajfin kemm tal-mudell intern kif ukoll ta' dak regolatorju u c) 
biex jiġi pprovdut limitu regolatorju fuq ir-riżultati tal-mudelli interni.
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Emenda 436
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 44
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 234

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, biex tispeċifika l-
prinċipji u l-metodi tekniċi kif spjegat fl-
Artikoli 220 sa 229 u l-applikazzjoni tal-
Artikoli 230 sa 233 sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni uniformi fl-Unjoni.

Sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni 
konsistenti ta' dan l-Artikolu, l-AEAPX 
għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards 
tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-
prinċipji u l-metodi tekniċi kif spjegat fl-
Artikoli 220 sa 229 u l-applikazzjoni tal-
Artikoli 230 sa 233, li jirriflettu n-natura 
ekonomika ta' strutturi legali speċifiċi.

L-AEAPX għandha tippreżenta dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa mhux iżjed tard mill-
1 ta’ Marzu 2012.
Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 437
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 54 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 248 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 3 għandu jinbidel b’dan 
li ġej:
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"3. L-awtoritajiet superviżorji tal-fergħat 
sinifikanti u l-impriżi relatati għandhom 
jitħallew jieħdu sehem ukoll fil-kulleġġi 
tas-superviżuri. Madankollu, il-
parteċipazzjoni tagħhom għandha tkun 
limitata biss għall-kisba tal-objettiv ta’ 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni.
Is-superviżur tal-grupp jista' jistieden, kif 
xieraq, lill-banek ċentrali rilevanti tas-
Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali 
(inkluż il-BĊE) biex jipparteċipaw fl-
attivitajiet tal-kulleġġ tas-superviżuri, 
meta dawk l-attivitajiet ikunu rilevanti 
għall-eżerċizzju tal-kompiti rispettivi 
tagħhom.
Il-funzjoni effikaċi tal-kulleġġ tista' tesiġi 
li xi attivitajiet jitwettqu minn numru 
mnaqqas ta' awtoritajiet superviżorji fi 
ħdan il-kulleġġ tas-superviżuri.'
'Is-sħubija tal-kulleġġ tas-superviżuri 
għandha tinkludi lis-superviżur tal-grupp 
u l-awtoritajiet superviżorji tal-Istati 
Membri kollha li fih jinsab l-uffiċċju 
ewlieni tal-impriżi sussidjarji kollha.
L-awtoritajiet superviżorji tal-fergħat 
sinifikanti u l-impriżi relatati għandhom 
jitħallew jieħdu sehem ukoll fil-kulleġġi 
tas-superviżuri. Madankollu, il-
parteċipazzjoni tagħhom għandha tkun 
limitata biss għall-kisba tal-objettiv ta’ 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni.
Is-superviżur tal-grupp jista' jistieden, kif 
xieraq, lill-banek ċentrali rilevanti tas-
Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali 
(inkluż il-BĊE) biex jipparteċipaw fl-
attivitajiet tal-kulleġġ tas-superviżuri, 
meta dawk l-attivitajiet ikunu rilevanti 
għall-eżerċizzju tal-kompiti rispettivi 
tagħhom.
Il-funzjoni effikaċi tal-kulleġġ tista' tesiġi 
li xi attivitajiet jitwettqu minn numru 
mnaqqas ta' awtoritajiet superviżorji fi 
ħdan il-kulleġġ tas-superviżuri."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali rilevanti tas-SEBĊ jistgħu jiġu mistiedna għall-
attivitajiet tal-kulleġġi tas-superviżuri meta dawn l-attivitajiet ikunu rilevanti għall-eżerċizzju 
tal-kompiti tagħhom, pereżempju, b'rabta mal-kompiti kontributorji tal-banek ċentrali fil-
qasam tal-istabbiltà finanzjarja.

Emenda 438
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt a
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-verifika għandha ssir mill-awtorità 
superviżorja li għandha tkun is-
superviżuri tal-grupp kieku l-kriterji 
stabiliti fl-Artikolu 247(2) kellhom 
japplikaw, fuq talba tal-impriża possedenti 
jew min-naħa ta’ kwalunkwe waħda mill-
impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni awtorizzati fl-Unjoni jew 
fuq l-inizjattiva tagħha, sakemm il-
Kummissjoni ma tkunx ikkonkludiet minn 
qabel fir-rigward tal-ekwivalenza tal-
pajjiż terz konċernat. Fit-twettiq ta' dan, l-
awtorità superviżorja għandha tikkonsulta 
l-awtoritajiet l-oħra superviżorji 
konċernati u l-AEAPX, qabel ma tieħu 
deċiżjoni.”

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 439
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt 
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-verifika għandha ssir mill-awtorità 
superviżorja li għandha tkun is-superviżuri
tal-grupp kieku l-kriterji stabiliti fl-
Artikolu 247(2) kellhom japplikaw, fuq 
talba tal-impriża possedenti jew min-naħa 
ta’ kwalunkwe waħda mill-impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
awtorizzati fl-Unjoni jew fuq l-inizjattiva 
tagħha, sakemm il-Kummissjoni ma tkunx 
ikkonkludiet minn qabel fir-rigward tal-
ekwivalenza tal-pajjiż terz konċernat. Fit-
twettiq ta' dan, l-awtorità superviżorja
għandha tikkonsulta l-awtoritajiet l-oħra 
superviżorji konċernati u l-AEAPX, qabel 
ma tieħu deċiżjoni.

Il-verifika għandha ssir mill-awtorità 
superviżorja li għandha tkun is-superviżur
tal-grupp kieku l-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 247(2) kellhom japplikaw (minn 
issa ’l quddiem, “l-aġent superviżur tal-
grupp”), fuq talba tal-impriża possedenti 
jew min-naħa ta’ kwalunkwe waħda mill-
impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni awtorizzati fl-Unjoni jew 
fuq l-inizjattiva tagħha, sakemm il-
Kummissjoni ma tkunx ikkonkludiet minn 
qabel fir-rigward tal-ekwivalenza jew 
ekwivalenza temporanja tal-pajjiż terz 
konċernat. L-aġent superviżur tal-grupp 
għandu jikkopera mal-AEAPX 
f’konformità mal-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.
Fit-twettiq ta’ dan, l-aġent superviżur tal-
grupp għandu, megħjun mill-AEAPX, 
jikkonsulta l-awtoritajiet l-oħra 
superviżorji konċernati, qabel ma jieħu
deċiżjoni dwar l-ekwivalenza. Din id-
deċiżjoni għandha tittieħed skont il-
kriterji adottati skont il-paragrafu 2. L-
aġent superviżur tal-grupp ma jieħu l-
ebda deċiżjoni fir-rigward ta’ pajjiż terz li 
tikkontradixxi kwalunkwe deċiżjoni 
meħuda qabel fir-rigward ta’ dak il-pajjiż 
terz.
Meta awtoritajiet superviżorji ma jaqblux 
dwar id-deċiżjoni meħuda skont is-
subparagrafu 2, dawn jistgħu jirreferu l-
kwistjoni lill-AEAPX u jitolbu l-assistenza 
tagħha skont l-Artikolu 19(1) sa (3) u (6), 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 fi 
żmien 3 xhur wara n-notifika tad-
deċiżjoni mill-aġent superviżur tal-grupp. 
F’dak il-każ, l-AEAPX tista’ tieħu azzjoni 
skont is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak 
l-Artikolu.
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Or. en

Emenda 440
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt b
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "l-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u 
b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, ħalli tispeċifika l-
kriterji sabiex tivvaluta jekk ir-reġim 
prudenzjali f’pajjiż terz għas-superviżjoni 
ta’ gruppi jkunx ekwivalenti għal dak 
stabilit f’dan it-Titolu."

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 441
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt c 
Direttiva 2009/138/KE 
Artikolu 260 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: imħassar
‘4. B'deroga mill-Artikolu 261(1), l-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 262(1) u t-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 263, l-Istati 
Membri jistgħu għal perjodu 
tranżizzjonali, jiddependu fuq is-
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superviżjoni tal-grupp eżerċitata mill-
awtoritajiet superviżorji tal-pajjiż terzi. Il-
perjodu tranżizzjonali għandu jdum 
massimu ta' 5 snin mid-data msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 309(1). 
Din id-deroga għandha tapplika biss meta 
l-Kummissjoni tkun għamlet deċiżjoni 
skont il-paragrafu 5 li l-kundizzjonijiet 
speċifikati intlaħqu mill-pajjiż terz."

Or. en

Emenda 442
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt c
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: imħassar
"4. B'deroga mill-Artikolu 261(1), l-
ewwel paragrafu tal-Artikolu 262(1) u t-
tieni paragrafu tal-Artikolu 263, l-Istati 
Membri jistgħu għal perjodu 
tranżizzjonali, jiddependu fuq is-
superviżjoni tal-grupp eżerċitata mill-
awtoritajiet superviżorji tal-pajjiż terzi. Il-
perjodu tranżizzjonali għandu jdum 
massimu ta' 5 snin mid-data msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 309(1). 
Din id-deroga għandha tapplika biss meta 
l-Kummissjoni tkun għamlet deċiżjoni 
skont il-paragrafu 5 li l-kundizzjonijiet 
speċifikati intlaħqu mill-pajjiż terz."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.
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Emenda 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt c
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-Artikolu 261(1), l-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 262(1) u t-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 263, l-Istati Membri 
jistgħu għal perjodu tranżizzjonali, 
jiddependu fuq is-superviżjoni tal-grupp 
eżerċitata mill-awtoritajiet superviżorji tal-
pajjiż terzi. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum massimu ta' 5 snin mid-data
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1). Din id-deroga għandha 
tapplika biss meta l-Kummissjoni tkun 
għamlet deċiżjoni skont il-paragrafu 5 li l-
kundizzjonijiet speċifikati intlaħqu mill-
pajjiż terz.

4. B'deroga mill-Artikolu 261(1), l-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 262(1) u t-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 263, l-Istati Membri 
jistgħu għal perjodu tranżizzjonali, 
jiddependu fuq is-superviżjoni tal-grupp 
eżerċitata mill-awtoritajiet superviżorji tal-
pajjiż terzi tal-impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni, li l-impriża ewlenija 
tagħhom jkollha s-sede tagħha barra l-
Komunità fl-1 ta' Jannar 2014 
f'sitwazzjonijiet għajr dawk koperti fil-
paragrafu 5. Il-perjodu tranżizzjonali 
għandu jdum mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2018, jew sad-data li 
fiha, skont il-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu. ir-reġim prudenzjali ta' dak il-
pajjiż terz ikun tqies ekwivalenti għal dak 
stipulat f'dan it-Titolu, skont liema tasal l-
ewwel. Din id-deroga għandha tapplika 
biss meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet 
f'konformità mal-paragrafu 7 li 
kundizzjonijiet speċifikati ntlaħqu mill-
pajjiż terz.

Mhux aktar tard minn 3 snin wara l-
1 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni 
għandha teżamina mill-ġdid, b'rabta ma' 
kull pajjiż terz li dwaru l-Kummissjoni 
ħadet deċiżjoni skont il-paragrafu 7, il-
progress li jkun sar mill-pajjiż terz dwar 
il-konverġenza għal reġim ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li titqies il-ħidma tal-Kunsill dwar il-kwistjoni tal-pajjiż terz.



PE472.278v01-00 114/141 AM\877719MT.doc

MT

Emenda 444
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt c
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn 3 snin wara l-
1 ta' Jannar 2014, u kull tliet snin, il-
Kummissjoni għandha teżamina mill-
ġdid, b'rabta ma' kull pajjiż terz li dwaru 
l-Kummissjoni ħadet deċiżjoni skont il-
paragrafu 7, il-progress li jkun sar mill-
pajjiż terz dwar il-konverġenza għal reġim 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 445
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt d
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: imħassar
‘5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 301a u 
li jkunu suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, li jispeċifikaw 
b'relazzjoni mal-paragrafu 4, it-tul ta' 
żmien tal-perjodu tranżizzjonali li jista' 
jkun iqsar mill-massimu ta' 5 snin u l-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati mill-pajjiż terz. Dawk il-
kundizzjonijiet għandhom ikopru impenji 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji, il-
konverġenza tagħhom għal skema 
ekwivalenti fuq perjodu ta' żmien fiss, il-
kontenut tal-iskema eżistenti jew maħsub, 
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u oqsma ta' kooperazzjoni, skambju ta' 
informazzjoni u obbligi ta' segretezza 
professjonali."

Or. en

Emenda 446
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt d
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandu jiżdied il-paragrafu 5 li ġej: imħassar
5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 301a u 
li jkunu suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, li jispeċifikaw 
b'relazzjoni mal-paragrafu 4, it-tul ta' 
żmien tal-perjodu tranżizzjonali li jista' 
jkun iqsar mill-massimu ta' 5 snin u l-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati mill-pajjiż terz. Dawk il-
kundizzjonijiet għandhom ikopru impenji 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji, il-
konverġenza tagħhom għal skema 
ekwivalenti fuq perjodu ta' żmien fiss, il-
kontenut tal-iskema eżistenti jew maħsub, 
u oqsma ta' kooperazzjoni, skambju ta' 
informazzjoni u obbligi ta' segretezza 
professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza ta' pajjiż terz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata fil-miżuri 
implimentattivi ta' Solvenza II.

Emenda 447
Corien Wortmann-Kool
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt d
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 301a u 
li jkunu suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 301b u 301c, li jispeċifikaw 
b'relazzjoni mal-paragrafu 4, it-tul ta' 
żmien tal-perjodu tranżizzjonali li jista' 
jkun iqsar mill-massimu ta' 5 snin u l-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati mill-pajjiż terz. Dawk il-
kundizzjonijiet għandhom ikopru impenji 
mogħtija mill-awtoritajiet superviżorji, il-
konverġenza tagħhom għal skema 
ekwivalenti fuq perjodu ta' żmien fiss, il-
kontenut tal-iskema eżistenti jew maħsub, 
u oqsma ta' kooperazzjoni, skambju ta' 
informazzjoni u obbligi ta' segretezza 
professjonali.

5. Bla ħsara għall-paragrafu (4)2, il-
Kummissjoni tista’, b’konformità mal-
Artikolu 301a u għal perjodu limitat, u 
megħjuna mill-AEAPX skont l-
Artikolu 33(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010, tiddeċiedi li r-reġim 
superviżorju ta’ pajjiż terz, applikat għall-
impriżi li jkollhom l-uffiċċju ewlieni 
tagħhom f’dak il-pajjiż terz, huwa 
ekwivalenti temporanjament għal dak 
stipulat f'dan it-Titolu, filwaqt li jitqiesu l-
prinċipji ta' gwida li ġejjin:

(a) il-pajjiż terz ta impenji bil-miktub lill-
Unjoni Ewropea biex jadotta u japplika r-
reġim superviżorju li jkun kapaċi jiġi 
vvalutat bħala ekwivalenti b’konformità 
mal-paragrafu 3, qabel it-tmiem ta’ dan 
il-perjodu;
(b) il-pajjiż terz stabbilixxa programm ta’ 
konverġenza biex jissodisfa dan l-impenn;
(c) ġew allokati biżżejjed riżorsi biex jiġi 
ssodisfat dan l-impenn;
(d) ir-reġim superviżorju attwali tal-pajjiż 
terz huwa jew se jkun ibbażat fuq ir-riskju 
u bbażat fuq il-valutazzjoni ekonomika 
tal-assi u l-obbligazzjonijiet;
(e) ġew konklużi ftehimiet għall-iskambju 
ta’ informazzjoni superviżorja 
kunfidenzjali, skont l-Artikolu 264;
(f) il-pajjiż terz huwa vvalutat biex ikun 
konformi mal-prinċipji ewlenin adottati 
mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-



AM\877719MT.doc 117/141 PE472.278v01-00

MT

Superviżuri tal-Assigurazzjoni (AISA).
Kwalunkwe deċiżjoni dwar ekwivalenza 
temporanja għandha tqis ir-rapporti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 177. Dawk 
id-deċiżjonijiet għandhom jiġu riveduti 
regolarment, fuq il-bażi tar-rapporti ta’ 
progress mill-AEAPX, li jiġu ppreżentati 
u huma vvalutati mill-Kummissjoni u l-
AEAPX kull sitt xhur.
L-AEAPX għandha tippubblika u żżomm 
aġġornata fuq il-websajt tagħha lista tal-
pajjiżi terzi kollha msemmija f’dan l-
Artikolu.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 301a, li jispeċifikaw aktar 
il-prinċipji ta' gwida stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu.
Meta deċiżjoni tkun ġiet adottata mill-
Kummissjoni, skont l-ewwel 
subparagrafu, fir-rigward ta’ pajjiż terz, 
dik id-deċiżjoni għandha tkun 
rikonoxxuta bħala determinanti għall-
finijiet tal-verifika msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 448
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt e
Direttiva 2009/138/KE 
Artikolu 260 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandu jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar
"6. Il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni 
fir-rigward ta' skemi prudenzjali ta' pajjiżi 
terzi, imsemmija fil-paragrafu 4 li l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 4 u 
l-att delegat, kienu ssodisfati mill-pajjiż 
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terz.
Dawk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu 
adottati wara konsultazzjoni mal-Kumitat 
Ewropew tal-Assigurazzjonijiet u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u f'konformità 
mal-proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 301(2). Id-deċiżjonijiet 
għandhom jiġu riveduti regolarment."

Or. en

Emenda 449
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 62 – punt e
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 260 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Tliet snin wara li jkun beda japplika l-
perjodu tranżizzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tibda analiżi dwar il-pajjiż terz li 
jkun qed jagħmel progress lejn l-
ekwivalenza mkejjel skont il-miri li ġejjin:
(a) ir-reġim ta' solvenza jkun ibbażat fuq 
ir-riskju
(b) li jkollu sistema indipendenti ta' 
superviżjoni bbażata fuq il-prinċipji tal-
AISA
(c) li jopera suq tal-assigurazzjoni miftuħ 
għall-kumpaniji tar-(ri)assigurazzjoni 
bbażati f'ġuriżdizzjonijiet oħra
Skont il-konklużjonijiet tal-analiżi, fi 
tmiem il-perjodu tranżizzjonali ta' 5 snin, 
il-Kummissjoni tista' testendi l-perjodu 
tranżizzjonali b'5 snin oħra.
Wara 5 snin, meta pajjiż terz ikun għamel 
progress lejn l-ekwivalenza, il-perjodu 
tranżizzjonali jista' jiġi estiż b'5 snin oħra.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura fuq perjodu twil ta' żmien tan-negozju tal-assigurazzjoni, u s-sinifikat li 
wieħed jista' jikkompeti f'suq partikolari, ħames snin mhumiex biżżejjed. Jinħtieġ livell ogħla 
ta' ċertezza, biex ikun possibbli li dan il-perjodu jiġi estiż b'5 snin oħra jekk ikun sar progress 
lejn l-ekwivalenza. Huwa importanti li niftakru li l-UE damet aktar minn 15-il sena biex 
tiżviluppa Solvenza II.

Emenda 450
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 69 a (ġdid)
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69a) Fl-Artikolu 308, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"1a. Mill-1 ta' Jannar 2013, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jkollhom biżżejjed 
setgħat biex jipproċessaw applikazzjonijiet 
għal permess biex jiġi kkalkulat ir-
Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza abbażi ta' 
mudell intern u li jkunu obbligati 
jikkunsidraw applikazzjonijiet bħal 
dawn."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi m'għandhomx jiġu penalizzati billi ma jkunux jistgħu jużaw il-mudell intern 
tagħhom b'riżultat ta' dewmien fir-rieżami tal-applikazzjoni tagħhom mir-regolatur. Filwaqt 
li jitqies li l-perjodu ta' żmien biex applikazzjoni tiġi rieżaminata, inkluż intervent potenzjali 
tal-AEAPX, jieħu sa 9 xhur, jeħtieġ li r-regolaturi jkunu jistgħu jipproċessaw 
applikazzjonijiet għal mudell intern mill-1 ta' Jannar 2013 biex ikun żgurat li l-proċess ikun 
jista' jiġi kkompletat fil-ħin għal implimentazzjoni fl-1 ta' Jannar 2014.

Emenda 451
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(3), l-Artikolu 41(1) u l-
Artikolu 41(3) ma għandux japplika għal 
perjodu massimu ta' 3 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1).

3. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jipprevedu li l-assigurazzjoni u 
r-riassigurazzjoni jibqgħu suġġetti għar-
rekwiżiti ta' kapital u għar-rekwiżiti ta' 
rappurtar fis-seħħ fil-ġuriżdizzjoni 
rispettiva tagħhom qabel l-
1 ta' Jannar 2013.

Bla ħsara għall-paragrafu preċedenti, 
sabiex jimmonitorjaw il-progress ta' 
impriża partikolari lejn l-implimentazzjoni 
ta' Solvenza II, l-awtoritajiet superviżorji 
jistgħu jitolbu fuq bażi ad hoc li l-impriżi 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jikkalkulaw dawn kollha jew uħud 
minnhom: ir-Rekwiżit Kapitali ta’ 
Solvenza, ir-Rekwiżit Kapitali Minimu, l-
ammont ta’ fondi proprji, u jiddeterminaw 
il-karta tal-bilanċ skont din id-Direttiva; u 
jagħtu din l-informazzjoni lill-awtoritajiet 
superviżorji.

Or. en

Justification

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible.   Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis.  There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation.  In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Emenda 452
Thomas Mann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(3), l-Artikolu 41(1) u l-
Artikolu 41(3) ma għandux japplika għal 
perjodu massimu ta' 3 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1).

3. B'konformità mal-Artikolu 308b, mill-
1 ta' Lulju 2013:

a) l-impriżi tal-assikurazzjoni u tar-
riassikurazzjoni għandhom jikkalkulaw l-
estimi għar-rekwiżit kapitali ta' solvenza, 
ir-rekwiżit kapitali minimu, l-ammont ta' 
fondi proprji u l-bilanċ skont din id-
Direttiva, u għandhom jagħtu din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet 
superviżorji;
b) l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom jikkonformaw 
mar-rekwiżiti tal-informazzjoni fir-
rigward tar-rappurtar annwali lill-
awtoritajiet superviżorji skont l-
Artikolu 35; l-Istati Membri jistgħu 
jirrevokaw dawn ir-rekwiżiti tal-
informazzjoni għal dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li ma 
jikkonformawx għalkollox mar-rekwiżit li 
jipprovdu sistemi u strutturi xierqa skont 
l-Artikolu 35(5).

Or. de

Emenda 453
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(3), l-Artikolu 41(1) u l-
Artikolu 41(3) ma għandux japplika għal 
perjodu massimu ta' 3 snin mid-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1).

3. Bla ħsara għall-Artikolu 308b, fl-
1 ta’ Lulju 2013, l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
għandhom:

(a) jikkalkulaw ir-Rekwiżit Kapitali ta’ 
Solvenza, ir-Rekwiżit Kapitali Minimu, l-
ammont ta’ fondi proprji, u jiddeterminaw 
il-karta tal-bilanċ skont din id-Direttiva;
(b) jagħtu lill-awtoritajiet superviżorji l-
informazzjoi msemmija fl-Artikolu 35 
b'rabta mar-rekwiżiti stipulati fis-
subparagrafu preċedenti; id-data ta' 
referenza ta' din l-informazzjoni għandha 
tkun l-ewwel jum tas-sena finanzjarja 
minn jew wara l-1 ta' Lulju 2012 iżda 
qabel l-1 ta' Lulju 2013; l-AEAPX 
għandha tiddefinixxi l-mudelli li 
għandhom jiġu pprovduti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas Solvenza II ma jirrikjedix dikjarazzjoni tal-qligħ u t-telf iżda dikjarazzjoni tal-analiżi 
tal-varjazzjoni tal-fondi proprji. Għall-konsistenza, hija din id-dikjarazzjoni li għandha tiġi 
rikjesta għall-eżerċizzju ta' dħul gradwali.

Emenda 454
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Matul il-perjodu tranżizzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lill-impriżi 
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tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jiżvelaw, jew jinkludu fir-rapporti tas-
superviżjoni, dik l-informazzjoni biss li 
tista' tingħata mis-sistemi u l-istrutturi 
eżistenti tagħhom, anke jekk, b'dan il-
mod, ma jkunux qed jikkonformaw 
għalkollox mar-rekwiżiti tar-rappurtar u 
l-iżvelar imsemmija fl-Artikoli 35, 51, 
u 53 sa 55;

Or. de

Emenda 455
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bla ħsara għall-Artikolu 308b, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jkollhom is-
setgħa li jitolbu lill-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jressqu l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35 b'rabta mas-sena finanzjarja 
li tintemm fi jew wara l-1 ta' Lulju 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-perspettiva tal-implimentazzjoni progressiva tal-qafas prudenzjali, ir-rappurtar rikjest fl-
Artikolu 35 ma jistax jintalab diġà fl-2013 fl-intier tiegħu. Il-kompitu tad-definizzjoni tal-
mudelli li għandhom jitressqu lill-awtoritajiet superviżorji matul dan l-eżerċizzju ta' 
"tranżizzjoni" jista' jingħata lill-AEAPX.

Emenda 456
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(5), l-Artikolu 75(1) ma 
għandux japplika għal perjodu massimu 
ta' 10 snin mid-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 309(1).

5. Ir-rati tal-istruttura tat-terminu 
rilevanti tat-termini tar-rata tal-imgħax 
bla riskju użati għall-kalkolu tal-aħjar 
stima b'rabta mal-obbligazzjonijiet tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li 
jikkorrispondu ma' primjums imħallsa 
għal kuntratti eżistenti għandhom jibqgħu 
jiġu kkalkulati skont id-
Direttiva 2002/83/KE, 10 snin wara l-
implimentazzjoni tad-
Direttiva 2009/138/KE meta:
1. skont il-liġi nazzjonali, sal-aħħar data 
tal-applikazzjoni tad-Direttiva2002/83/KE, 
id-dispożizzjonijiet tekniċi kienu 
kkalkulati bl-użu tar-rata tal-imgħax 
imsemmija fl-Artikolu 20.B.a.ii tad-
Direttiva 2002/83/KE; kif ukoll
2. meta l-impriża tar-(ri)assigurazzjoni 
tibqa' tikkonforma mal-kundizzjonijiet 
mitluba fis-subparagrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba in-natura fuq perjodu twil taż-żmien tan-negozju, bidla żgħira f'dan il-kalkolu 
jkollha impatt enormi fuq il-kumpaniji tal-assigurazzjoni billi jkunu diġà daħlu f'kuntratti fit-
tul ma' detenturi ta' polza fuq il-bażi attwali. Biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt fuq il-
prezz u d-disponibbiltà ta' prodotti tal-assigurazzjoni fuq perjodu twil ta' żmien, jenħtieġ 
perjodu raġonevoli ta' żmien li matulu l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jkunu jistgħu jagħmlu t-
tranżizzjoni. Meta titqies in-natura fuq perjodu twil ta' żmien ta' dawn il-prodotti, ikun 
raġonevoli li jingħataw 10 snin.

Emenda 457
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
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Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Matul il-perjodu tranżizzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lil gruppi ta' 
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni jiżvelaw, jew jinkludu fir-
rapporti tas-superviżjoni, dik l-
informazzjoni biss li tista' tingħata mis-
sistemi u l-istrutturi eżistenti tagħhom, 
anke jekk, b'dan il-mod, ma jkunux qed 
jikkonformaw għalkollox mar-rekwiżiti 
tar-rappurtar u l-iżvelar imsemmija fl-
Artikoli 254(2), u 256;

Or. de

Emenda 458
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(7), l-Artikolu 94 ma 
għandux japplika għal perjodu massimu 
ta' 10 snin mid-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 309(1).

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati filwaqt li tispeċifika l-elementi 
bażiċi tal-fondi proprji soġġetti għall-
miżuri tranżizzjonali u r-rekwiżiti 
tranżizzjonali msemmija fl-
Artikolu 308b(g) fir-rigward tal-
klassifikazzjoni tal-elementi tal-fondi 
proprji, li se japplikaw għal dawk l-
elementi bażiċi tal-fondi proprji 
speċifikati u filwaqt li tirrikjedi li matul il-
perjodu tranżizzjonali l-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
jikkonformaw tal-anqas mal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 2002/83/KE, l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 73/239/KEE u l-
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Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/68/KE fir-
rigward ta' dawk l-elementi tal-fondi 
proprji.

Or. en

Emenda 459
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308 a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(7), l-Artikolu 94 ma 
għandux japplika għal perjodu massimu 
ta' 10 snin mid-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 309(1).

7. Bla ħsara għall-Artikolu 94, l-elelmenti 
bażiċi tal-fondi proprji maħruġa qabel id-
data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1) li skont id-Direttivi 
elenkati fl-Artikolu 310 jistgħu jintużaw 
biex ikopru sa 50% tal-marġni ta' 
solvenza, għandhom jiġu kklassifikati 
elementi bażiċi tal-fondi proprji tal-livell 1 
għal 20 sena minn dik id-data.

Bla ħsara għall-Artikolu 94, l-elelmenti 
bażiċi tal-fondi proprji maħruġa qabel id-
data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 309(1) li skont id-Direttivi 
elenkati fl-Artikolu 310 jistgħu jintużaw 
biex ikopru sa 25% tal-marġni ta' 
solvenza, għandhom jiġu kklassifikati 
elementi bażiċi tal-fondi proprji tal-livell 2 
għal 20 sena minn dik id-data.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' kriterji ta' klassifikazzjoni ġodda għal dejn subordinat iżżid kumplessità 
mhux meħtieġa; pjuttost milli tiġi żgurata tranżizzjoni gradwali għal Solvenza II, x'aktarx li 
tikkawża turbolenza fis-swieq finanzjarji, tgħawweġ is-suq u żżid il-kost tal-kapital. Ikun 
aħjar li jitħalla perjodu itwal, sabiex l-impriżi jingħataw żmien biżżejjed biex iħallsu d-dejn 
subordinat maħruġ qabel id-dħul fis-seħħ ta' Solvenza II.
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Emenda 460
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-Kummissjoni tkun adottat att 
delegat f'konformità mal-
Artikolu 308b(7), l-Artikolu 94 ma 
għandux japplika għal perjodu massimu 
ta' 10 snin mid-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 309(1).

7. Minkejja l-Artikolu 94, l-elementi 
bażiċi tal-fondi proprji li nħarġu qabel id-
data msemmija fl-Artikolu 309(1), u li 
skont id-Direttivi msemmija fl-
Artikolu 310 jistgħu jintużaw biex jiġi 
ssodisfat il-marġni ta' solvenza 
disponibbli sa tal-anqas 50% tal-marġni 
ta' solvenza, għandhom jiġu inklużi fil-
fondi proprji bażiċi tal-Livell 1 sa 20 sena 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 309(1).
Minkejja l-Artikolu 94, l-elementi bażiċi 
tal-fondi proprji li nħarġu qabel id-data
msemmija fl-Artikolu 309(1), u li skont id-
Direttivi msemmija fl-Artikolu 310, 
jistgħu jintużaw biex jiġi ssodisfat il-
marġni ta' solvenza disponibbli sa 25% 
tal-marġni ta' solvenza, għandhom jiġu 
inklużi fil-fondi proprji bażiċi tal-Livell 2 
sa 20 sena wara d-data msemmija fl-
Artikolu 309(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kumment u s-suġġeriment ta' abbozzar mill-ġdid japplikaw ukoll għall-
Artikolu 308b(g) ta' 2011/0006(COD).

Emenda 461
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 9 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Il-parametri standard li għandhom 
jintużaw għall-ekwitajiet li l-impriża xtrat 
fi jew qabel il-31 ta' Diċembru 2013, meta 
jiġi kkalkulat is-submodulu ta' riskju fuq 
l-ekwitajiet skont il-formula standard 
mingħajr l-għażla stabbilita fl-
Artikolu 304, għandhom jiġu kkalkulati 
bħala l-medji peżati ta':
(a) il-parametru standard li għandu 
jintuża meta jiġi kkalkulat is-submodulu 
ta' riskju fuq l-ekwitajiet skont l-
Artikolu 304; kif ukoll
(b) il-parametru standard li għandu 
jintuża meta jiġi kkalkulat is-submodulu 
ta' riskju fuq l-ekwitajiet skont il-formula 
standard mingħajr l-għażla stabbilita fl-
Artikolu 304,
Il-piż għall-parametru espress fil-punt (b) 
għandu jiżdied tal-anqas b'mod lineari fi 
tmiem kull sena minn 0% matul is-sena li 
tibda fl-1 ta' Jannar 2014 għal 100% sa 
10 snin wara l-1 ta' Jannar 2014.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati li jispeċifikaw aktar il-proċedura 
u l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati, 
inklużi l-ekwitajiet li għandhom ikunu 
soġġetti għall-miżura tranżizzjonali.

Or. en

Emenda 462
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Il-parametri standard li għandhom 
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jintużaw għall-ekwitajiet li l-impriża xtrat 
fi jew qabel il-31 ta' Diċembru 2013, meta 
jiġi kkalkulat is-submodulu ta' riskju fuq 
l-ekwitajiet skont il-formula standard 
mingħajr l-għażla stabbilita fl-
Artikolu 304, għandhom jiġu kkalkulati 
bħala l-medji peżati ta':
(a) il-parametru standard li għandu 
jintuża meta jiġi kkalkulat is-submodulu 
ta' riskju fuq l-ekwitajiet skont l-
Artikolu 304; kif ukoll
(b) il-parametru standard li għandu 
jintuża meta jiġi kkalkulat is-submodulu 
ta' riskju fuq l-ekwitajiet skont il-formula 
standard mingħajr l-għażla stabbilita fl-
Artikolu 304,
Il-piż għall-parametru espress fil-punt (b) 
għandu jiżdied tal-anqas b'mod lineari fi 
tmiem kull sena minn 0% matul is-sena li 
tibda fl-1 ta' Jannar 2014 għal 100% sa 
10 snin wara l-1 ta' Jannar 2014.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati li jispeċifikaw aktar il-proċedura 
u l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati, 
inklużi l-ekwitajiet li għandhom ikunu 
soġġetti għall-miżura tranżizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-fażi ta' tranżizzjoni hija meħtieġa sabiex ma ssirx ħsara lill-investiment fit-tul.

Emenda 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Meta, fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-
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Direttiva, l-Istati Membri ta' domiċilju 
jkunu applikaw id-dispożizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2003/41/KE, dawn l-Istati 
Membri ta' domiċilju jistgħu, sakemm jiġi 
kkompletat ir-rieżami tad-
Direttiva 2003/41/KE, jibqgħu japplikaw 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li kienu 
adotttaw bl-għan li jikkonformaw mal-
Artikoli 1 sa 19, 27 sa 30, 32 sa 35 
u 37 sa 67 tad-Direttiva 2002/83/KE kif 
fis-seħħ fl-aħħar data ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2002/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla attwali fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/41/UE (id-Direttiva IORP) tagħti lill-Istati 
Membri il-possibbiltà li jiżguraw li l-istess regoli dwar is-solvenza japplikaw kemm għall-
istituzzjonijiet għall-pensjonijiet tax-xogħol (IORPs) kif ukoll għall-kumpaniji tal-
assigurazzjoni li jipprovdu pensjonijiet tax-xogħol. Sabiex jinżammu tali kundizzjonijiet 
indaqs sakemm jiġi kkompletat ir-rieżami tad-Direttiva IORP, perjodu tranżizzjonali għall-
għoti tal-pensjonijiet tax-xogħol għandu jiddaħħal fid-Direttiva Solvenza II.

Emenda 464
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 70
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308a – paragrafu 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9b. Meta, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, l-Istati Membri ta' 
domiċilju jkunu applikaw id-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2003/41/KE, dawn l-Istatui 
Membri ta' domiċilju jistgħu, sal-
31 ta' Diċembru 2015 jibqgħu japplikaw 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li kienu 
adotttaw bl-għan li jikkonformaw mal-
Artikoli 1 sa 19, 27 sa 30, 32 sa 35 
u 37 sa 67 tad-Direttiva 2002/83/KE kif 
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fis-seħħ fl-aħħar data ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva 2002/83/KE.

Or. en

Emenda 465
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 71
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti Delegati Perjodi tranżizzjonali:
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 301b u 301c, li 
jirrigwardaw dan li ġej:

1. L-Istati Membri u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
b’karta tal-bilanċ b’total ta’ inqas minn 
EUR 25 biljun, li mhumiex konformi 
mar-Rekwiżit Kapitali ta’ Solvenza fid-
data msemmija fl-Artikolu 310 jingħataw 
perjodu li ma jaqbiżx is-sentejn li fih 
huma jridu jagħmlu dan sakemm tali 
impriżi jew gruppi, skont l-Artikolu 138(2) 
u l-Artikolu 142, ikunu ppreżentaw għall-
approvazzjoni tal-awtorità superviżorja l-
miżuri li huma jipproponu li se jieħdu 
għal dan l-iskop.

(a) fir-rigward tal-Artikolu 308a(1), li 
jispeċifikaw it-tul tal-perjodu 
tranżizzjonali li jista' jkun iqsar mill-
massimu ta' 3 snin, li jispeċifikaw 
kwalunkwe eliminazzjoni bil-mod tal-
perjodu tranżizzjonali u li jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tranżizzjonali fir-rigward tas-
sistemi u l-istrutturi impriżi għandhom 
jistipulaw biex jikkonformaw mal-
informazzjoni meħtieġa li għandha tkun 
ipprovduta għal skopijiet superviżorji u li 
jirrikjedu li impriżi tal-assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni jikkonformaw għall-
inqas mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-produzzjonijiet ta' rapporti ta'

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni li mhumiex konformi bis-
sħiħ mar-rekwiżiti biex ikollhom sistemi u 
strutturi xierqa skont l-Artikolu 35(5) u l-
Artikolu 55(1) fid-data msemmija fl-
Artikolu 310, perjodu li ma jaqbiżx is-
sentejn biex jagħmlu dan.
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kontabbiltà u sottomissjoni perjodika ta' 
dikjarazzjonijiet li huma adottati skont l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/83/KE, l-
Artikolu 11 tad-Direttiva 84/641/KE u l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2005/68/KE.
(b) fir-rigward tal-Artikolu 308a(2), li 
jispeċifikaw it-tul tal-perjodu 
tranżizzjonali li jista' jkun iqsar minn 
10 snin, li jispeċifikaw kwalunkwe 
eliminazzjoni bil-mod tal-perjodu 
tranżizzjonali, li jispeċifikaw rekwiżit li 
jkunu kkunsidrati s-suppożizzjonijiet 
sottostanti għal Rekwiżit Kapitali ta' 
Solvenza msemmi fl-Artikolu 308b(8) 
iktar milli r-Rekwiżit Kapitali ta' 
Solvenza, meta jkun qed jiġi konkluż jekk 
il-kundizzjonijiet għall-impożizzjoni ta' 
supplimentazzjonijiet kapitali fkont l-
Artikolu37(1)(a) b'referenza għall-
attribwiti tal-kalibrazzjoni u l-livell ta' 
kunfidenza ta' dak ir-rekwiżit milli dawk 
tal-formula standard tar-rekwiżit Kapitali 
ta' Solvenza; 

3. Matul dak il-perjodu, l-Istati Membri 
jistgħu jippermettu lill-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li 
mhumiex konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti 
biex jiżvelaw pubblikament l-
informazzjoni msemmija fl-
Artikoli 51 u minn 53 sa 55, sabiex 
jiżvelaw biss l-informazzjoni li s-sistemi u 
l-istrutturi implimentati jistgħu jagħtu.

(c) fir-rigward tal-Artikolu 308a(3), li 
jispeċifikaw it-tul tal-perjodu 
tranżizzjonali li jista' jkun iqsar mill-
massimu ta' 3 snin, l-eliminazzjoni bil-
mod tal-perjodu tranżizzjonali fir-rigward 
tas-sistemi u l-istrutturi ta' governanza u 
l-limitu sa fejn is-sistemi, il-funzjonijiet u 
r-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 41 sa 49 
li magħhom għandhom jikkonformaw l-
impriżi tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, għall-inqas mal-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi, jirrikjedu proċeduri 
amministrattivi tajbin u kontroll intern li 
huma adottati skont l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2002/83/KE, l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 84/641/KE u l-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2005/68/KE. 

4. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
gruppi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni li mhumiex konformi bis-
sħiħ mar-rekwiżiti biex ikollhom sistemi u 
strutturi xierqa skont l-Artikolu 254 fid-
data msemmija fl-Artikolu 310, perjodu li 
ma jaqbiżx is-sentejn biex jagħmlu dan.

(d) fir-rigward tal-Artikolu 308a(4), it-tul 
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 3 snin, kwalunkwe 
eliminazzjoni gradwali tal-perjodu 
tranżizzjonali u kwalunkwe rekwiżit 
tranżizzjonali rigward il-kontenut u ż-

5. Matul dak il-perjodu, l-Istati Membri 
jistgħu jippermettu lill-gruppi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li 
mhumiex konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti 
biex jiżvelaw pubblikament l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 256, 
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żmien tal-informazzjoni li għandu jkun 
divulgat pubblikament mill-impriżi tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u li 
jirrikjedu li l-impriżi tal-assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni jkunu għall-inqas rikjesti 
jiddivulgaw rapport li jinkludi sommarju 
ta' livell għoli tal-informazzjoni elenkata 
fl-Artikolu 51(1). 

sabiex jiżvelaw biss l-informazzjoni li s-
sistemi u l-istrutturi implimentati jistgħu 
jagħtu.

(e) fir-rigward l-Artikolu 308a(5), it-tul 
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 10 snin, 
kwalunkwe eliminazzjoni gradwali tal-
perjodu tranżizzjonali, kwalunkwe 
speċifikazzjoni tal-assi u l-
obbligazzjonijiet li għandhom ikunu 
suġġetti għal rekwiżiti tranżizzjonali 
rigward il-valutazzjoni u r-rekwiżiti 
tranżizzjonali dwar il-metodu u s-
suppożizzjonijiet li għandhom jintużaw 
fil-valutazzjoni tal-assi u obbligazzjonijiet 
speċifikati u li jirrikjedu li impriżi tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għall-
inqas jikkonformaw mal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri għall-
valutazzjoni ta' dawn l-assi u 
obbligazzjonijiet li kienu applikabbli fil-
31 ta' Diċembru 2012;

6. L-elementi bażiċi tal-fondi proprji li 
nħarġu qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 309(1) u li jissodisfaw il-kriterji 
li ġejjin għandhom, għall-finijiet tal-
Artikoli 94(1) u 230, jiġu inklużi fil-
Livell 1 tal-fondi proprji bażiċi sa 10 snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 310:

(f) fir-rigward tal-Artikolu 308a(6), it-tul 
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 10 snin, l-
eliminazzjoni gradwali tal-perjodu 
tranżizzjonali u r-rekwiżiti tranżizzjonali 
dwar il-metodoloġiji u s-suppożizzjonijiet 
li għandhom jintużaw fil-kalkolu tal-
provvedimenti tekniċi u li għandhom 
japplikaw matul il-perjodu tranżizzjonali 
u li jirrikjedu li impriżi tal-assigurazzjoni 
u riassigurazzjoni jikkonformaw għall-
inqas mal-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi għall-
istabbiliment ta' provvedimenti tekniċi li 
jkunu adottati skont l-Artikolu 20 tad-
Direttiva 2002/83/KE, l-Artikolu 15 tad-
Direttiva 73/239/KE u l-Artikolu 32 tad-
Direttiva 2005/68/KE.

(a) il-klassifikazzjonijiet tal-elementi wara 
l-klejms tad-detenturi tal-polza u l-
benefiċjarji u l-kredituri mhux 
subordinati kollha;

(g) fir-rigward tal-Artikolu 308a(7), it-tul (b) l-element jitħallas lura jew jissarraf 
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tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 10 snin, l-
eliminazzjoni gradwali tal-perjodu 
tranżizzjonali, l-ispeċifikazzjoni tal-fondi 
proprji li jkunu suġġetti għar-rekwiżiti 
tranżizzjonali u r-rekwiżiti tranżizzjonali 
dwar il-klassifikazzjoni ta' fondi proprji, li 
se japplikaw għal dawk il-fondi proprji 
speċifikati u li jirrikjedu li matul il-
perjodu tranżizzjonali, impriżi tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni 
jikkonformaw għall-inqas mal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 2002/83/KE, l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 73/239/KE u l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/68/KE fir-
rigward ta' dawk ir-riżorsi proprji;

biss bl-għażla tal-impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni u 
ma jistax jinkludi inċentivi limitati biex 
dak l-element jitħallas lura jew jissarraf 
qabel 10 snin mid-data tal-ħruġ ta’ dak l-
element. Il-ħlas lura jew it-tisrif ta’ dak l-
element huwa suġġett għall-approvazzjoni 
superviżorja minn qabel;

(h) fir-rigward tal-Artikoli 308a(8), it-tul
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-perjodu massimu ta' 10 snin, 
kwalunkwe eliminazzjoni gradwali tal-
perjodu tranżizzjonali u kwalunkwe 
rekwiżit tranżizzjonali għall-kalkolu u l-
użu ta' Rekwiżit Kapitali ta' Solvenza 
tranżizzjonali. Il-kalkolu tar-rekwiżit 
Kapitali ta' Solvenza tranżizzjonali jista' 
jinkludi modifiki għall-enfasijiet, ix-
xenarji, il-koeffiċjenti ta' korrelazzjoni u 
l-parametri tal-formula standard tar-
Rekwiżit Kapitali ta' Solvenza li kieku 
japplika. L-att delegat għandu jirrikjedi 
wkoll li l-impriżi tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni jikkonformaw ma' 
Rekwiżit Kapitali ta' Solvenza li mhux 
ogħla mir-Rekwiżit Kapitali ta' Solvenza u 
mhux inqas mis-somma tar-Rekwiżit 
Kapitali Minimu u ħamsin fil-mija tad-
differenza bejn ir-Rekwiżit Kapitali ta' 
Solvenza u r-Rekwiżit Kapitali Minimu;

(c) l-element m’għandux restrizzjonijiet u 
ma jkun marbut mal-ebda tranżazzjoni 
oħra, li meta meqjusa ma’ dak l-element, 
jista’ jirriżulta li dak l-element ma 
jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 94(2);

(i) fir-rigward tal-Artikolu 308a(9), bidliet 
relatati mal-għażla tal-metodu ta' kalkolu 
u l-prinċipji ġenerali fil-kalkolu tas-
solvenza tal-grupp stabbilit fl-Artikoli 220 
sa 229 u l-Artikoli 230 sa 233 u l-
Artikolu 235 b'relazzjoni mal-metodi 
għall-kalkolu tas-solvenza tal-grupp. L-

(d) l-element għandu jitħallas 
kompletament, ikun bla data u jassorbi t-
telf fuq il-bażi ta’ impriża avvjata;
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atti delegati jistgħu jistabbilixxu wkoll il-
bidliet relatati mal-kalkolu tas-solvenza 
tal-grupp taħt superviżjoni fil-livell ta' 
grupp kif imsemmi fl-Artikolu 213(2)(c), 
meta ma jkunx hemm superviżjoni 
ekwivalenti kif imsemmi fl-Artikolu 262. 
Dawk il-bidliet għall-kalkolu tal-fondi 
proprji tal-grupp u r-rekwiżit kapitali ta' 
solvenza tal-grupp għandu jkollhom 
konsegwenzi għal kwalunkwe rekwiżiti 
tranżizzjnali dwar il-klassifikazzjoni ta' 
fondi proprji u r-Rekwiżit Kapitali ta' 
Solvenza li japplika fil-livell ta' impriżi 
individwali tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni matul il-perjodu 
tranżizzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 308a(7) u l-Artikolu 308a(8). L-
att delegat għandu jirrikjedi li impriżi tal-
assigurazzjoni u riassigurazzjoni jiżguraw 
li fondi proprji eliġibbli, b'kunsiderazzjoni 
għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fl-
Artikolu 308a(7), huma disponibbli fil-
grupp. Dawk il-fondi proprji eliġibbli 
għandhom għall-inqas ikunu ekwivalenti 
għal Rekwiżit Kapitali ta' Solvenza li 
għandu jkun ikkalkolat b'referenza għall-
metodu ta' kalkolu tar-Rekwiżit Kapitali 
ta' Solvenza msemmi fl-Artikolu 308a(8) 
jew l-ammont tar-Rekwiżit Kapitali ta' 
Solvenza; 
(j) fir-rigward l-Artikolu 254(2), il-bidliet 
relatati mal-informazzjoni li għandha 
tkun irrappurtata lill-awtoritajiet 
responsabbli għall-eżerċitar tas-
superviżjoni tal-grupp li għandhom 
konsegwenzi għar-rekwiżiti għar-
rappurtar superviżorju fil-livell ta' impriżi 
individwali ta' assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni li japplikaw matul il-
perjodu tranżizzjonali msemmi fl-
Artikolu 308a(1) 

(e) l-element għandu jagħmel 
provvediment għat-tħassir jew id-
diferiment tal-ħlas tal-imgħax jew tad-
dividendi fir-rigward ta’ dak l-element fil-
każ ta’ stress finanzjarju.

(k) fir-rigward l-Artikolu 256(1), il-bidliet 
relatati mal-kontenut u ż-żmien tal-
informazzjoni li għandhom ikunu 
divulgati pubblikament u li għandhom 
konsegwenzi għar-rekwiżiti għad-
divulgazzjoni pubblika fil-livell ta' impriżi 

7. L-elementi bażiċi tal-fondi proprji li 
nħarġu qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 309(1) u li jissodisfaw il-kriterji 
li ġejjin għandhom, għall-finijiet tal-
Artikoli 94(2) u 230, jiġu inklużi fil-
Livell 2 tal-fondi proprji bażiċi sa 10 snin 
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individwali ta' assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni li japplikaw matul il-
perjodu tranżizzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 308a(4)."

wara d-data msemmija fl-Artikolu 310:

(a) il-klassifikazzjonijiet tal-elementi wara 
l-klejms tad-detenturi tal-polza u l-
benefiċjarji u l-kredituri mhux 
subordinati kollha;
(b) l-element ma jkunx ddatat jew għandu 
maturità oriġinali ta’ mill-inqas 5 snin. 
Id-data tal-maturità tkun meqjusa li tkun 
l-ewwel opportunità kuntrattwali biex 
jitħallas lura jew jissarraf dak l-element. 
L-iskambju jew it-tibdil ta’ dak l-element 
fl-element ieħor bażiku tal-fondi proprji 
ta’ mill-inqas l-istess kwalità ma jkunx 
meqjus bħala ħlas lura jew tisrif. L-
iskambju jew it-tibdil huwa suġġett għall-
approvazzjoni tal-awtorità superviżorja;
(c) l-element jitħallas lura jew jissarraf 
biss bl-għażla tal-impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni u 
ma jistax jinkludi inċentivi limitati biex 
dak l-element jitħallas lura jew jissarraf 
qabel 10 snin mid-data tal-ħruġ ta’ dak l-
element. Il-ħlas lura jew it-tisrif ta’ dak l-
element huwa suġġett għall-approvazzjoni 
superviżorja minn qabel;
(d) l-element m’għandux restrizzjonijiet u 
ma jkun marbut mal-ebda tranżazzjoni 
oħra, li meta meqjusa ma’ dak l-element, 
jista’ jirriżulta li dak l-element ma 
jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 94(2);
(e) l-element ikun imħallas kompletament.
8. Fir-rigward tal-impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li 
jinvestu f’titoli negozjabbli jew strumenti 
finanzjarji oħrajn ibbażati fuq self 
"rikonfezzjonat" li nħareġ qabel l-
1 ta’ Jannar 2011, ir-rekwiżiti msemmija 
fl-Artikolu 135(2)(1a) għandhom 
japplikaw mill-31 ta’ Diċembru 2014, iżda
biss f’ċirkostanzi fejn riskji bażiċi ġodda 
jiġu miżjuda jew sostitwiti wara l-
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31 ta’ Diċembru 2014.
9. Pajjiżi terzi li japplikaw leġiżlazzjoni li 
hija rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal 
din id-Direttiva jistgħu japplikaw miżuri 
tranżizzjonali ekwivalenti għal dawk 
stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 466
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 71
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 301a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 301b u 301c, li 
jirrigwardaw dan li ġej:

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni jew lill-gruppi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
b’karta tal-bilanċ b’total ta’ inqas minn 
EUR 25 biljun, li mhumiex konformi 
mar-Rekwiżit Kapitali ta’ Solvenza fid-
data msemmija fl-Artikolu 310 perjodu li 
ma jaqbiżx sena li fih huma jridu jagħmlu 
dan sakemm tali impriżi jew gruppi, skont 
l-Artikoli 138(2) u 142, ikunu ppreżentaw 
għall-approvazzjoni tal-awtorità 
superviżorja l-miżuri li huma jipproponu 
li se jieħdu għal dan l-iskop.

Or. en

Emenda 467
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 71
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308b – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fir-rigward tal-Artikolu 308a(7), it-tul 
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 10 snin, l-
eliminazzjoni gradwali tal-perjodu 
tranżizzjonali, l-ispeċifikazzjoni tal-fondi 
proprji li jkunu suġġetti għar-rekwiżiti 
tranżizzjonali u r-rekwiżiti tranżizzjonali 
dwar il-klassifikazzjoni ta' fondi proprji, li 
se japplikaw għal dawk il-fondi proprji 
speċifikati u li jirrikjedu li matul il-
perjodu tranżizzjonali, impriżi tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni 
jikkonformaw għall-inqas mal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 2002/83/KE, l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 73/239/KE u l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/68/KE fir-
rigward ta' dawk ir-riżorsi proprji;

(g) B'deroga mill-Artikolu 94, l-elementi
bażiċi tal-fondi proprji li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-att delegat adottat mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 308(a)7, 
għandhom jiġu inklużi fil-Livell 1 jew fil-
Livell 2 tal-fondi proprji bażiċi sa 10 snin 
wara l-1 ta' Jannar 2014;

Or. en

Emenda 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 71
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 308b – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fir-rigward tal-Artikolu 308a(7), it-tul 
tal-perjodu tranżizzjonali li jista' jkun 
iqsar mill-massimu ta' 10 snin, l-
eliminazzjoni gradwali tal-perjodu 
tranżizzjonali, l-ispeċifikazzjoni tal-fondi 
proprji li jkunu suġġetti għar-rekwiżiti 
tranżizzjonali u r-rekwiżiti tranżizzjonali 
dwar il-klassifikazzjoni ta' fondi proprji, li 
se japplikaw għal dawk il-fondi proprji 
speċifikati u li jirrikjedu li matul il-
perjodu tranżizzjonali, impriżi tal-

(g) l-obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni 
maħruġa qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 309(1) li jużaw primjum ta' 
illikwidità fl-istruttura tat-terminu 
rilevanti tar-rata tal-imgħax bla riskju 
skont ir-reġim regolatorju applikabbli sa 
dik id-data għandhom, għall-finijiet tal-
Artikoli 77(a) u 86, jitħallew jibqgħu 
jużaw dan l-approċċ għall-kalkolu tad-
dispożizzjonijiet tekniċi għal 10 snin wara 
d-data msemmija fl-Artikolu 310;
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assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni 
jikkonformaw għall-inqas mal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 27 tad-Direttiva 2002/83/KE, l-
Artikolu 16 tad-Direttiva 73/239/KE u l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/68/KE fir-
rigward ta' dawk ir-riżorsi proprji;

Or. en

Emenda 469
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 74
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 311 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Artikoli 1, 2, 3, 5 sa 9, 11, 12, 14 sa 17, 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57 sa 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 sa 161, 168 sa 171, 174 
sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 191, 193 sa 
209, 267 sa 300, 302, 305-08 u l-Annessi I 
u II, V, VI u VII għandhom japplikaw mill-
1 ta’ Jannar 2013."

"L-Artikoli 1, 2, 3, 5 sa 9, 11, 12, 14 sa 17, 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57 sa 66.69, 69, 70, 
73, 143, 145, 147, 149 sa 161, 168 sa 171, 
174 sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 191, 
193 sa 209, 267 sa 300, 302, 305-08 u l-
Annessi I u II, V, VI u VII għandhom 
japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014."

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sad-data msemmija fl-Artikolu 309, l-
awtoritajiet superviżorji jkollhom setgħat 
biżżejjed biex iwettqu l-valutazzjonijiet 
rikjesti fl-
Artikoli 90, 95, 104(7), 112, 113, 211, 230
u 308.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jitħalla żmien biżżejjed bejn l-istabbiliment taċ-ċertezza legali rigward il-
kontenut tal-atti delegati u l-implimentazzjoni sħiħa ta' Solvenza II, sabiex l-impriżi jkunu 
jistgħu jadattaw is-sistemi tagħhom u jdaħħlu l-proċeduri meħtieġa. Filwaqt li t-
traspożizzjoni legali ta' Solvenza II se ssir fil-perjodu ta' żmien speċifikat, kemm l-ispetturi kif 
ukoll l-industrija se jeħtieġu żmien addizzjonali bejn it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni sħiħa.



PE472.278v01-00 140/141 AM\877719MT.doc

MT

Emenda 470
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 74
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 311 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Artikoli 1, 2, 3, 5 sa 9, 11, 12, 14 sa 17, 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57 sa 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 sa 161, 168 sa 171, 174 
sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 191, 193 sa 
209, 267 sa 300, 302, 305-08 u l-Annessi I 
u II, V, VI u VII għandhom japplikaw mill-
1 ta’ Jannar 2013."

"L-Artikoli 1, 2, 3, 5 sa 9, 11, 12, 14 sa 17, 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57 sa 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 sa 161, 168 sa 171, 174 
sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 191, 193 sa 
209, 267 sa 300, 302, 305-08 u l-Annessi I 
u II, V, VI u VII għandhom japplikaw mill-
1 ta’ Jannar 2014."

Mid-data msemmija fl-Artikolu 309, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet superviżorji jkollhom setgħat 
biżżejjed biex iwettqu l-valutazzjoni 
rikjesta mill-
Artikoli 90, 95, 104(7), 112, 113, 211, 227,
230, 231, 233(5), 260 u 308a.

Or. en

Emenda 471
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 74
Direttiva 2009/138/KE
Artikolu 311 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 1, 2, 3, 5 sa 9, 11, 12, 14 sa 17, 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57 sa 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 sa 161, 168 sa 171, 174 
sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 191, 193 sa 
209, 267 sa 300, 302, 305-08 u l-Annessi I 
u II, V, VI u VII għandhom japplikaw mill-

L-Artikoli 308a u 308b għandhom 
japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2013. L-
Artikoli 1 sa 3, 5 sa 9, 11, 12, 15 sa 17(2), 
19 sa 22, 24, 25, 33, 57, 58(1) sa 58(7), 59 
sa 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 sa 161, 168 
sa 171, 174 sa 177, 179 sa 184, 186 sa 189, 
191, 193 sa 209, 267 sa 300, 302, 305 sa 
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1 ta’ Jannar 2013. 308 u l-Annessi I u II, V, VI u VII 
għandhom japplikaw mill-
1 ta’ Jannar 2014. Dan għandu 
jippermetti lill-Kummissjoni tadotta 
miżuri implimentattivi meħtieġa qabel id-
data ta' applikazzjoni.

Or. en

Emenda 472
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha, sal-
1 ta’ Jannar 2015, u kull sena wara din 
id-data, tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport li 
jispeċifika jekk l-ASE tkunx ippreżentat l-
abbozz ta’ standards teknici regolatorji u 
l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni kif previst f’din id-
Direttiva, kemm jekk il-preżentazzjoni hija 
tassattiva jew fakultattiva, b’kull proposta 
li tista’ tkun xierqa.

Or. fr


