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Dokument ta’ ħidma – Arkitettura Superviżorja Finanzjarja

 1. L-Isfond

Mit-tnedija tal-Pjan ta’ Azzjoni tas-Servizzi Finanzjarji ’l hawn, il-Parlament kellu rwol 
ċentrali fil-bini ta’ suq uniku għas-servizzi finanzjarji, u ppromwova b’mod attiv l-
armonizzazzjoni, it-trasparenza u l-kompetizzjoni ġusta, waqt li żgura l-protezzjoni tal-
investituri u l-konsumaturi.

Ħafna qabel il-kriżi finanzjarja l-Parlament appella b’mod regolari għall-infurzar ta’ livell 
tassew ekwu ta’ attività għall-partijiet interessati kollha fil-livell tal-UE, waqt li wera 
nuqqasijiet importanti fis-superviżjoni tal-UE ta’ swieq finanzjarji dejjem aktar integrati (ara, 
f'dan il-kuntest ir-rapporti ta’ García-Margallo y Marfil dwar il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni fuq l-implimentazzjoni tal-qafas għal swieq finanzjarji: Pjan ta' Azzjoni 
(2000)1, ta’ Van den Burg dwar regoli ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea (2002)2, 
ta’ Van den Burg dwar politika ta’ servizzi finanzjarji (2005-2010) - il-White Paper (2007)3 u 
ta’ Van den Burg u Daianu b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-
proċess ta’ Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (2008)4). Barra minn dan, il-
leġiżlazzjoni diġà tat dettalji tal-prinċipji ewlenin jew indikat ix-xejra ġenerali lejn dik li 
għandha tkun l-arkitettura superviżorja fl-UE għall-ġejjieni (ara r-rapporti ta' Skinner dwar il-
proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-
insegwiment tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid)5u; Gauzès 
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-
Klassifikazzjoni tal-Kreditu6).

Fir-riżoluzzjonijiet kollha tiegħu, il-Parlament appella lill-Kummissjoni biex tanalizza kif 
seta’ jsir progress lejn struttura superviżorja aktar integrata u fl-istess waqt isir sforz għal suq 
uniku integrat għal servizzi finanzjarji. Ġiet innutata wkoll il-ħtieġa ta’ superviżjoni effikaċi 
tar-riskji sistemiċi u prudenzjali tal-atturi prinċipali tas-suq. L-analiżi makroprudenzjali u l-
kontroll tal-kriżi għandhom ikunu parti mill-mandat għall-ħarsien tal-istabilità finanzjarja.

Il-Kummissjoni laqqgħat grupp ta’ esperti ta’ livell għoli biex jagħmlu proposti għat-tisħiħ 
tal-arranġamenti superviżorji Ewropej. Il-grupp De Larosiere ppreżenta r-rapport tiegħu fi 
Frar 2009 u fit-23 ta’ Settembru 2009 il-Kummissjoni ressqet proposti leġiżlattivi konkreti 
biex:
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

6 � http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top



DT\797720MT.doc 3/9 PE430.734v03-00

MT

– tistabbilixxi Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF), li tikkonsisti minn 
netwerk ta’ superviżuri finanzjarji nazzjonali li jaħdmu flimkien ma’ Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej ġodda (ASE), maħluqa bit-trasformazzjoni tal-kumitati superviżorji 
Ewropej eżistenti1 fl-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq (AETS), u

– tistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), li għandu jimmonitorja u 
jivvaluta t-theddidiet potenzjali għall-istabilità finanzjarja li jistgħu jirriżultaw minn 
żviluppi makroekonomiċi u minn żviluppi fis-sistema finanzjarja b’mod ġenerali. Għal dan 
il-għan, il-BERS jipprovdi twissija bikrija dwar riskji sistemiċi li jistgħu jkunu qegħdin 
jakkumulaw u, fejn ikun meħtieġ, joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjoni biex dawk ir-
riskji jiġu indirizzati.2

Il-Qorti tal-Ġustizzja ssostni3 li l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, li huwa relatat mal-adozzjoni ta’ 
miżuri għall-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni għall-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern,
jipprovdi bażi legali xierqa għat-twaqqif ta’ “korp Komunitarju li huwa responsabbli li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ proċess ta’ armonizzazzjoni”, fejn il-kompiti 
kkonferiti fuq tali entità jkunu marbuta mill-qrib mas-suġġetti tal-atti li japprossimaw il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali.

Dawk il-proposti leġiżlattivi kienu segwiti fis-26 ta’ Ottubru 2009, mill-ewwel proposta għal 
direttiva “omnibus” li temenda 11-il direttiva biex ikunu ddefiniti b’mod aktar ċar il-kompiti 
tal-arkitettura superviżorja proposta. Se jkun hemm it-tieni proposta għal direttiva omnibus 
fil-ftit xhur li ġejjin biex l-eżerċizzju jitlesta.

Il-partijiet li jmiss ta’ dan id-dokument ta’ ħidma jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-kontenut ta’, u l-
kwistjonijiet imqajma mill-proposti tal-Kummissjoni, li jiddistingwu bejn superviżjoni 
makroprudenzjali u l-korpi superviżorji mikroprudenzjali.

2. Superviżjoni Makroprudenzjali

2.1. Proposti tal-Kummissjoni għall-istabbiliment tal-BERS u għall-għoti ta’ 
kompiti lill-BĊE

Il-karatteristiċi ewlenin tal-proposti jistgħu jitqassru kif ġej:

L-għan tal-BERS se jkun li:
1. li jimpedixxi jew jimmitiga r-riskji sistemiċi fis-sistema finanzjarja, biex ikunu evitati 

episodji ta’ taqlib finanzjarju mifrux;
2. li jikkontribwixxi għall-funzjonament bla problemi tas-Suq intern; u
3. li jiżgura kontribut sostenibbli tas-settur finanzjarju għat-tkabbir ekonomiku.

                                               
1 Bħalissa l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (KSBE), il-Kumitat tas-Superviżuri tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol Ewropej (CEIOPS) u l-

Kumitat tar-Regolaturi tat-Titoli Ewropej (KRET).

2 Għandu jiġi nnotat li dan id-dokument ta' ħidma  jiffoka fuq il-proposti biex tiġi stabbilita s-SESF billi l-kumitati superviżorji Ewropej eżistenti jiġu trasformati 

f’ASE. Il-proposta biex jiġi stabbilit l-BERS se tiġi indirizzata f'memorandum separat.

3 Kawża  C-217/04, ir-Renju Unit v. il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, sentenza tat-2 ta' Mejju 2006. 
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Għalhekk il-BERS għandu jkun responsabbli għas-superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fil-Komunità (iddefinita bħala l-istituzzjonijiet finanzjarji, is-swieq u l-
infrastrutturi tas-suq kollha).

Il-BERS għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:
1. jiddetermina u/jew jiġbor, kif xieraq, u janalizza l-informazzjoni kollha rilevanti;
2. jidentifika u jipprijoritizza dawn ir-riskji;
3. joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu kkunsidrati li huma sinifikanti;
4. joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjoni ta’ rimedju fejn xieraq;
5. jimmonitorja s-segwitu għat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet;;
6. jikkoopera mill-qrib mas-SESF u, fejn ikun xieraq, jipprovdi lill-ASE bl-informazzjoni 

dwar ir-riskji sistemiċi li jkollhom bżonn sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom;
7. jikkoordina ma’ istituzzjonijiet internazzjonali, speċjalment mal-Fond Monetarju 

Internazzjonali u mal-Bord għall-Istabbilità Finanzjarja kif ukoll l-entitajiet relevanti 
f’pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet relatati mas-superviżjoni makroprudenzjali;

8. iwettaq kompiti oħrajn relatati kif speċifikat fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Il-BERS għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:
1. jitlob informazzjoni mingħand l-ASE f’għamla individwali, fil-qosor jew kollettiva 

relatata ma’ istituzzjonijiet finanzjarji; jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx disponibbli 
għall-ASE jew ma tingħatax fil-ħin, il-BERS jista’ jitlob l-informazzjoni mingħand l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali, il-banek ċentrali nazzjonali jew awtoritajiet oħrajn 
tal-Istati Membri;

2. joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ natura ġenerali jew speċifika, li għandhom 
ikunu indirizzati lill-Komunità kollha kemm hi (il-Kummissjoni), jew lil Stat Membru(i), 
ASE, jew awtorità(ijiet) superviżorja/i nazzjonali. 

Il-BERS għandu jkun kompost kif ġej:
1. Bord Ġenerali (61 membru, 33 membru bid-dritt tal-vot li minnhom 29 ikunu bankiera 

ċentrali): 2 BĊE, 27 bank ċentrali nazzjonali, Kummissarju Ewropew 1, 3 Presidenti tal-
ASE, 27 superviżur nazzjonali tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti skont 
il-punt diskuss (mingħajr dritt tal-vot), President 1 tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju 
tal-Kunsill (mingħajr dritt tal-vot); mill-anqas 4 laqgħat fis-sena;

2. Kumitat tat-Tmexxija (12-il membru, li 7 minnhom ikunu bankiera ċentrali): President 
+Viċi President, 5 membri oħra tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE, Kummissarju Ewropew 1, 3 Presidenti ta’ ASE, Kunsill 1 (President 
tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju) u mill-anqas laqgħat kull tliet xhur;

3. Segretarjat: żgurat mill-BĊE, Kap maħtur mill-BĊE;
4. Kumitat Tekniku Konsultattiv (61 membru + kap tas-Segretarjat): 27 bank ċentrali 

nazzjonali, BĊE 1, 27 superviżur nazzjonali, 3 ASE, 2 Kummissjonijiet, Kunsill 1 
(Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju); President maħtur mill-Bord Ġenerali, m’hemmx 
terminu fiss;

5. President u Viċi President tal-BERS: għandhom jiġu eletti bankiera ċentrali għal perjodu 
ta' 5 snin minn fost u mill-Membri tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE. Il-President jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u tal-Kumitat tat-
Tmexxija.

6. President tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv: maħtur mill-Bord Ġenerali wara proposta 
mill-President tal-BERS, m’hemmx terminu fiss;
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Il-Membri tal-BERS għandhom iwettqu dmirijiethom b’mod imparzjali u la għandhom 
ifittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet mill-Istati Membri. L-Istati Membri m’għandhomx 
ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-BERS fit-twettiq tal-kompiti tagħhom relatati mal-
BERS. Il-proċedimenti kollha tal-BERS għandhom ikunu konfidenzjali.

Il-Kummissjoni ma tkunx tista’ tevalwa l-ispejjeż jew l-għadd ta’ persunal tal-BĊE li jkun 
qed jaħdem f’relazzjoni mal-BERS.

2.2. Kwistjonijiet imqanqlin mill-proposti
Il-proposti jqanqlu għadd ta’ kwistjonijiet li jinkludu:
– id-definizzjoni tal-istabilità finanzjarja, l-adegwatezza tal-qasam ta’ applikazzjoni tal-

mandat u s-setgħat biex tinkiseb l-istabilità finanzjarja,
– il-konsiderazzjoni adegwata tal-Istati Membri li daħħlu l-munita ewro u dawk li ma 

daħħluhiex,
– in-nuqqas ta’ personalità ġuridika u kontabilità tal-BERS,
– il-bilanċ istituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet Komunitarji,
– l-involviment tal-banek ċentrali u l-piż relattiv ta’ atturi involuti b’mod ġenerali,
– il-bilanċ bejn is-superviżjoni mill-BERS tal-attivitajiet tas-settur bankarju u s-superviżjoni 

makroprudenzjali tas-setturi tal-assigurazzjoni u tat-titoli,
– il-konflitt ta’ interess potenzjali bejn l-objettiv primarju tal-BĊE li jżomm l-istabilità tal-

prezzijiet u l-objettivi tal-BERS,
– il-kontabilità versus l-indipendenza tal-BĊE,
– l-effett mhux vinkolanti tat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet,
– l-assenza ta’ setgħa ta’ sanzjoni,
– il-livell tal-iżvelar pubbliku tat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet,
– il-proċeduri tal-votazzjoni għall-pubbliċità tat-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet,
– id-dimensjoni internazzjonali (koordinazzjoni u rappreżentazzjoni),
– l-involviment tal-BERS f’deċiżjonijiet dwar sitwazzjonijiet ta’ emerġenza,
– il-koperazzjoni bejn l-ASE u l-BERS, speċjalment fir-rigward ta’ flussi ta’ informazzjoni u 

pproċessar ta’ dejta,
– il-finanzjament tal-attivitajiet tal-BERS, il-livell ta’ parteċipazzjoni tal-Istati Membri taz-

zona ewro u ta' dawk li mhumiex u pajjiżi taz-ŻEE,
– l-aċċess għal dokumenti u l-konfidenzjalità tal-proċedimenti,
– rappreżentanza permanenti tal-Kunsill,
– l-assenza ta’ rappreżentanza tal-Parlament,
– l-evoluzzjoni futura u l-klawsola ta’ reviżjoni,
– il-proċedura għall-ħatra ta’ President/Viċi President

3. Superviżjoni Mikroprudenzjali

3.1. Proposti tal-Kummissjoni għall-istabbiliment tal-ABE, l-AETS u l-AEAPX
Skont il-Kummissjoni, id-differenzi ewlenin bejn it-tliet ASE proposti jikkonċernaw l-
objettivi tagħhom, il-qasam ta’ applikazzjoni ta’ azzjoni tagħhom, u t-termini definiti, li l-
Kummissjoni allinjat mal-ispeċifiċitajiet tas-settur rilevanti u l-leġiżlazzjoni Komunitarja 
eżistenti. 

Barra dan, il-Kummissjoni tipproponi li l-AETS għandha tkun responsabbli għar-
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reġistrazzjoni ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, kif ukoll għas-sospensjoni/irtirar ta’ 
dawn ir-reġistrazzjonijiet. Ir-responsabbiltajiet u s-setgħat tal-AETS fir-rigward tal-aġenziji 
tal-klassifikazzjoni tal-kreditu sejrin jiġu ddefiniti f'emenda għar-Regolament dwar l-Aġenziji 
tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu.

Il-karatteristiċi ewlenin tal-proposti jistgħu jinġabru fil-qosor kif ser jingħad
L-ASE għandhom ikunu korpi Komunitarji bil-personalità ġuridika u għandu jkollhom is-sede 
tagħhom f’Londra (ABE) / Frankfurt (AEAPX) u Pariġi (AETS).

L-għan tal-ASE se jkun li jikkontribwixxu biex:
1. għat-titjib tal-funzjonament tas-suq intern, fosthom b’mod partikolari b’livell għoli, 

effikaċi u konsistenti ta’ regolazzjoni u superviżjoni,
2. għall-ħarsien tad-depożituri, l-investituri, id-detenturi ta’ poloz u benefiċjarji oħra 

AEAPX), u l-investituri (AETS)
3. għall-iżgurar tal-integrità, l-effikaċja u l-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji,
4. għall-ħarsien tal-istabilità tas-sistema finanzjarja, 
5. għat-tisħiħ tal-koordinament tas-superviżjoni internazzjonali.

L-ASE għandu jkollhom il-kompiti li ġejjin:
1. jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta’ standards u prattiċi regolatorji u superviżorji 

komuni ta’ kwalità għolja, b’mod partikolari billi jipprovdu opinjonijiet (mitluba jew le) 
lill-istituzzjonijiet tal-Komunità u billi tiżviluppa linji gwida, rakkomandazzjonijiet, u 
abbozz ta’ standards tekniċi;

2. jikkontribwixxu għal applikazzjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, b’mod 
partikolari billi jikkontribwixxu għal kultura superviżorja komuni, jiżguraw applikazzjoni 
konsistenti, effiċjenti u effikaċi tal-leġiżlazzjoni, jimpedixxu l-arbitraġġ regolatorju, billi 
jimmedjaw u jsolvu nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti, jippromwovu
funzjonament koerenti tal-kulleġġi tas-superviżuri u jieħdu azzjonijiet f’sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza;

3. jiffaċilitaw id-delega tal-kompiti u r-responsabbiltajiet bejn l-awtoritajiet kompetenti;
4. jikkoperaw mill-qrib mal-BERS, b’mod partikolari billi jipprovdu lill-BERS l-

informazzjoni meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu u billi jiżguraw segwitu xieraq 
għat-twissijiet u għar-rakkomandazzjonijiet tal-BERS;

5. iwettqu analiżi tal-evalwazzjoni orizzontali tal-awtoritajiet kompetenti, sabiex isaħħu l-
konsistenza fl-eżiti superviżorji;

6. jimmonitorjaw u jivvalutaw l-iżviluppi tas-suq fil-qasam tal-kompetenza tagħha;
7. jwettqu kwalunkwe kompitu speċifiku ieħor stipulat fir-regolamenti jew fil-leġiżlazzjoni 

Komunitarja.

L-ASE għandu jkollhom is-setgħa li:
1. jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi u jissottomettihom lill-Kummissjoni biex ikunu 

kkonfermati parzjalment jew b’xi emendi (il-Kummissjoni pproponiet proċedura fil-
komitoloġija li ma tinvolvix lill-Parlament, kontra l-prattika tas-soltu),

2. joħorġu linji gwida u rakkomandazzjonijiet indirizzati lil awtoritajiet kompetenti jew 
istituzzjonijiet finanzjarji,

3. joħorġu rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti li jistabbilixxu l-
azzjoni meħtieġa għall-konformità mad-dritt Komunitarju,

4. jieħdu deċiżjonijiet individwali indirizzati lil awtoritajiet kompetenti 
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a. biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jindirizzaw kull riskju li jista’ jipperikola l-
funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-istabilità tas-sistema 
finanzjarja kollha jew parti minnha billi jiżguraw li l-istituzzjonijiet finanzjarji u 
l-awtoritajiet kompetenti jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dik il-leġiżlazzjoni, 
suġġett għall-Kummissjoni li tkun adottat deċiżjoni indirizzata lil waħda mill-
ASE, li jiddeterminaw l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza,

b. fejn awtorità kompetenti tintalab tieħu azzjoni speċifika jew toqgħod lura milli 
tieħu azzjoni biex issolvi nuqqas ta’ qbil dwar il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn awtorità kompetenti oħra

5. jieħdu deċiżjonijiet individwali indirizzati lil istituzzjonijiet finanzjarji, fejn l-awtorità 
kompetenti nazzjonali ma tkunx konformi ma’

a. id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tkun konformi mad-dritt Komunitarju,
b. deċiżjoni ta’ waħda mill-ASE f’sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn il-Kummissjoni 

tkun adottat deċiżjoni li tiddetermina l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza,
c. deċiżjoni ta' waħda mill-ASE li ssolvi nuqqas ta’ qbil.

6. jagħtu opinjonijiet lill-Parlament, lill-Kunsill, jew lill-Kummissjoni.

Salvagwardji
L-ASE għandhom jiżguraw li ebda deċiżjoni adottata b’rabta ma’ sitwazzjoni ta’ emerġenza 
jew mas-soluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil ma tolqot b’xi mod ir-responsabbiltajiet fiskali tal-
Istati Membri. Fejn Stat Membru jikkonsidra li dan ma jkunx il-każ, u fejn id-deċiżjoni 
tinżamm, jista’ jsaqsi lill-Kunsill biex eventwalment jittieħed vot b’VMK biex ikun deċiż jekk 
id-deċiżjoni għandhiex tinżamm jew tkunx irrevokata.

Kompożizzjoni
L-ESAs għandhom ikunu komposti minn:
1. Bord ta’ Superviżuri (32 membru):  President, 27 superviżur nazzjonali, Kummissjoni 1, 

BERS 1, 1 minn kull ASE; deċiżjonijiet b’Votazzjoni b’Maġġoranza Kwalifikata jew 
b’maġġoranza sempliċi

2. Bord Maniġerjali (6 membri): President, Kummissjoni 1, Bos 4, 
3. President, professjonist indipendenti maħtur għal 5 snin mill-Bord tas-Superviżuri, 

suġġett għal konferma mill-Parlament,
4. Direttur Eżekuttiv, professjonist indipendenti maħtur għal 5 snin mill-Bord tas-

Superviżuri
5. Bord ta’ Superviżuri (6 membru): Korp konġunt tat-tliet ASEs,
6. Grupp ta’ Partijiet Interessati (30 membru):

L-ASEs għandhom jagħmlu parti mis-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji u 
għandhom jikkoperaw mal-BERS.

Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom, il-President, id-Direttur Eżekuttiv, il-membri tal-
Bord tas-Superviżuri bid-dritt li jivvotaw u l-membri tal-Bord Maniġerjali għandhom jaġixxu 
b’mod indipendenti u oġġettiv fl-interess Komunitarju u ma għandhomx ifittxu jew jieħdu 
istruzzjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi Komunitarji, mill-Gvern ta’ Stat Membru jew 
minn kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat.

Dħul
Id-dħul tal-ASEs għandu jikkonsisti, b’mod partikolari, minn:
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1. kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali kompetenti għas-
superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji; 

2. sussidju mill-Komunità inkluż fil-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (Taqsima tal-
Kummissjoni);

3. kwalunkwe tariffa mħallsa lill-Awtorità fil-każijiet speċifikati fl-istrumenti rilevanti tal-
liġi Komunitarja.

Persunal kull sena
2011 2012 2012 2014

ABE 40 62 80 90
AEAPX 40 62 73 90
AETS 43 60 76 89

Il-proporzjon tal-personal operazzjonali u l-maniġment ta’ appoġġ lill-personal għandu jkun 
ta’ 5:1 fl-2014

3.2. Kwistjonijiet imqanqlin mill-proposti
Il-proposti jqanqlu għadd ta’ kwistjonijiet li jinkludu:
– l-għadd ta’ awtoritajiet u t-tqassim ta’ kompiti u responsabbiltajiet,
– il-kontabilità ta’ kull awtorità,
– il-finanzjament minn żmien medju għal żmien fit-tul,
– id-dimensjoni internazzjonali (koordinazzjoni u rappreżentazzjoni),
– il-proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'sitwazzjoni ta’ emerġenza, il-proċess b’mod ġenerali 

ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet (maġġoranza sempliċi vs VMK),
– is-setgħat għal ġbir ta’ tagħrif,
– is-setgħat b’referenza għal leġiżlazzjoni settorjali għall-ġejjieni,
– l-użu tal-komitoloġija fir-rigward ta’ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni; l-irwol tal-Parlament,
– il-koperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn it-tliet awtoritajiet,
– il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-BERS,
– il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali,
– il-proċedura u s-segwitu ta’ evalwazzjonijiet orizzontali,
– id-definizzjoni ta’ riskju transkonfinali,
– salvagwardji,
– is-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet vis-à-vis istituzzjonijiet finanzjarji; nuqqas ta’ setgħa ta’ 

sanzjoni,
– l-irwol b’rabta ma’ kulleġġi ta’ superviżuri; rilevanza għal istituzzjonijiet finanzjarji kbar li 

joperaw b’mod transkonfinali,
– l-irwol, il-parteċipazzjoni u l-kompożizzjoni ta’ grupp ta’ partijiet interessati,
– l-evoluzzjoni futura u l-klawsola ta’ reviżjoni,

4. GRUPP I u GRUPP II
4.1. Omnibus 1

F'konformità mar-regolamenti li jistabbilixxu l-ABE, l-AEAPX, l-AETS, u l-BERS, u biex il-
qafas superviżorju propost jaħdem b’mod effikaċi, il-Kummissjoni ressqet proposta għal 
direttiva omnibus (Omnibus I) li temenda l-leġiżlazzjoni eżistenti.

Dawn l-emendi għandhom l-għan li:
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– jiddefinixxu l-qasam ta’ applikazzjoni xieraq ta’ standards tekniċi bħala mezz addizzjonali 
għall-konverġenza superviżorja,

– jintegraw il-kompitu ta’ medjazzjoni u soluzzjonijiet tal-awtoritajiet,
– iħaffu u jintegraw it-testi leġiżlattivi differenti fl-arkitettura superviżorja l-ġdida.

It-testi leġiżlattivi emendati permezz ta’ Omnibus 1 jittrattaw prinċipalment titoli u attività 
bankarja (Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar Rekwiżit ta’ Kapital, Direttiva 
2002/87/KE dwar il-Konglomerati Finanzjarji, Direttiva 2003/41/KE dwar Istituzzjonijiet 
għall-Provvista ta’ Irtirar Okkupazzjonali, Direttiva 2003/6/KE dwar Abbuż tas-Suq , 
Direttiva 2004/39/KE dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji, Direttiva 2003/71/KE dwar il-
Prospett,
Direttiva 1998/26/KE dwar Finalità ta’ Settlements, Direttiva 2004/109/KE dwar it-
Trasparenza, Direttiva 2005/60/KE dwar il-Prevenzjoni tal-Użu tas-Sistema Finanzjarja għall-
Money-Laundering u Direttiva 2009/65/KE dwar il-UCITS)

4.2. Omnibus II
Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni se tipproponi tibdiliet oħra fil-liġijiet eżistenti f'direttiva 
omnibus oħra (Omnibus II).  Omnibus II, li mistennija tiġi adottata kmieni s-sena d-dieħla, 
aktarx li tiffoka l-aktar fuq il-liġijiet tal-assigurazzjoni bħad-Direttiva dwar is-Solvenza II u d-
Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni.

4.3. Kwistjonijiet imqanqlin mill-proposti
– in-natura u l-qasam ta’ applikazzjoni tal-allinjament propost,
– konkomitanza ma’ reviżjonijiet tad-Direttiva dwar il-Prospett, MAD, MiFID u CRD,
– nuqqas ta’ konsolidazzjoni tat-testi użati biex ikunu proposti l-emendi.


