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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport De Larosière, il-Kummissjoni ppubblikat 
proposti għal struttura ta’ superviżjoni finanzjarja Ewropea ġdida. Dawn il-proposti 
leġiżlattivi, li kienu ppubblikati mill-Kummissjoni fit-23 ta’ Settembru 2009, għandhom l-
għan li joħolqu:

- Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF) għas-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji individwali (“superviżjoni mikroprudenzjali”) li tikkonsisti 
f’netwerk ta’ superviżuri nazzjonali li jaħdmu flimkien mal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej (ASE1) ġodda, u li b'hekk tgħaqqad qafas Ewropew ġenerali għas-
superviżjoni finanzjarja mal-kompetenza esperta ta’ korpi superviżorji lokali u 
mikroprudenzjali;

- Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tar-riskji għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha (“superviżjoni 
makroprudenzjali”). 

L-ASE se jkunu korpi Komunitarji b'personalità legali u l-għanijiet tagħhom għandhom ikunu 
li jagħtu kontribut biex: (i) jitjieb il-livell ta’ regolamentazzjoni u superviżjoni fis-suq intern, 
(ii) ikunu żgurati l-integrità kif ukoll it-tmexxija tajba u l-funzjonament xieraq tas-swieq 
finanzjarji, u (iii) titħares l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja filwaqt li jissaħħaħ il-
koordinament tas-superviżjoni fil-livell Ewropew u dak internazzjonali. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġa l-idea ġenerali tal-proposta u għandu l-ħsieb li l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-ħidma tal-kumitat ewlieni. Hu 
tal-fehma li jeħtieġ li jsiru riformi radikali fis-swieq finanzjarji u fl-istituzzjonijiet tal-UE 
sabiex tiżdied il-kompetizzjoni billi jitħeġġu kemm jista’ jkun l-istess kundizzjonijiet għal 
kulħadd u tiġi żgurata l-konsistenza fl-arranġamenti u fir-regolamentazzjoni. Iqis li l-proposta, 
bi ftit titjib u innovazzjoni kif propost f’dan l-abbozz ta’ opinjoni, hija essenzjali biex tiżgura 
li jkun hemm superviżjoni u tfassil ta’ regoli aktar effikaċi u biex jiġu identifikati aħjar ir-
riskji fis-sistema finanzjarja.

Ir-rapporteur għandu fehma soda li kull setgħa ta' teħid ta' deċiżjonijiet min-naħa tal-Awtorità 
m’għandhiex topera b’mod li tista' tfixkel il-possibilità tal-korpi superviżorji nazzjonali li 
jaqdu l-obbligi regolatorji tagħhom jew li tista' twassal għal inċertezza regolatorja għal dawk 
l-entitajiet individwali li jkunu suġġetti għas-superviżjoni lokali2. Għalhekk, għandha 

                                               
1 Dawn huma l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol (AEAPX), u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).
2 Skont kif kien ġie stabbilit mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża Meroni (Meroni vs. l-Awtorità Għolja, C 
-9/56 u 10/56, 1958 Ġabra 133 u 157), istituzzjoni ma tistax tiddelega setgħat li ma jkollhiex hi stess. Jekk l-
Awtorità tingħata s-setgħa li tiddeċiedi jekk awtorità nazzjonali kompetenti tkunx konformi mal-liġi 
Komunitarja, kif qed jiġi propost fl-Artikoli 9(6) u 11(3), dan ikun ifisser li l-Awtorità tkun qed tingħata setgħa li



PE430.969v02-00 4/22 AD\813230MT.doc

MT

tinżamm il-possibilità li Awtorità tadotta deċiżjonijiet individwali relatati mal-parteċipanti fis-
swieq finanzjarji f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, kif speċifikat fl-Artikolu 10(3). 

Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet ta' kuljum, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, fuq il-bażi ta' 
kompromess appoġġat b'mod ġenerali, adotta emendi rigward is-setgħat tal-Awtoritajiet biex 
jindirizzaw deċiżjonijiet individwali lill-parteċipanti fis-swieq f'sitwazzjonijiet ta' kuljum (l-
Artikoli 9(6) u 11(4)) billi ppropona proċedura li għandha tiġi segwita bejn l-Awtorità u l-
Kummissjoni biex is-setgħat tal-Awtoritajiet jiġu allinjati aħjar mas-setgħat mogħtija lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17(1) TUE u l-Artikolu 258 TFUE.

Regoli vinkolanti għandhom isiru b'mod esklużiv fil-livell Ewropew, jew mill-istituzzjonijiet 
tal-UE jew mill-ASE, bis-superviżjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet, biex hekk ikun osservat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà. Madankollu, ir-rapporteur iqis li hu importanti li ma jkunx hemm 
interpretazzjonijiet li ma jkunux proporzjonati mal-għan, li jkunu ddettaljati b'mod eċċessiv 
jew, xi drabi, li ma jkunux adattati, billi jkunu tfasslu b'urġenza, bla djalogu reali. Għalhekk, 
ir-rapporteur jappoġġa bil-qawwa s-sehem tal-parteċipanti fis-swieq waqt il-proċess tat-teħid 
ta' deċiżjonijiet. 

Il-kooperazzjoni u l-qsim tal-informazzjoni bejn il-livelli mikro u makro huma essenzjali. 
Madankollu, hu importanti li s-setgħat tal-Awtorità f'dan il-qasam ikunu konsistenti mal-
obbligi tas-segretezza professjonali kif stabbiliti fil-liġi tal-UE biex l-informazzjoni 
kunfidenzjali ma ssirx disponibbli għal dawk il-korpi u l-awtoritajiet li ma jkunux intitolati 
għaliha. Hu essenzjali wkoll li jitqies il-fatt li f'xi każijiet se jkun diffiċli li d-data aggregata li 
tkun se tiġi żvelata lil hinn mill-awtoritajiet kompetenti tibqa' anonima1. Għalhekk, ir-
rapporteur iqis li d-data kunfidenzjali tinħtieġ protezzjoni b'mod konsistenti u skont il-liġi tal-
UE. 

Barra dawn il-kwistjonijiet ewlenin, ir-rapporteur għandu fehma soda li r-rwol ta' medjatur 
tal-Awtorità għandu jkun iddefinit aħjar u għandu jittejjeb aktar. Barra minn hekk, l-Awtorità 
għandha tgawdi minn espożizzjoni aktar internazzjonali filwaqt li l-ftehimiet tagħha 
għandhom jibqgħu mhux vinkolanti. Miżuri addizzjonali għandhom ikunu promossi biex 
titjieb it-trasparenza u biex jiġi inkoraġġit l-użu ta' standards amministrattivi. 

Fl-aħħar, ir-rapporteur iqis li għandu jkun hemm aktar ħsieb biex jiġi żgurat li l-protezzjoni 
tal-konsumaturi u l-investituri fis-swieq finanzjarji tkun riflessa b'mod sodisfaċenti fil-
proposta.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

                                                                                                                                                  
tmur lil hinn mis-setgħat eżekuttivi definiti għal deċiżjonijiet fi kwistjonijiet fejn ikun hemm kontestazzjoni dwar 
l-applikazzjoni korretta tal-liġi.

1 Pereżempju, f'xi Stati Membri s-swieq huma limitati għal għadd żgħir ta' parteċipanti kbar. Għalhekk, l-iżvelar 
ta' data aggregata effettivament iġġib magħha l-iżvelar ta' informazzjoni dwar intrapriżi individwali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Li tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa u 
korretta tal-liġi tal-Unjoni huwa 
prerekwiżit fundamentali għall-integrità, l-
effikaċja u l-operat xieraq tas-swieq 
finanzjarji, l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja, u għall-kundizzjonijiet newtrali 
ta’ kompetizzjoni għall-parteċipanti fis-
swieq finanzjarji fl-Unjoni. Għalhekk 
għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-
Awtorità tindirizza każijiet ta’ nuqqas ta'
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Dan il-
mekkaniżmu għandu japplika f’oqsma fejn 
il-leġiżlazzjoni Komunitarja tiddefinixxi 
obbligi ċari u inkondizzjonati.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Awtorità għandha tippromwovi 
attivament konverġenza superviżorja fil-
Komunità kollha bil-għan li tistabbilixxi 
kultura superviżorja komuni.

(25) L-Awtorità għandha tippromwovi 
attivament konverġenza superviżorja fl-
Unjoni kollha bil-għan li tistabbilixxi 
kultura superviżorja komuni filwaqt li jiġu 
rrispettati bis-sħiħ ir-responsabilitajiet 
fiskali tal-Istati Membri.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(28) Sabiex titħares l-istabbiltà finanzjarja 
huwa neċessarju li jiġu identifikati, kmieni, 
ix-xejriet, ir-riskji potenzjali u l-
vulnerabbiltajiet li joħorġu mil-livell 
mikroprudenzjali, bejn il-fruntieri u bejn 
is-setturi. L-Awtorità għandha 
timmonitorja u tivvaluta tali żviluppi fil-
qasam tal-kompetenza tagħha u tinforma 
regolarment lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej l-oħrajn u lill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku kif 
ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. L-Awtorità għandha 
tikkoordina wkoll testijiet tat-tensjoni fl-
Unjoni kollha sabiex tivvaluta r-reżistenza 
tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għal 
żviluppi avversi tas-suq, billi tiżgura li tiġi 
applikata metodoloġija kemm jista’ jkun 
konsistenti fil-livell nazzjonali għal dawn 
it-testijiet.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) Minħabba l-globalizzazzjoni tas-
servizzi finanzjarji u l-importanza dejjem 
akbar tal-istandards internazzjonali, l-
Awtorità għandha tippromwovi d-djalogu u 
l-kooperazzjoni ma’ superviżuri barra l-
Komunità. Hija għandha tirrispetta b’mod 
sħiħ ir-rwoli u l-kompetenzi eżistenti tal-
Istituzzjonijiet Ewropej fir-relazzjonijiet 
ma’ awtoritajiet barra l-Unjoni u f’fora 
internazzjonali. L-Awtorità għandu 
jkollha wkoll il-possibilità li tibbenefika 
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mill-kooperazzjoni ma' fora 
internazzjonali, li diġà tgawdi minnha l-
Kummissjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-
segwitu għat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità 
għandha taqsam kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti mal-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku. Data marbuta ma’ 
impriżi individwali għandha tingħata biss 
fuq talba motivata u għandha tkun 
protetta b'mod sistematiku u skont il-liġi 
tal-Unjoni. Malli tirċievi twissijiet jew 
rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku lill-
Awtorità jew lil awtorità superviżorja 
nazzjonali, l-Awtorità għandha minnufih 
tieħu azzjoni u tiżgura s-segwitu.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà ċentrali sabiex jippreservaw 
l-istabbiltà finanzjarja f'sitwazzjonijiet ta’ 
kriżi, b’mod partikolari biex jiġu 
stabbilizzati u riżolti istituzzjonijiet
finanzjarji individwali batuti. Il-miżuri 
mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-
istabbiltà ta’ istituzzjoni finanzjarja ma 
għandhomx jaffettwaw ir-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri. 
Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-
Istati Membri jkunu jistgħu jitolbu li d-
deċiżjoni tal-Awtorità terġa’ tiġi 
kkunsidrata.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva 97/9/KE, id-Direttiva 
98/26/KE, id-Direttiva 2001/34/KE, id-
Direttiva 2002/47/KE, id-
Direttiva 2002/87/KE, id-Direttiva 
2003/6/KE, id-Direttiva 2003/71/KE, id-
Direttiva 2004/25/KE, id-Direttiva 
2004/39/KE, id-Direttiva 2004/109/KE, id-
Direttiva 2005/60/KE, id-Direttiva 
2009/65/KE, id-Direttiva 2002/65/KE, id-
Direttiva 2006/49/KE (bla ħsara għall-
kompetenzi tal-Awtorità Bankarja Ewropea 
f'termini ta' superviżjoni prudenzjali), id-
Direttiva… [id-Direttiva AIFM futura], u r-
Regolament … [ir-Regolament CRA 
futur], inklużi d-direttivi, ir-regolamenti, u 
d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawn l-
atti, u ta’ kwalunkwe att Komunitarju ieħor 
li jikkonferixxi kompiti fuq l-Awtorità.

2. L-Awtorità għandha taġixxi fl-ambitu 
tad-Direttiva 97/9/KE, id-Direttiva 
98/26/KE, id-Direttiva 2001/34/KE, id-
Direttiva 2002/47/KE, id-
Direttiva 2002/87/KE, id-Direttiva 
2003/6/KE, id-Direttiva 2003/71/KE, id-
Direttiva 2004/39/KE, id-Direttiva 
2004/109/KE, id-Direttiva 2005/60/KE, id-
Direttiva 2009/65/KE, id-Direttiva 
2002/65/KE, id-Direttiva 2006/49/KE (bla 
ħsara għall-kompetenzi tal-Awtorità 
Bankarja Ewropea f'termini ta' superviżjoni 
prudenzjali), id-Direttiva… [id-Direttiva 
AIFM futura], u r-Regolament … [ir-
Regolament CRA futur], inklużi d-direttivi, 
ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha 
bbażati fuq dawn l-atti, u ta’ kwalunkwe att 
Komunitarju ieħor li jikkonferixxi kompiti 
fuq l-Awtorità.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-operat 
tas-suq intern, inkluż b’mod partikolari 
livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ 
regolazzjoni u superviżjoni, (ii) jitħarsu l-
investituri, (iii) jiġu żgurati l-integrità, l-
effikaċja u l-operat sewwa tas-swieq 
finanzjarji, (iv) titħares l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, u (v) tissaħħaħ il-
koordinazzjoni superviżorja 
internazzjonali. Għal dan il-għan, l-
Awtorità għandha tikkontribwixxi sabiex 
tiżgura l-applikazzjoni konsistenti, 

4. L-għan tal-Awtorità għandu jkun li 
tikkontribwixxi sabiex: (i) jitjieb l-operat 
tas-suq intern, inkluż b’mod partikolari 
livell għoli, effikaċi u konsistenti ta’ 
regolamentazzjoni u superviżjoni, (ii) 
jitħarsu l-investituri, (iii) jiġu żgurati l-
integrità, l-effikaċja u l-operat sewwa tas-
swieq finanzjarji, (iv) titħares l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja, u (v) tissaħħaħ il-
koordinazzjoni superviżorja internazzjonali 
filwaqt li titqies il-ħtieġa li jitjiebu l-
kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq 
intern u li tiġi żgurata l-kompetittività 
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effiċjenti u effikaċi tal-liġi Komunitarja 
msemmija fl-Artikolu 1(2) hawn fuq, 
tippromwovi l-konverġenza superviżorja u 
tipprovdi opinjonijiet lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni.

globali. Għal dan il-għan, l-Awtorità 
għandha tikkontribwixxi sabiex tiżgura l-
applikazzjoni konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi tal-liġi Komunitarja msemmija fl-
Artikolu 1(2) hawn fuq, tippromwovi l-
konverġenza superviżorja u tipprovdi 
opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, u lill-Kummissjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet, kif stipulat fl-
Artikolu 8;

(b) toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti, kif 
stipulat fl-Artikolu 8;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards tekniċi Standards tekniċi – atti ddelegati

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qabel ma tissottomettihom lill-
Kummissjoni, l-Awtorità għandha, fejn 
ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet 
pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi,
filwaqt li tinvolvi l-parteċipanti fis-swieq 
finanzjarji fit-tfassil ta' regoli li jkunu se 
jiġu imposti fuqhom, biex ikun żgurat li 
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regoli bħal dawn ikunu proporzjonati 
mal-għan tagħhom u ma jkunux eċċessivi
u biex tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji 
potenzjali relatati.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-istandards għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta’ regolamenti
jew deċiżjonijiet bħala atti ddelegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tistabbilixxi prattiċi superviżorji 
konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-
SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni 
komuni, uniformi u konsistenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, l-Awtorità 
għandha toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-parteċipanti 
fis-swieq finanzjarji.

Sabiex tistabbilixxi prattiki superviżorji 
konsistenti, effiċjenti u effikaċi fi ħdan is-
SESF, u biex tiżgura l-applikazzjoni 
komuni, uniformi u konsistenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, l-Awtorità 
għandha toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-parteċipanti 
fis-swieq finanzjarji. L-Awtorità għandha 
tagħmel konsultazzjonijiet pubbliċi 
miftuħa dwar il-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet u tanalizza l-
kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati. 
Il-linji gwida għandhom jiġu ppubblikati 
fis-sit elettroniku tal-Awtorità.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw 
ma’ dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw 
ma’ dawk il-linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet.
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Meta l-awtorità kompetenti ma tapplikax 
dawk il-linji gwida jew 
rakkomandazzjonijiet, hija għandha 
tinforma lill-Awtorità bir-raġunijiet tagħha.

Meta awtorità kompetenti ma tapplikax 
dawk il-linji gwida jew 
rakkomandazzjonijiet, hija għandha 
tinforma lill-Awtorità bir-raġunijiet tagħha.
L-Awtorità għandha tippubblika dawn ir-
raġunijiet, filwaqt li tagħti lill-awtorità 
kompetenti l-avviż dovut bil-quddiem 
dwar l-intenzjoni tagħha li tagħmel dan.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni konsistenti tar-regoli 
Komunitarji

In-nuqqas ta' applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni

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

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

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

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

Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 20, l-awtorità kompetenti għandha 
tipprovdi lill-Awtorità mingħajr dewmien 
l-informazzjoni kollha li l-Awtorità 
tikkunsidra bħala neċessarja għall-
investigazzjoni tagħha.

Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 20, l-awtorità kompetenti għandha 
tipprovdi lill-Awtorità mingħajr dewmien 
l-informazzjoni kollha li l-Awtorità 
tikkunsidra bħala neċessarja għall-
investigazzjoni tagħha.

3. L-Awtorità tista’, fi żmien mhux aktar 
minn xahrejn mill-bidu tal-investigazzjoni 
tagħha, tindirizza lill-awtorità kompetenti 
konċernata, rakkomandazzjoni li 
tistabbilixxi l-azzjoni neċessarja sabiex 

3. L-Awtorità tista’, fi żmien mhux aktar 
minn xahrejn mill-bidu tal-investigazzjoni 
tagħha, tindirizza lill-awtorità kompetenti 
kkonċernata, rakkomandazzjoni li 
tistabbilixxi l-azzjoni neċessarja sabiex 
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tikkonforma mal-liġi Komunitarja. tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni.
L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien 
għaxart ijiem tax-xogħol mill-irċevuta tar-
rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità 
bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha 
tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi 
Komunitarja. 

L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien 
għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi
r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità 
bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha 
tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-
Unjoni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq intern 
jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja f'attivitajiet 
transkonfinali, l-Awtorità tista’, fejn ir-
rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-parteċipanti fis-swieq 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil parteċipant fis-swieq 
finanzjarji li tkun teħtieġ l-azzjoni 
neċessarja sabiex jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni, fosthom il-
waqfien ta’ kwalunkwe prattika. Qabel ma 
tiġi adottata deċiżjoni individwali, l-
Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni dwarha.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dritt 
tas-smigħ tad-destinatarji tad-deċiżjoni 
jiġi rrispettat.
L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni kollha neċessarja.
Fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi l-
abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-abbozz tad-deċiżjoni. Il-
Kummissjoni ma tistax testendi dak il-
perjodu. Il-Kummissjoni tista’ wkoll 
tapprova l-abbozz ta’ deċiżjoni b’mod 
parzjali jew b’emendi meta l-interess tal-
Unjoni jitlob dan.
Meta l-Kummissjoni ma tapprovax l-
abbozz tad-deċiżjoni jew tapprova parti 
biss minnu jew bl-emendi, għandha 
tinforma lill-Awtorità mingħajr dewmien 
permezz ta’ opinjoni formali.
Fi żmien ġimgħa minn meta tkun irċeviet 
dik l-opinjoni formali, l-Awtorità għandha 
tirrevedi u tadatta d-deċiżjoni tagħha 
għall-opinjoni formali tal-Kummissjoni u 
tgħaddiha mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni.
Fi żmien ġimgħa minn meta tirċievi d-
deċiżjoni emendata tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
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tapprovahiex jew tiċħadhiex.
Jekk id-deċiżjoni emendata tiġi miċħuda 
mill-Kummissjoni, id-deċiżjoni ma 
għandhiex titqies bħala adottata.

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

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

7. Id-deċiżjonijiet adottati taħt il-
paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq 
kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata 
mill-awtoritajiet kompetenti fuq l-istess 
kwistjoni.
Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fir-rigward ta’ fatti li huma 
soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 4 
jew 6 għandha tkun kompatibbli ma’ dawk 
id-deċiżjonijiet.

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Risoluzzjoni ta’ nuqqasijiet ta’ qbil bejn l-
awtoritajiet kompetenti

Is-soluzzjoni ta’ każijiet ta' nuqqas ta' qbil 
bejn l-awtoritajiet kompetenti 

f'sitwazzjonijiet transkonfinali

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għas-setgħat stipulati fl-
Artikolu 9, meta awtorità kompetenti ma 
taqbilx fuq il-proċedura jew il-kontenut ta’ 
azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni minn 
awtorità kompetenti oħra f’oqsma fejn il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
teħtieġ kooperazzjoni, koordinazzjoni jew 

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

waħda, jew aktar minn waħda, mill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati, tista’ 
tassisti lill-awtoritajiet biex jilħqu ftehim 
skont il-proċedura stipulata fil-paragrafu 2.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li tkun tista' twettaq ir-rwol 
tagħha ta' faċilitazzjoni u koordinament, 
l-Awtorità għandha tkun infurmata bis-
sħiħ b'kull żvilupp rilevanti rigward is-
sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, u 
għandha tkun mistiedna mill-awtoritajiet 
superviżorji kompetenti nazzjonali 
rilevanti tipparteċipa bħala osservatur fil-
laqgħat.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-deċiżjonijiet adottati skont il-
paragrafu 3 għandhom jipprevalu fuq 
kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata 
minn awtorità kompetenti fuq l-istess 
kwistjoni. Meta jieħdu azzjoni fir-rigward 
ta’ kwistjonijiet li jkunu soġġetti għal 
deċiżjoni adottata skont il-paragrafu 3, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonformaw ma' din id-deċiżjoni.

Emenda 22
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, meta 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b’hekk 
tonqos milli tiżgura li parteċipant fis-swieq 
finanzjarji jikkonforma mar-rekwiżiti li 
japplikaw direttament għalih bis-saħħa tal-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), l-
Awtorità tista’ tadotta deċiżjoni 
individwali, skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 9(6), indirizzata lejn parteċipant 
fis-swieq finanzjarji li tirrikjedi li jieħu l-
azzjoni neċessarja biex jikkonforma mal-
obbligi tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni, 
inkluż il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) bla ħsara għall-Artikolu 11, taġixxi 
bħala medjatur fuq talba tal-awtoritajiet 
kompetenti jew fuq inizjattiva tagħha 
stess;

(3) bla ħsara għall-Artikolu 11, twettaq 
medjazzjoni mhux vinkolanti fuq talba tal-
awtoritajiet kompetenti;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-
Istituzzjonijiet Finanzjarji, l-Awtorità 
tista’ tiżviluppa kuntatti ma’ awtoritajiet 
superviżorji minn pajjiżi terzi. Hija tista’ 
tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ 

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-UE, l-Awtorità tista’ 
tiżviluppa kuntatti ma’ awtoritajiet 
superviżorji minn pajjiżi terzi. Hija tista’ 
tidħol f’arranġamenti amministrattivi ma’ 
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organizzazzjonijiet internazzjonali u l-
amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi.

organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-
amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi. 
Arranġamenti bħal dawn ma għandhomx 
joħolqu obbligi legali fir-rigward tal-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jintalbu mill-Awtorità, l-
awtoritajiet kompetenti u awtoritajiet 
pubbliċi oħrajn tal-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-
informazzjoni kollha neċessarja sabiex 
twettaq il-kompiti assenjati lilha b’dan ir-
Regolament.

1. Meta jintalbu mill-Awtorità, l-
awtoritajiet kompetenti u awtoritajiet 
pubbliċi oħrajn tal-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-
informazzjoni kollha neċessarja sabiex 
twettaq il-kompiti assenjati lilha b’dan ir-
Regolament, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ 
id-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-
kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data 
stabbiliti fil-liġi rilevanti tal-Unjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità tista’ titlob ukoll sabiex l-
informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli 
rikorrenti.

L-Awtorità tista’ titlob ukoll sabiex l-
informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli 
rikorrenti. Talbiet bħal dawn għandhom, 
fejn ikun applikabbli, jużaw format 
komuni ta' rappurtar.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Grupp ta’ Partijiet Interessati tat-Titoli u s- It-twaqqif ta' Grupp ta’ Partijiet Interessati 
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Swieq tat-Titoli u s-Swieq

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini ta’ konsultazzjoni mal-
partijiet interessati f’oqsma rilevanti għall-
kompiti tal-Awtorità, għandu jitwaqqaf 
Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u 
s-Swieq.

1. L-Awtorità għandha twaqqaf Grupp ta' 
Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq
għall-fini ta’ konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati f’oqsma rilevanti għall-kompiti 
tal-Awtorità.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tas-
Superviżuri għandu, safejn ikun possibbli, 
jiżgura bilanċ u rappreżentanza ġeografika 
xierqa tal-partijiet interessati madwar il-
Komunità kollha.

Fit-teħid tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tas-
Superviżuri għandu jiżgura bilanċ u 
rappreżentanza ġeografika xierqa tal-
partijiet interessati fil-Komunità kollha.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda 
deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 10 jew 
11 bl-ebda mod ma taffettwa r-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-ebda 
deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 10 jew 
11 ma taffettwa direttament ir-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati Membri.

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni 
meħuda skont l-Artikolu 11 taffettwa r-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ 
jinnotifika lill-Awtorità u lill-Kummissjoni 
sa xahar wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-
Awtorità lill-awtorità kompetenti li d-
deċiżjoni mhijiex ser tiġi implimentata
mill-awtorità kompetenti.

2. Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni 
meħuda skont l-Artikolu 11 taffettwa r-
responsabilitajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ 
jinnotifika lill-Awtorità, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni sa tlett ijiem tax-xogħol wara 
n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità lill-
awtorità kompetenti.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahar minn-notifika mill-Istat 
Membru, l-Awtorità għandha tinforma lill-
Istat Membru jekk tkunx sejra żżomm id-
deċiżjoni tagħha jew tkunx sejra 
temendaha jew tirrevokaha.

Fi żmien ġimgħa min-notifika mill-Istat 
Membru, l-Awtorità għandha tinforma lill-
Istat Membru jekk tkunx sejra żżomm id-
deċiżjoni tagħha jew tkunx sejra 
temendaha jew tirrevokaha. Jekk id-
deċiżjoni tinżamm jew tiġi emendata, l-
Awtorità għandha tiddikjara li r-
responsabilitajiet fiskali ma jkunux 
affettwati.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Awtorità żżomm id-deċiżjoni 
tagħha, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza 
kwalifikata kif iddefinit fl-Artikolu 205 tat-
Trattat, għandu, fi żmien xahrejn, 
jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità 
tinżammx jew tiġix irrevokata.

Fejn l-Awtorità żżomm id-deċiżjoni 
tagħha, il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza 
kwalifikata kif iddefinit fl-Artikolu 238 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandu, fi żmien xahar, 
jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tal-Awtorità 
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tinżammx jew tiġix irrevokata.
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