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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jappoġġja b’mod ġenerali l-proposta tal-Kummissjoni li 
titwaqqaf arkitettura ġdida ta' superviżjoni finanzjarja bit-tir li jkunu żgurati superviżjoni u 
għemil ta' regoli aktar effettivi u biex jiġu identifikati aħjar ir-riskji fis-sistemi finanzjarja. Kif 
juru l-kriżijiet finanzjarji, hija meħtieġa riforma tas-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE 
biex toktor il-kompetizzjoni permezz tal-inkoraġġiment ta' sitwazzjoni ugwali għal kulħadd u 
jkun żgurat li l-arranġamenti u r-regolamenti jkunu konsistenti. 

I. Artikolu 7– Standards tekniċi

L-Artikolu 7 paragrafu 1 subparagrafu 1 tar-regolament propost jirreferi għal direttivi li 
jiddefinixxu l-qafas legali li fih l-Awtorità tista’ tiżviluppa l-istandards tekniċi (ara l-Artikolu 
1 Paragrafu 2 tal-abbozz ta' regolament). Id-direttivi msemmijin, jiġifieri 2006/48/KE, 
2006/49/KE, 2002/87/KE, 2005/60 KE u 94/19/KE fihom dispożizzjonijiet ta’ komitoloġija1. 
Il-bidla mit-Trattat tal-KE għat-Trattat (ta’ Lisbona) dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) iġġib magħha bidliet fir-reġim tal-komitoloġija, fi kliem ieħor aktar preċiż, 
l-abolizzjoni tiegħu. 

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-istandards tekniċi, il-kumitat adotta l-approċċ li jagħmel l-
allinjament neċessarju mal-Artikolu 290 TFUE l-aktar fil-proposta Omnibus 
(2009/0161(COD), filwaqt li l-Artikolu 7 tar-regolamenti ESA jikkonċentraw biss fuq il-
proċedura bejn il-Kummissjoni u l-Awtorità.

II. L-Artikoli 9, 10 u 11

1. Konferiment ta’ setgħat

L-abbozz ta' regolament jagħti setgħat speċifiċi lill-Awtorità l-ġdida. It-Trattat ma 
jippermettix espliċitament li dan it-tip ta’ konferiment isir (cf Artikolu 5 tat-Trattat tal-KE). 
B’danakollu, il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja rrikonoxxiet il-possibbiltà li l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni jiddelegaw is-setgħat lil korpi eżekuttivi jew regolatorji 
indipendenti, basta d-delega jkollha x’taqsam biss ma' kompetenzi eżekuttivi definiti b'mod 
ċar, u billi, b’mod partikolari, ma ngħatat l-ebda setgħa lill-korp delegat li jagħmel għażliet ta’ 
politika. Barra minn hekk, billi l-Unjoni tista’ biss teżerċita s-setgħat konferiti lilha fit-Trattat 
skont it-termini tal-proċeduri determinati fit-Trattat, l-istituzzjonijiet ma jistgħux jiddelegaw 
aktar setgħat minn dawk ikkonferiti lilhom mit-Trattat (ara l-QEĠ, Każ Meroni, 9/56, (1958) 
ECR 133 u 157).

2. Azzjoni diretta min-naħa tal-Awtorità

                                               
1 Ara l-Artikolu 151 tad-Direttiva 2006/48/KE, l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2006/49/KE, l-
Artikolu 21 tad-Direttiva 2002/87/KE, l-Artikolu 41 tad-Direttiva 2005/60 KE u l-Artikolu 7a 
tad-Direttiva 94/19/KE.
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Filwaqt li sar konferiment limitat ta’ setgħat speċifiċi lill-Awtorità, hija kompetenza tal-
Kummissjoni li tiżgura li d-Dritt Komunitarju jkun rispettat (permezz tal-proċeduri ta' ksur -
Artikolu 258 TFUE). B’danakollu, l-Artikoli 9 Paragrafu 6, 10 Paragrafu 3 u 11 Paragrafu 4 
tar-regolament propost jikkonferixxu "mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni 
taħt l-Artikolu 226” tal-KE (l-Artikolu 258 il-ġdid tat-TFUE) is-setgħa lill-Awtorità li – billi 
ddur madwar l-awtorità nazzjonali kompetenti – tieħu deċiżjonijiet li jorbtu direttament lil 
kull parteċipant fis-suq. Din hija kostruzzjoni straordinarja li ġġebbed is-sistema tas-setgħat 
bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej u li, fil-fehma tar-rapporteur, jeħtiġilha li jkollha motivazzjoni 
apposta. Filwaqt li l-Artikolu 10 jimxu mar-rieda politika ta’ reazzjoni b’ħeffa u b’effiċjenza 
meta jkun hemm kriżi biex ikunu ggarantiti l-funzjonament u l-integrità tas-suq u s-sistema 
finanzjarji, l-Artikoli 9 u 11 japplikaw f’sitwazzjonijiet normali ta’ kuljum.

Abbażi ta’ kompromess li għandu appoġġ wiesa’, il-kumitat adotta l-emendi għal dak li 
għandu x’jaqsam mal-poteri tal-Awtoritajiet li jindirizzaw id-deċiżjonijiet individwali lil 
parteċipanti fis-suq fis-sitwazzjoni ta’ kuljum (Artikoli 9(6) u 11(4)) billi ppropona proċedura 
li għandha tkun segwita bejn l-Awtorità u l-Kummissjoni ħalli jiġu allinjati aħjar il-poteri tal-
Awtorità mal-poteri konferiti lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(1) TUE u l-Artikolu 258 
TFUE.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Komunità laħqet il-limiti ta’ x’jista’ 
jsir permezz tal-istat attwali tal-Kumitati 
tas-Superviżuri Ewropej, li jibqgħu 
entitajiet konsultattivi għall-Kummissjoni. 
Il-Komunità ma tistax tibqa’ f’sitwazzjoni 
fejn ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu li 
jiżgura li s-superviżuri nazzjonali jaslu 
għall-aqwa deċiżjoni superviżorja possibbli 
dwar istituzzjonijiet transkonfinali; fejn 
hemm kooperazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni insuffiċjenti fost l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali; fejn 
azzjoni konġunta mill-awtoritajiet 
nazzjonali teħtieġ arranġamenti 

(6) L-Unjoni laħqet il-limiti ta’ x’jista’ jsir 
permezz tal-istat attwali tal-Kumitati tas-
Superviżuri Ewropej. L-Unjoni ma tistax 
tibqa’ f’sitwazzjoni fejn ma jeżisti l-ebda 
mekkaniżmu li jiżgura li s-superviżuri 
nazzjonali jaslu għall-aqwa deċiżjoni 
superviżorja possibbli dwar istituzzjonijiet 
transkonfinali; fejn hemm kooperazzjoni u 
skambju ta’ informazzjoni insuffiċjenti fost 
l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali; fejn 
azzjoni konġunta mill-awtoritajiet 
nazzjonali teħtieġ arranġamenti 
kkumplikati biex titqies il-frammentazzjoni 
tar-rekwiżiti regolatorji u superviżorji; fejn 
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kkumplikati biex titqies il-frammentazzjoni 
tar-rekwiżiti regolatorji u superviżorji; fejn 
ikun hemm interpretazzjonijiet diverġenti 
għall-istess test legali f’każijiet fejn 
soluzzjonijiet nazzjonali spiss ikunu l-
unika alternattiva fattibbli b’reazzjoni għal 
problemi Ewropej. Is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri għandha titfassal biex tegħleb 
dawn in-nuqqasijiet u tipprovdi sistema li 
tkun taqbel mal-għan ta’ suq finanzjarju 
Komunitarju wieħed u stabbli għas-
servizzi finanzjarji, li tgħaqqad is-
superviżuri nazzjonali f’netwerk 
Komunitarju b’saħħtu.

ikun hemm interpretazzjonijiet diverġenti 
għall-istess test legali f’każijiet fejn 
soluzzjonijiet nazzjonali spiss ikunu l-
unika alternattiva fattibbli b’reazzjoni għal 
problemi Ewropej. Is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri għandha titfassal biex tegħleb 
dawn in-nuqqasijiet u tipprovdi sistema li 
tkun taqbel mal-għan ta’ suq finanzjarju 
tal-Unjoni wieħed u stabbli għas-servizzi 
finanzjarji, li tgħaqqad is-superviżuri 
nazzjonali f’netwerk b’saħħtu tal-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Hemm bżonn li jiddaħħal strument 
effikaċi sabiex jistabbilixxi standards 
tekniċi armonizzati fis-servizzi finanzjarji 
biex jiġu żgurati, anki permezz ta' ktieb tar-
regoli waħdieni, ambjent ekwu u 
protezzjoni adegwata għad-depożituri, l-
investituri u l-konsumaturi madwar l-
Ewropa. Bħala entità b’kompetenza esperta 
speċjalizzata ħafna, ikun effiċjenti u xieraq 
li, f’oqsma ddefiniti mil-liġi tal-Unjoni, l-
Awtorità tiġi fdata sabiex telabora abbozz 
ta’ standards tekniċi li ma jinvolvux 
għażliet politiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova dawk l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi skont il-liġi tal-Unjoni sabiex 
tagħtihom effett legali vinkolanti. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa, 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
tadotta l-istandards tekniċi permezz ta’ 
atti delegati. Id-delega għandha ssir fl-att 
leġiżlattiv bażiku u għandu jkun hemm il-
possibilità li tiġi rtirata mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Il-perjodu tad-
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finanzjarji kif rifless fl-acquis tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-servizzi 
finanzjarji. Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ 
adozzjoni mgħaġġel u bla intoppi għal 
dawk l-istandards, il-Kummissjoni 
għandha tkun soġġetta għal limitu ta’ 
żmien għad-deċiżjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni.

delega għandu jkun estiż fuq it-talba tal-
Kummissjoni, sakemm ma joġġezzjonawx 
il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill. L-
istandards għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni permezz ta’ regolamenti jew 
deċiżjonijiet bħall-atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
kelma “iddelegat” għandha tiddaħħal fl-
intestatura ta’ dawk  l-atti. L-istandards 
adottati skont il-proċedura tal-Artikolu 7 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss jekk ma jkun hemm l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill f’perjodu ta’ tliet xhur.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-proċess għall-iżvilupp ta’ 
standards tekniċi f’dan ir-regolament 
huwa bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni sabiex tadotta fuq inizjattiva 
tagħha stess, miżuri implimentattivi skont 
il-proċeduri tal-komitoloġija fil-livell 2 
tal-istruttura Lamfalussy kif stipulat fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti. Il-
kwistjonijiet ikkonċernati mill-istandards 
tekniċi ma jinvolvux deċiżjonijiet politiċi, 
u l-kontenut tagħhom huwa inkwadrat 
mill-atti Komunitarji fil-Livell 1. L-
iżvilupp tal-abbozz ta’ standards mill-
Awtorità jiżgura li huma jibbenefikaw 
b’mod sħiħ mill-kompetenza speċjalizzata 
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

imħassar

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 20 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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’sitwazzjoni ta’ urġenza biss, li tadotta 
deċiżjonijiet indirizzati lejn istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali li għandhom impatt 
fuq is-suq intern. Is-setgħa għandha tkun 
limitata għal ċirkostanzi fejn awtorità 
kompetenti ma tikkonformax mad-
deċiżjonijiet indirizzati lilha u li fihom il-
liġi tal-Unjoni tkun tapplika direttament 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji permezz ta' 
Regolamenti tal-UE eżistenti jew futuri.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 34 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà ċentrali sabiex jippreservaw 
l-istabbiltà finanzjarja fl-immaniġġar ta’ 
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 mill-ġdid.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 41 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u 
l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità 
għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul 
prinċipalment minn kontribuzzjonijiet 
obbligatorji mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali u mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-proċedura baġitarja tal-
Komunità għandha tapplika biss fir-
rigward tal-kontribuzzjoni Komunitarja. 
Il-verifika tal-kontijiet għandha ssir mill-
Qorti tal-Awdituri.

(41) Sabiex tiġi ggarantita l-awtonomija u 
l-indipendenza sħiħa tagħha, l-Awtorità 
għandha tingħata baġit awtonomu bi dħul 
mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-
proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha 
tkun applikabbli. Il-verifika tal-kontijiet 
għandha ssir mill-Qorti tal-Awdituri.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Article 7 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards tekniċi Standards Tekniċi – atti ddelegati

Emenda 8

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 fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2. L-istandards għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta’ regolamenti 
jew deċiżjonijiet bħala atti delegati skont 
it-termini l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti sabiex 
iżżomm jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq intern 
jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja tas-suq intern, l-
Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti 
tal-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) 
japplikaw direttament għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi tal-Unjoni, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika. Qabel ma tadotta 
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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 mill-wasla tal-
abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-abbozz tad-deċiżjoni. The 
Commission may not extend that period.
Il-Kummissjoni tista’ wkoll tapprova l-
abbozz ta’ deċiżjoni b’mod parzjali biss 
jew b’emendi biss meta l-interess l-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 tirċievi  tali 
opinjoni formali, l-Awtorità għandha 
tirrevedi u tadatta d-deċiżjoni tagħha 
skont l-opinjoni formali tal-Kummissjoni 
u tittrażmettiha mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni.
Fi żmien ġimgħa minn meta tirċievi d-
deċiżjoni emendata tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċidi jekk 
tapprovahiex jew tirriġettahiex.
Jekk id-deċiżjoni emendata tiġi miċħuda 
mill-Kummissjoni, id-deċiżjoni 
m’għandhiex titqies bħala adottata.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 12

Proposta għal regolament
Article 11 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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 
finanzjarja 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 finanzjarja sabiex 
teħtieġlu jieħu l-azzjoni neċessarja biex 
jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont il-
liġi tal-Unjoni, inkluż it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.
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Emenda 13

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 ma taffettwa b'xi mod ir-
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-
responsabilitajiet fiskali tal-Istati Membri.

Emenda 14

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 mhix ser tiġi implimentata mill-
awtorità kompetenti.

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

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu juri b’mod ċar 
kif id-deċiżjoni taffettwa r-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu juri b’mod ċar 
kif id-deċiżjoni taffettwa direttament ir-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Emenda 16
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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 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.

Emenda 17

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 
tinżammx jew tiġix irrevokata.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni 
meħuda skont l-Artikolu 10(2) taffettwa ir-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu, huwa jista’ 
jinnotifika lill-Awtorità, lill-Kummissjoni 
u lill-Kunsill fi żmien tlett ijiem tax-xogħol 
wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità 
lill-awtorità kompetenti, li d-deċiżjoni ma 
tkunx sejra tiġi implimentata mill-awtorità 
kompetenti.

3. Fejn Stat Membru jħoss li deċiżjoni 
meħuda skont l-Artikolu 10(2) taffettwa 
direttament ir-responsabbiltajiet fiskali 
tiegħu, huwa jista’ jinnotifika lill-Awtorità, 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill fi żmien 
tlett ijiem tax-xogħol wara n-notifika tad-
deċiżjoni tal-Awtorità lill-awtorità 
kompetenti, li d-deċiżjoni ma tkunx sejra 
tiġi implimentata mill-awtorità kompetenti.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu juri b’mod ċar 
kif id-deċiżjoni taffettwa r-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Fin-notifika tiegħu, l-Istat Membru għandu 
jispjega għaliex u għandu juri b’mod ċar 
kif id-deċiżjoni taffettwa direttament ir-
responsabbiltajiet fiskali tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet obbligatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali 
kompetenti għas-superviżjoni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji;

imħassar
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