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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kuntest

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-istabbiliment ta' struttura ġdida għar-regolament 
finanzjarju tal-UE biex ittejjeb il-kwalità u l-konsistenza tal-kontroll, tiżgura tfassil tar-regoli 
u infurzar aktar effettivi, kif ukoll identifikazzjoni aħjar tar-riskji fis-sistema finanzjarja. 
Huwa propost li tiġi stabbilita Sistema Ewropea tal-Kontrolluri Finanzjarji (SESF), li tinkludi 
netwerk tal-kontrolluri finanzjarji nazzjonali li jaħdmu ma’ tliet Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej (ASE): Awtorità Bankarja Ewropea (ABE); Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u 
l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX); u Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS). Se jiġi 
stabbilit ukoll Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) biex jikkontrolla u jivvaluta 
theddidiet potenzjali għall-istabilità finanzjarja. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta l-opinjoni tiegħu, li fiha appoġġa b'mod wiesa' l-
objettivi tal-Kummissjoni kif spjegati hawn fuq u l-istruttura proposta, waqt li, madankollu, 
jemmen li huwa importanti li l-prinċipju tas-sussidjarjetà jiġi rrispettat u li l-Istati Membri u s-
superviżuri finanzjarji nazzjonali jżommu l-kompetenza tagħhom meta jkun xieraq. 

Tħassib principali

It-tħassib prinċipali tar-rapporteur tagħkom fir-rigward tal-ambitu tas-setgħat ta' 
regolamentazzjoni tal-ASE u l-Kummissjoni, tad-delegazzjoni tas-setgħat li jorbtu tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet lill-ASE u tar-rwol tal-ASE f’dak li għandu x'jaqsam mal-medjazzjoni f’każ 
ta’ nuqqas ta' qbil possibbli bejn il-kontrolluri finanzjarji nazzjonali ġie kkunsidrat fl-opinjoni 
finali. 

Billi d-direttiva kkonċernata tirreferi għal 11-il direttiva oħra, li ftit minnhom għadhom ma 
ġewx adottati u jistgħu jiġu emendati b'mod sostanzjali, kien ikun aħjar li kieku kien hemm 
aktar ħin ħalli ssir analiżi legali fid-dettall. Madankollu, l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali hija intenzjonata li tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għax-xogħol tal-kumitat 
responsabbli.

Standards tekniċi

Skont il-proposti, l-ASE se jkunu kapaċi jiżviluppaw abbozz ta' standards tekniċi, li jridu jrid 
jiġi approvat mill-Kummissjoni. Filwaqt li huwa pprovdut fil-premessa li “Għalhekk l-
istandards tekniċi ma għandhomx jinvolvu għażliet politiċi”, l-ambitu tad-dispożizzjonijiet 
attwali jidher li huwa wiesa’ bla bżonn peress li l-flessibilità qed tiġi identifikata bħala wieħed 
mill-prinċipji ewlenin fil-memorandum ta' spjegazzjoni. Waqt li r-rapporteur jaċċetta li huwa 
meħtieġ livell ta' flessibilità sabiex l-ASE joperaw b'mod effikaċi fil-produzzjoni tal-
istandards tekniċi, huwa jemmen madankollu li l-emendi huma meħtieġa f’każijiet speċifiċi 
meta l-ħolqien ta’ standards tekniċi jkun jinvolvi għażliet politiċi.

Billi l-proposta kienet ippreżentata mill-Kummissjoni qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat ta' 
Lisbona, kien hemm bżonn ta' allinjament tal-proċedura proposta għall-adozzjoni ta' standards 
tekniċi għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  B'konformità mal-approċċ 
tar-rapporteur li l-adozzjoni ta' standards tekniċi għandha tkun setgħa konferita fuq il-
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Kummissjoni taħt l-Artikolu 290 Trattat FUE bħala atti ddelegati, ġie adottat pakkett ta' 
emendi mill-Kumitat. Dawn l-emendi huma intenzjonati li jemendaw il-11-il direttiva, li qed 
jiġu emendati mill-proposta tal-Kummissjoni, f'dak li għandu x'jaqsam biss ma' standards 
tekniċi u l-Awtoritajiet il-ġodda. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-komitoloġija tad-direttivi 
emendati għadhom ma tmissewx minn dawn l-emendi, kif ġie stipulat fil-Premessa 14a 
(ġdida) proposta, imma jridu jiġu emendati, skont l-opinjoni tal-kumitat, kemm jista' jkun 
malajr bi qbil mal-prinċipji stipulati fir-rapport Szajer1 (ara b'mod partikolari l-Punt 18), li 
jippreferu kemm jista' jkun l-atti ddelegati. 

Il-pakkett tal-emendi adottati hu intenzjonat biex isegwi mill-qrib il-proposti tar-rapport 
Szajer, billi jipproponi d-delega ta' kompetenzi lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 290 tat-
Trattat FUE għal perjodu limitat ta' żmien (hawnhekk 5 snin), li jista' jiġi estiż fuq talba tal-
Kummissjoni għal perjodi ta' ħames snin, bil-possibilità ta' revoka mill-Parlament jew mill-
Kunsill f'kwalunkwe żmien, u l-possibilità ta’ oġġezzjoni mill-Parlament jew il-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' 3 xhur. 

Fir-rigward l-abbozzar tal-istandards mill-Awtoritajiet u l-adozzjoni tal-istandards mill-
Kummissjoni, qed issir referenza għall-proċedura fl-Artikolu 7 tat-tliet regolamenti ASE.

Riżoluzzjoni tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali

Fid-direttivi individwali dwar l-ASE, hemm mekkaniżmi proposti li bihom ASE tista’ 
tiddeċiedi meta kontrollur finanzjarju nazzjonali ma jkunx ikkonforma ma' waħda mir-
rakkomandazzjonijiet tagħha, kif ukoll biex ASE ssib riżoluzzjoni għat-tilwim bejn il-
kontrolluri finanzjarji nazzjonali. It-tħassib tar-rapporteur li d-delega tad-diskrezzjoni lil dawn 
l-aġenziji l-ġodda tista’ tmur kontra l-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja2 li stabbiliet li 
aġenzija tal-Komunità ma jistax ikollha iżjed setgħat eżekuttivi minn dawk definiti b'mod ċar 
u ma għandhiex teżerċita setgħat diskrezzjonali, u li istituzzjoni ma tistax tiddelega s-setgħat 
li mhumiex fil-pussess tagħha, huwa rifless f'emendi speċifiċi fir-rigward tar-riżoluzzjoni 
mill-ASE ta' diffikultajiet fl-abbozzar. Dawn għandhom x'jaqsmu b'mod speċifiku mar-
riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' qbil. 

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:

Emenda1

                                               
1 Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tad-29.3.2010, rapporteur Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Ġunju 1958, Meroni v l-Awtorità Għolja, C-9/56 u 10/56, Ġabra 1958 
133 u 157.
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 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 nazzjonali ta' 
superviżjoni waqgħu lura meta mqabbla 
mar-realtà integrata u interkonnessa tas-
swieq finanzjarji Ewropej, li fihom bosta 
kumpaniji finanzjarji joperaw lil hinn mill-
fruntieri u joffru servizzi finanzjarji lil 
negozji u konsumaturi. 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 ta' superviżjoni 
bbażati nazzjonalment waqgħu lura meta 
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 tal-Unjoni
u l-fiduċja bejn is-superviżuri nazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(6) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji taħdem 
effikaċjament, huma meħtieġa tibdiliet fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
operat tat-tliet Awtoritajiet. Dawn it-
tibdiliet jikkonċernaw id-definizzjoni tal-
ambitu ta' ċerti setgħat tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, l-integrazzjoni ta' 
ċerti setgħat fi proċessi eżistenti stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti u 
emendi li jiżguraw il-funzjonament bla 
intoppi u effikaċi fil-kuntest tas-Sistema 
Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji.

(6) Sabiex is-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji taħdem 
effikaċjament, huma meħtieġa tibdiliet fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-
operat tat-tliet Awtoritajiet. Dawn it-
tibdiliet jikkonċernaw id-definizzjoni tal-
ambitu ta' ċerti setgħat tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, l-integrazzjoni ta' 
ċerti setgħat stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u emendi li jiżguraw il-
funzjonament bla intoppi u effikaċi fil-
kuntest tas-Sistema Ewropea tas-
Superviżuri Finanzjarji.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(7) L-istabbiliment tat-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (ASE) għandu jkun 
akkumpanjat mill-iżvilupp ta’ sett uniku ta' 
regoli armonizzati ħalli tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-funzjonament aktar 
effikaċi tas-Suq Intern. Ir-Regolamenti li 
jistabbilixxu s-SESF jipprovdu li 
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej jistgħu 
jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi fl-
oqsma stipulati speċifikament fil-
leġiżlazzjoni relevanti, li għandhom 
jitressqu għand il-Kummissjoni għall-
adozzjoni permezz ta' Regolamenti jew 
Direttivi. Il-leġiżlazzjoni relevanti għandha 
tiddefinixxi dawk l-oqsma fejn l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom is-setgħa li jiżviluppaw abbozzi
ta' standards tekniċi.

(7) L-istabbiliment tat-tliet Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej (ASE) għandu jkun 
akkumpanjat mill-iżvilupp ta’ sett uniku ta' 
regoli armonizzati ħalli tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-funzjonament aktar 
effikaċi tas-Suq Intern. Ir-Regolamenti li 
jistabbilixxu s-SESF jipprovdu li l-ASE 
jistgħu jiżviluppaw abbozzi ta' standards 
tekniċi fl-oqsma stipulati speċifikament fil-
leġiżlazzjoni relevanti, li ma jinkludux 
deċiżjonijiet dwar politika, li għandhom 
jitressqu għand il-Kummissjoni għall-
adozzjoni permezz ta' atti ddelegati bi qbil 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
leġiżlazzjoni relevanti għandha tiddefinixxi 
dawk l-oqsma fejn il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta standards 
tekniċi permezz ta' atti ddelegati.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat f'termini legali li abbozz ta’ standards tekniċi m'għandux jinkludi d-
deċiżjonijiet dwar politika kif ġie stipulat fid-Direttivi li jistabbilixxu l-ABE, l-AETS u l-
AEAPX.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(8) L-identifikazzjoni tal-oqsma għall-
istandards tekniċi għandha ssib bilanċ 
xieraq bejn il-ħolqien ta' sett uniku ta' 
regoli armonizzati, mingħajr ma 
tikkomplika bla bżonn ir-
regolamentazzjoni. Għandhom jintgħażlu 

(8) L-identifikazzjoni tal-oqsma għall-
istandards tekniċi għandha ssib bilanċ 
xieraq bejn il-ħolqien ta' sett uniku ta' 
regoli armonizzati, mingħajr ma 
tikkomplika bla bżonn ir-
regolamentazzjoni. Għandhom jintgħażlu 
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biss dawk l-oqsma fejn regoli tekniċi 
konsistenti jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għall-istabbiltà finanzjarja, 
għall-protezzjoni tad-depożituri, ta' min 
għandu polza u tal-investituri, għall-
effiċjenza u l-integrità tas-suq, u biex 
jitneħħew tagħwiġiet fil-kompetizzjoni u r-
riskji ta' arbitraġġ regolatorju.

biss dawk l-oqsma fejn regoli tekniċi 
konsistenti jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għall-istabbiltà finanzjarja, 
għall-protezzjoni tad-depożituri, ta' min 
għandu polza u tal-investituri, għall-
effiċjenza u l-integrità tas-suq, u biex 
jitneħħew tagħwiġiet fil-kompetizzjoni u r-
riskji ta' arbitraġġ regolatorju, filwaqt li jiġi 
żgurat li jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
politika, skont il-proċeduri tas-soltu, mill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

L-istandards tekniċi ma għandhomx jinvolvu għażliet politiċi. Ir-rapporteur jenfasizza li d-
deċiżjonijiet tal-politika jeħtieġ li jkollhom sorveljanza leġiżlattiva.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(9) Kwistjonijiet soġġetti għal standards 
tekniċi għandhom ikunu ġenwinament 
tekniċi, fejn l-iżvilupp tagħhom jitlob l-
għarfien espert ta' esperti superviżorji. L-
istandards tekniċi għandhom 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tar-regoli inklużi l-
istrumenti bażiċi adottati mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill u, fejn applikabbli, 
fil-miżuri għall-implimentazzjoni li tieħu 
tal-Kummissjoni mingħajr ma jemendaw 
elementi mhux essenzjali f'dawk l-atti, 
fost l-oħrajn billi jiddelegaw xi wħud 
minn dawk l-elementi jew billi 
jissupplimentaw l-att billi jiżdiedu xi 
elementi mhux essenzjali ġodda. Għalhekk 
l-istandards tekniċi ma għandhomx 
jinvolvu għażliet politiċi. Fil-każ fejn l-
istandards tekniċi jkunu mfassla sabiex 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni ta' miżura tal-
implimentazzjoni li tieħu l-Kummissjoni, 

(9) Kwistjonijiet soġġetti għal standards 
tekniċi għandhom ikunu ġenwinament 
tekniċi, fejn l-iżvilupp tagħhom jitlob l-
għarfien espert ta' esperti superviżorji. L-
istandards tekniċi ta’ applikazzjoni
ġenerali għandhom ikunu limitati b'mod 
li kull ma jkunu qed jagħmlu hu li 
jissupplimentaw jew jemendaw ċerti 
elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv 
bażiku. Għalhekk l-istandards tekniċi ma 
għandhomx jinvolvu għażliet politiċi.
Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta dawk l-istandards tekniċi 
permezz ta’ atti ddelegati. Il-Kummissjoni 
għandha tkun tista’ tuża l-ħila esperta tal-
ASE kif stabbilit fir-Regolamenti li 
jistabbilixxu s-SESF. Għalhekk, għal
raġunijiet ta’ konsistenza jixraq li tiddaħħal 
il-proċedura għall-adozzjoni tal-istandards 
tekniċi prevista fl-Artikolu 7 tar-
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huma għandhom jiġu żviluppati biss la 
darba l-miżura tal-implimentazzjoni li 
tieħu l-Kummissjoni tiġi adottata. F'ċerti 
każijiet fejn attwalment il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta miżuri tal-
implimentazzjoni f'konformità mal-
proċeduri ta' kumitat skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni kkonferiti fuq il-
Kummissjoni u l-kontenut ta' dawn il-
miżuri tal-implimentazzjoni huwa limitat 
għad-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tal-applikazzjoni tar-regoli inklużi fl-
istrumenti bażiċi, li ma jeħtiġux li jiġu 
ssupplimentati aktar, għal raġunijiet ta' 
konsistenza jixraq li tiddaħħal il-proċedura 
għall-adozzjoni tal-istandards tekniċi 
prevista fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 
Nru …/…[ABE], Nru …/… [AETS], u 
Nru …/… [AEAPX].

Regolamenti (KE) Nru …/…[ABE], 
Nru …/… [AETS], u Nru …/… [AEAPX].

Ġustifikazzjoni

Meta leġiżlazzjoni tkun għaddejja minn reviżjoni, għandhom jintużaw proċeduri koleġiżlattivi 
xierqa sabiex jiżguraw ċertezza assoluta dwar x’għandu jkun il-kontenut tal-abbozz tal-
istandards tekniċi sabiex ikunu jistgħu jsiru l-aġġustamenti meħtieġa permezz tal-proċeduri 
adegwati.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(12a) Din id-Direttiva għandha għalhekk 
tidentifika sitwazzjonijiet fejn kwistjoni 
proċedurali jew sostantiva ta’ konformità 
mal-liġi tal-Unjoni tista’ teħtieġ li tkun 
riżolta u l-kontrolluri jistgħu ma jkunux 
kapaċi li jirriżolvu l-kwistjoni waħedhom. 
F’sitwazzjoni bħal din, wieħed mill-
kontrolluri involuti għandu jkun kapaċi li 
jirreferi l-kwistjoni quddiem l-ASE 
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kompetenti. L-ASE għandha taġixxi skont 
il-proċedura stabbilita f’din id-Direttiva. 
Għandha tkun tista’ teħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
jieħdu azzjoni speċifika jew joqogħdu lura 
milli jieħdu azzjoni sabiex isolvu l-
kwistjoni u jiżguraw konformità mal-liġi 
tal-Unjoni, b’effetti vinkolanti fuq l-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati.
F’każijiet fejn il-leġiżlazzjoni tal-UE 
relevanti tikkonferixxi diskrezzjoni fuq l-
Istati Membri, id-deċiżjonijiet meħuda 
mill-ASE m’għandhomx jissostitwixxu l-
eżerċizzju ta’ diskrezzjoni tal-kontrolluri 
nazzjonali b’konformità mal-liġi tal-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konformità mal-każistika tal-ECJ (C –9/56 u 10/56, Meroni v l-Awtorità 
Għolja, Ġabra [1958]. 133 u 157), huwa importanti li d-deċiżjonijiet meħuda mill-ASE ma 
jissostitwixxux l-eżerċitar legali ta’ sentenzi ta’ superviżuri nazzjonali. Skont Meroni, 
istituzzjoni ma tistax tiddelega setgħat li m’għandhiex.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(13) Id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu tipprovdi għal medjazzjoni jew 
deċiżjonijiet konġunti fir-rigward tad-
determinazzjoni ta' fergħat sinifikanti 
għall-għanijiet ta' sħubija fil-kulleġġi 
superviżorji, il-validazzjoni tal-mudelli u l-
valutazzjoni tar-riskju ta' grupp. F'dawn l-
oqsma kollha, emenda għandha tiddikjara 
li fil-każ ta' nuqqas ta' qbil matul il-perjodu 
ta' żmien speċifikat, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' ssolvi n-nuqqas ta' qbil billi 
tuża l-proċess spjegat fir-Regolament .../... 

(13) Id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu tipprovdi għal medjazzjoni jew 
deċiżjonijiet konġunti fir-rigward tad-
determinazzjoni ta' fergħat sinifikanti 
għall-għanijiet ta' sħubija fil-kulleġġi 
superviżorji, il-validazzjoni tal-mudelli u l-
valutazzjoni tar-riskju ta' grupp. F'dawn l-
oqsma kollha, emenda għandha tiddikjara 
li fil-każ ta' nuqqas ta' qbil matul il-perjodu 
ta' żmien speċifikat, l-Awtorità Bankarja
Ewropea tista' ssolvi n-nuqqas ta' qbil billi 
tuża l-proċess spjegat fir-Regolament .../... 
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[ABE]. Dan l-approċċ jagħmilha ċara li n-
nuqqasijiet ta' qbil jistgħu jiġu solvuti u 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni qabel tittieħed 
jew tinħareġ deċiżjoni finali lil xi 
istituzzjoni.

[ABE]. Dan l-approċċ jagħmilha ċara li, 
filwaqt li l-Awtorità Bankarja Ewropea 
ma tistax tieħu post is-sentenzi 
diskrezzjonali tal-kontrolluri nazzjonali, 
in-nuqqasijiet ta' qbil jistgħu jiġu solvuti u 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni qabel tittieħed 
jew tinħareġ deċiżjoni finali lil xi 
istituzzjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-konformità mal-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, f’oqsma ta’ 
nuqqas ta’ qbil bejn il-kontrolluri finanzjarji nazzjonali, l-abilità tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej li jgħinu ħalli jintlaħaq ftehim, ma għandhiex tkun estiża biex tieħu post is-sentenzi 
diskrezzjonali tal-kontrolluri nazzjonali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(14a) L-allinjament tal-proċeduri tal-
komitoloġija ma', b'mod rispettiv, l-
Artikoli 290 (atti ddelegati) u 291 (atti ta’ 
implimentazzjoni) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE)għandu jsir pass b'pass. Din id-
Direttiva għandha tadatta d-
dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttivi 
emendati msemmija fil-Premessa 20 
għall-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE biss 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ASE l-
ġodda u biss sal-punt li jirrelataw għall-
istandards tekniċi. Dan l-allinjament, kif 
ukoll l-allinjamenti ulterjuri ta' 
dispożizzjonijiet oħra tal-komitoloġija 
previsti fid-Direttivi emendati, ma 
għandhomx ikunu limitati għal miżuri li 
diġà ġew indirizzati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju, iżda għandhom 
ikopru l-miżuri xierqa kollha ta' ambitu 
ġenerali indipendentement mill-proċedura 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet jew tal-
komitoloġija applikabbli għalihom qabel 
id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. 
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Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, l-
allinjament ulterjuri mal-Artikoli 290 u 
291 tat-TFUE ta' proċeduri oħra tal-
komitoloġija previsti fid-Direttivi 
emendati msemmija fil-Premessa 20 
għandhom ikunu b'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda Emenda

(15a) Informazzjoni kunfidenzjali 
trażmessa lil jew skambjata bejn l-
awtoritajiet kompetenti u l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq jew il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandha tkun koperta mill-obbligu tas-
segretezza professjonali, li huma suġġetti 
għalih il-persuni impjegati jew li kienu 
impjegati mill-awtoritajiet kompetenti li 
jirċievu l-informazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) F'dawk l-oqsma fejn l-Awtoritajiet 
għandhom l-obbligu li jiżviluppaw abbozz 
ta' standards tekniċi, dawk l-abbozz ta' 
standards tekniċi għandhom jitressqu 
għand il-Kummissjoni fi żmien tliet snin 
mill-ħolqien tal-Awtoritajiet.

imħassar

Emenda 11
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3
Direttiva 2002/87/KE
Kapitolu III – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SETGĦAT KONFERITI U PROĊEDURI 
TAL-KUMITAT

SETGĦAT DDELEGATI

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2002/87/KE
Artikolu 21a- titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards tekniċi Standards Tekniċi – atti ddelegati
1. Sabiex tkun żgurta l-applikazzjoni 
uniformi ta' din id-Direttiva, l-Awtoritajiet 
superviżori Ewropej, skont l-Artikoli 42 
tar-Regolament ../... [ABE], ir-
Regolament …/… [AEAPX], u r-
Regolament …/… [AETS] jistgħu 
jiżviluppaw abbozz ta' standards tekniċi fir-
rigward ta':

1. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-Artikolu 6(2) 
sabiex jiġu ċċarati l-metodi tal-kalkolu 
elenkati fl-Anness I, il-parti II, iżda 
mingħajr ħsara għall-Artikolu 6(4).
Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonax għal din l-
estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
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xhur.
(a) L-Artikolu 2(11) sabiex jiddeterminaw 
il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
Artiolu 17 tad-Direttiva tal-
Kunsilli 78/660/KEE fil-kuntest ta' din id-
Direttiva;
(b) L-Artikolu 2(17) sabiex jiddeterminaw 
il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-
rigward tal-proċeduri għad-
determinazzjoni ta' 'awtoritajiet 
kompetenti revenati';
(c) L-Artikolu 3(5) sabiex jiddeterminaw 
il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
parametri alternattivi għall-
identifikazzjoni tal-konglomerati 
finanzjarji;
(d) L-Artikolu 6(2) sabiex jiddeterminaw 
il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
metodi tal-kalkolu elenkati fl-Anness I il-
parti II, iżda mingħajr ħsara għall-
Artikolu 6(4);
(e) L-Artikolu 7(2) sabiex jiddeterminaw 
il-modalitajiet għall-inklużjoni tal-
elementi fl-ambitu tad-definizzjoni tal-
'konċentrazzjonijiet tar-riskju' fis-
sorveljanza superviżorja msemmija fit-
tieni subparagrafu;
(f) L-Artikolu 8(2) sabiex jiddeterminaw 
il-modalitajiet għall-inklużjoni tal-
elementi fl-ambitu tad-definizzjoni tal-
'tranżazzjonijiet fi ħdan l-istess grupp' fis-
sorveljanza superviżorja msemmija fit-
tielet subparagrafu.
Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta'
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... [ABE], 
ir-Regolament …/… [AEAPX], u r-
Regolament …/… [AETS].

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE], ir-Regolament 
…/… [AEAPX], u r-Regolament …/… 
[AETS].

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttiva 78/660/KEE bħalissa għaddejja minn reviżjoni, ir-rapporteur 
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jemmen li l-istandards tekniċi m'għandhomx jiġu abbozzati qabel ma joħorġu r-riżultati 
kollha ta' din ir-reviżjoni.

Il-leġiżlazzjoni eżistenti diġà tipprovdi mod kif tiddefinixxi "awtoritajiet kompetenti relevanti" 
mingħajr referenza għall-miżuri ta' implimentazzjoni jew il-bżonn ta’ definizzjoni ulterjuri; 
għalhekk din għandha tiġi emendata biss wara reviżjoni sħiħa tad-Direttiva, inkluża 
valutazzjoni tal-impatt.

Id-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' applikazzjoni ta' dawn il-parametri tikkostitwixxi 
deċiżjoni dwar politika u għandha tkun lil hinn mill-firxa ta' applikazzjoni tal-istandards 
tekniċi.

L-abbozzar mhuwiex ċar; “tikkjarifika” għandha tieħu post “tiddetermina l-kundizzjonijiet 
tal-applikazzjoni”. Ir-rapporteur jemmen li hekk l-abbozzar ikun ħafna aktar ċar u jevita l-
perċezzjoni mhux korretta li l-livell 3 qed jikkomplementa l-livell 1 jew 2.

Li jiġi ddeterminat x’jidħol fl-ambitu tal-“konċentrazzjonijiet tar-riskju” mhuwiex kalkolu 
tekniku per se  u probabbli jeħtieġ xi forma ta' deċiżjonijiet politiċi; minħabba li mhuwiex 
kontenut xieraq għal standard tekniku.

Il-firxa ta’ applikazzjoni tad-definizzjoni “tranżazzjonijiet fi ħdan l-istess grupp” diġà hija 
inkluża fid-direttiva inizjali u r-riformulazzjoni ta’ din id-definizzjoni probabbli tikkostitwixxi 
deċiżjoni politika. Jekk jitqies li huwa meħtieġ, din il-bidla għandha ssir permezz ta’ revizjoni 
xierqa tad-Direttiva.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3
Direttiva 2003/6/KE
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafi 2 u 4, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz 
ta' standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
l-kundizzjonijiet fir-rigward tat-twettiq tat-
talbiet għall-iskambju tal-informazzjoni u 
l-ispezzjonijiet transkonfinali.

5. Il-Kummissjoni mogħtija s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi fir-rigward tat-twettiq tat-
talbiet għall-iskambju tal-informazzjoni u 
l-ispezzjonijiet transkonfinali.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
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mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 1 – punt b
Direttiva 2003/41/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tad-direttiva, l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xoghol 
stabbilita bir-Regolament.../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi dwar l-informazzjoni mogħtija 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

2. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi dwar l-informazzjoni 
mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
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delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... 
[AEAPX],

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AEAPX],

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 2
Direttiva 2003/41/KE
Artikolu 20 – paragrafu 11 – subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
uniformi tad-direttiva, l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol għandha 
tiżviluppa abbozz ta' listi ta' standards 
tekiniċi għad-dispożizzjonijiet ta' natura 
prudenzjali ta' kull Stat Membru relevanti 
għal qasam tal-iskemi tal-pensjonijiet tax-
xogħol li mhumiex koperti mir-referenza 
għal-liġi nazzjonali soċjali u dik tax-xogħol 
fil-paragrafu 1. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

11. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa 
li tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi għad-dispożizzjonijiet ta' 
natura prudenzjali ta' kull Stat Membru 
relevanti għal qasam tal-iskemi tal-
pensjonijiet tax-xogħol li mhumiex koperti 
mir-referenza għal-liġi nazzjonali soċjali u 
dik tax-xogħol fil-paragrafu 1.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
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tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... 
[AEAPX],

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AEAPX],

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – punt 1
Direttiva 2003/71/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-Artikolu 8, għandu jiżdied il-
paragrafu 5 li ġej:

"5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 2 u biex tqis l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
stabbilita bir-Regolament.../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi ħalli tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni għall-
miżuri tal-implimentazzjoni adottati mill-

imħassar
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Kummissjoni skont il-paragrafu 4. L-
Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... 
[AETS].”

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – punt 4
Direttiva 2003/71/KE
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ din l-Artikolu u jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-obbligi 
li jingħata suppliment għall-prospett f'każ 
ta' fattur ġdid sinifikanti, żball jew 
inakkuratezza materjali marbuta mal-
informazzjoni inkluża fil-prospett. L-
Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

3. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-
swieq finanzjarji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta standards 
tekniċi, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-obbligi 
li jingħata suppliment għall-prospett f'każ 
ta' fattur ġdid sinifikanti, żball jew 
inakkuratezza materjali marbuta mal-
informazzjoni inkluża fil-prospett.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jista' jirrevoka d-
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delega tas-setgħat fi kwalunkwe mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – punt 6
Direttiva 2003/71/KE
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ din id-Direttiva u jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni marbuta 
mal-proċeduri għan-notifika taċ-ċertifikat 
tal-approvazzjoni, il-kopja tal-prospett, it-
traduzzjoni tas-sommarju u kwalunkwe 
suppliment għall-prospett.

4. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-
swieq finanzjarji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta standards 
tekniċi, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
marbuta mal-proċeduri għan-notifika taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni, il-kopja tal-
prospett, it-traduzzjoni tas-sommarju u 
kwalunkwe suppliment għall-prospett.
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Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – punt 8 – punt b
Direttiva 2003/71/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 2 u jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
tista' tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi biex tispeċifika l-kundizzjonijiet 
tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, inkluż l-iżvilupp ta' formoli 
jew mudelli standard għal dawn il-

4. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-
swieq finanzjarji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta standards 
tekniċi, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, biex 
tispeċifika l-kundizzjonijiet tal-
kooperazzjoni u l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, inkluż l-iżvilupp ta' formoli 
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kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni. jew mudelli standard għal dawn il-
kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni. 

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 2
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu u tal-Artikoli 7, 9(2)-(4), 
10(1)-(2), u 12, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-
rekwiżiti u l-proċeduri għal din l-
awtorizzazzjoni kif stabbilit f'dan l-
Artikolu u fl-Artikoli 7, 9(2)-(4), 10(1)-(2) 

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi marbuta mar-rekwiżiti u 
l-proċeduri għal din l-awtorizzazzjoni kif 
stabbilit f'dan l-Artikolu u fl-Artikoli 7, 
9(2) sa (4), 10(1) sa (2) u 12.
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u 12.
Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 3
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi
sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni marbuta mal-lista tal-
informazzjoni meħtieġa għall-
valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 u l-modalitajiet 
tal-proċess tal-konsultazzjoni bejn l-
awtoritajiet komponenti relevanti kif 

8. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi marbuta mal-lista tal-
informazzjoni meħtieġa għall-
valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 u l-modalitajiet 
tal-proċess tal-konsultazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti relevanti kif 
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imsemmi fl-Artikolu 10(4). L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

imsemmi fl-Artikolu 10(4). 

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz 
ta’ standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-
istandards tekniċi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... 
[AETS].

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 4
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 31 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ din l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi 
sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-

7. Sabiex tiġi stabbilita proċedura uniformi 
tan-notifika, il-Kummissjoni qed tingħata 
s-setgħa li tadotta standards tekniċi, 
permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, tal-
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applikazzjoni tal-obbligi li l-informazzjoni 
tiġi nnotifikata skont il-paragrafi 2 u 4 u l-
proċess biex tiġi trażmessa din l-
informazzjoni skont il-paragrafi 3 u 6, 
inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli 
standard.

obbligi li l-informazzjoni tiġi nnotifikata 
skont il-paragrafi 2 u 4 u l-proċess biex tiġi 
trażmessa din l-informazzjoni skont il-
paragrafi 3 u 6, inkluż l-iżvilupp ta' formoli 
jew mudelli standard.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 5
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 32 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ din l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi

10. Sabiex tiġi stabbilita proċedura 
uniformi tan-notifika, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ 
atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni fir-rigward tal-obbligi li l-
informazzjoni tiġi nnotifikata skont il-
paragrafi 2 u 4 u l-proċess biex tiġi 
trażmessa din l-informazzjoni skont il-
paragrafi 3, inkluż l-iżvilupp ta' formoli 
jew mudelli standard.

Ewropea, fir-rigward tal-obbligi li l-
informazzjoni tiġi nnotifikata skont il-
paragrafi 2 u 4 u l-proċess biex tiġi 
trażmessa din l-informazzjoni skont il-
paragrafi 3, inkluż l-iżvilupp ta' formoli 
jew mudelli standard.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 9
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 56 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafi 1 u 2 l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq tista' 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi

6. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
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sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni marbuta mal-obbligi li l-
awtoritajiet kompetenti jikkooperaw skont
il-paragrafu 1 u għal kontenut tal-ftehimiet 
tal-kooperazzjoni skont il-paragrafu 2, 
inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli 
standard.

standards tekiniċi marbuta mal-obbligi li l-
awtoritajiet kompetenti jikkooperaw skont
il-paragrafu 1 u għal kontenut tal-ftehimiet 
tal-kooperazzjoni skont il-paragrafu 2, 
inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli 
standard.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 10 – punt b
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafi 1, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista’ tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-

2. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni 
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kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
obbligu li l-awtoritajiet kompetenti 
jikkooperaw fl-attivitajiet superviżorji, 
verifiki fuq il-post, u investigazzjonijiet.

Ewropeastandards tekniċi relatati mal-
obbligu li l-awtoritajiet kompetenti 
jikkooperaw fl-attivitajiet superviżorji, 
verifiki fuq il-post, u investigazzjonijiet.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 11 – punt a
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 58 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafi 1 u 2, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq tista’ tiżviluppa abbozz
ta’ standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
obbligu għall-iskamju tal-informazzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta’ formoli jew mudelli 

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
standards tekniċi relatati mal-obbligu għall-
iskamju tal-informazzjoni, inkluż l-
iżvilupp ta' formoli jew mudelli standard.
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standard.
Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 6 – punt 12
Direttiva 2004/39/KE
Artikolu 60 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
obbligu li jiġu kkonsultati awtoritajiet 
kompetenti oħra qabel l-għoti ta' 
awtorizzazzjoni, inkluż l-iżvilupp ta' 
formoli jew mudelli standard.

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-obbligu li 
jiġu kkonsultati awtoritajiet kompetenti 
oħra qabel l-għoti ta' awtorizzazzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' formoli jew mudelli 
standard. 
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Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 1 – punt b
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 12 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu u biex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi 
fis-swieq finanzjarji, l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill għandha tiżviluppa abbozz
ta' standards tekiniċi ħalli tistabbilixxi 
formola standard armonizzata li għandha 
tintuża meta tiġi nnotifikata l-

9. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-
swieq finanzjarji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ 
atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, standards tekniċi ħalli 
tistabbilixxi formola standard armonizzata 
li għandha tintuża meta tiġi nnotifikata l-
informazzjoni meħtieġa lill-emittent skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew meta 
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informazzjoni meħtieġa lill-emittent skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew meta 
tinħażen l-informazzjoni skont l-
Artikolu 19(3).

tinħażen l-informazzjoni skont l-
Artikolu 19(3).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz 
ta’ standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta l-abbozz ta’ standards tekniċi 
msemmi fl-ewwel subparagrafu skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 7 tar-
Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 2 – punt b
Direttiva 2004/109/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 1 u biex jitqiesu l-
iżviluppi tekniċi fis-swieq finanzjarji, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

3. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fis-
swieq finanzjarji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ 
atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
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għandha tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi ħalli tistabbilixxi formola standard 
armonizzata li għandha tintuża meta tiġi 
nnotifikata informazzjoni meħtieġa lill-
emittent skont il-paragrafu 1 jew meta
tinħażen informazzjoni skont l-
artikolu 19(3).

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, standards tekniċi ħalli 
tistabbilixxi formola standard armonizzata 
relatata man-notifika tal-informazzjoni
meħtieġa lill-emittent skont il-paragrafu 1 
jew il-ħażna tal-informazzjoni skont l-
artikolu 19(3).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz 
ta’ standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta dawk l-abbozzi ta' standards
tekniċi skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 1
Direttiva 2005/60/KE
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu u biex jitqiesu 

4. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fil-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-
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l-iżviluppi tekniċi fil-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu 
l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol jistgħu 
jiżviluppaw abbozz ta' standards tekniċi 
skont l-Artikoli 42 tar-Regoalment .../..., ir-
Regolament .../... u r-Regolament .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ħalli 
jiddeterminaw it-tip ta' miżuri addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 31(3) u l-azzjoni 
minima li għandha tittieħed mill-
istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji fejn 
il-liġi tal-pajjiż terz ma tippermettix l-
applikazzjoni tal-miżuri meħtieġa skont l-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

finanzjament tat-terroriżmu, il-
Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi skont l-Artikoli 42 tar-
Regoalment .../..., ir-Regolament .../... u r-
Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ħalli jiddeterminaw it-tip ta' 
miżuri addizzjonali msemmija fl-
Artikolu 31(3) u l-azzjoni minima li 
għandha tittieħed mill-istituzzjonijiet tal-
kreditu u finanzjarji fejn il-liġi tal-pajjiż 
terz ma tippermettix l-applikazzjoni tal-
miżuri meħtieġa skont l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE], 
…/…, Regolament …/… [AETS] u …/…, 
Regolament …/….[ EIOPA]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE], …/…, 
Regolament …/… [AETS] u …/…, 
Regolament …/….[ EIOPA],
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Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 2
Direttiva 2005/60/KE
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu u biex jitqiesu 
l-iżviluppi tekniċi fil-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu 
l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol jistgħu 
jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi 
skont l-Artikoli 42 tar-Regoalment .../..., ir-
Regolament .../... u r-Regolament .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ħalli 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet relatati 
mal-kontenut minimu tal-komunuikazzjoni
msemmija fil-paragrafu 2.

4. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fil-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-
finanzjament tat-terroriżmu, il-
Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi skont l-Artikoli 42 tar-
Regoalment .../..., ir-Regolament .../... u r-
Regolament .../... tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill relatati mal-kontenut minimu 
tal-komununikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE], 
…/…, Regolament …/… [AETS] u …/…, 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE], …/…, 
Regolament …/… [AETS] u …/…, 
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Regolament …/….[ EIOPA], Regolament …/….[ EIOPA],

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 6 - paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea stabbilita bir-Regolament .../... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tista’ tiżviluppa abbozz ta’ standards 
tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-
rekwiżiti u l-proċeduri għal din l-
awtorizzazzjoni kif stabbilit f’dan l-
Artikoli 7, 8, 10, 11 u 12, għajr għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni sentenza
tal-Artikolu 11(1).

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mar-rekwiżiti u l-
proċeduri għal din l-awtorizzazzjoni kif
stabbilit f'dan l-Artikoli 7, 8, 10, 11 u 12, 
għajr għall-kundizzjonijiet stabbiliti fit-
tieni sentenza tal-Artikolu 11(1).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
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fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE] tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 3
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi 
għall-lista tal-informazzjoni meħtieġa 
għall-valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 u għall-proċess 
tal-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti relevanti kif imsemmi fl-
Artikolu 19b(1). L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

9. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekiniċi għall-lista tal-
informazzjoni meħtieġa għall-
valutazzjoni ta' akwiżizzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 u għall-proċess 
tal-konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti relevanti kif imsemmi fl-
Artikolu 19b(1).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.
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Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 4
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-Artikolu 25 u ta’ dan l-
Artikolu, u tiġi stabbilita proċedura 
uniformi tan-notifika permezz ta’ mezz
elettroniċi, l-Awtorità għandha tiżviluppa 
abbozz ta’ standards tekiniċi sabiex 
tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 25 u f’dan l-Artikolu u l-
proċess biex tiġi trażmessa din l-
informazzjoni. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

5. Sabiex tiġi stabbilita proċedura uniformi 
tan-notifika permezz ta' mezzi elettroniċi, 
il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 25 u f'dan l-Artikolu 
u l-proċess biex tiġi trażmessa din l-
informazzjoni.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 29010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
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Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 5
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu u tiġi stabbilita 
proċedura uniformi tan-notifika permezz ta' 
mezz elettroniċi, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu u 
l-proċess biex tiġi trażmessa din l-
informazzjoni. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

4. Sabiex tiġi stabbilita proċedura uniformi 
tan-notifika permezz ta' mezzi elettroniċi, 
il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi relatati mal-
informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu u 
l-proċess biex tiġi trażmessa din l-
informazzjoni.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
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Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 7
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 42 - paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
proċeduri, il-metodi u l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tar-rekwiżiti tal-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni li x’aktarx tiffaċilita l-
monitoraġġ tal-istituzzjonijiet tal-kreditu. 
L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-proċeduri, il-
metodi u l-kundizzjonijiet tar-rekwiżiti tal-
kondiviżjoni tal-informazzjoni li x'aktarx 
tiffaċilita l-monitoraġġ tal-istituzzjonijiet 
tal-kreditu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
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mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 8
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 42 a – paragrafu 1 – subparagrafu 4 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' xahrejn, 
awtorità kompetenti tkun irreferiet il-
kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea 
skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... 
[ABE], is-superviżur konsolidanti għandu 
jistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità 
Bankarja Ewropea tista' tieħu skont l-
Artikolu 11(3) ta' dak ir-Regolament, u 
għandu jaġixxi f'konformità ma' dik id-
deċiżjoni. Il-perjodu ta’ xahrejn għandu 
jitqies bħala l-perjodu ta’ konċiljazzjoni fi 
ħdan it-tifsira ta’ dak ir-Regolament. L-
Awtorità Bankarja Ewropea għandha tieħu 
d-deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma 
għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li 
jgħaddi l-perjodu ta' xahrejn jew wara li 
tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' xahrejn tal-
bidu, kwalunkwe mill-awtoritajiet 
kompetenti kkonċernati tkun irreferiet il-
kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea 
skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... 
[ABE], l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti għandhom jiddeferixxu 
d-deċiżjoni tagħhom u jistennew id-
deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja Ewropea 
tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-
Regolament, u għandhom jieħdu d-
deċiżjoni tagħhom f'konformità mad-
deċiżjoni tal-Awtorità. Il-perjodu ta' 
xahrejn għandu jitqies bħala l-perjodu ta' 
konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira ta' dak ir-
Regolament. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi 
żmien xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex 
tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-
perjodu inizjali ta' xahrejn jew wara li tkun 
intlaħqet deċiżjoni konġunta. Deċiżjonijiet 
meħuda mill-Awtorità Bankarja Ewropea 
m’għandhomx jissostitwixxu l-eżerċizzju 
legali tat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-
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awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti skont din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konformità mal-każistika tal-ECJ (C –9/56 u 10/56, Meroni v Awtorità 
Għolja, Ġabra [1958]. 133 u 157), huwa importanti li d-deċiżjonijiet meħuda mill-ASE ma 
jissostitwixxux l-eżerċitar legali ta’ sentenzi ta’ superviżuri nazzjonali. Skont Meroni, 
istituzzjoni ma tistax tiddelega setgħat li m’għandhiex.

Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 13 – punt b
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 63a - paragrafu 6 - subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 1 dan l-Artikolu u
l-konverġenza tal-prattiki superviżorji, l-
Awtorità Bankarja Ewropea għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi 
sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw l-istrumenti msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. L-Awtorità 
għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta' Jannar 2014.

6. Sabiex tiġi żgurata l-konverġenza tal-
prattiki superviżorji, il-Kummissjoni qed 
tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ 
atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, standards tekniċi relatati mad-
dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istrumenti 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
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għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 14
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 74 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-komunikazzjoni ta' dawn il-
kalkoli mill-istituzzjonijiet tal-kreditu, 
mill-31 ta' Diċembru 2012, l-Awtoritajiet 
kompetenti għandhom japplikaw formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi tar-
rapportar. Sabiex tkun żgurta l-
applikazzjoni uniformi ta’ din id-
Direttiva, sal-1 ta’ Jannar 2012 l-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tiżviluppa 
abbozz ta’ standards tekniċi sabiex 
tintroduċi, fil-Komunità formati, 
frekwenzi, lingwi u dati uniformi għar-
rappurtar. Il-formati tar-rappurtar 
għandhom jkunu proporzjonati man-natura, 
l-iskala u l-komplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu.

Għall-komunikazzjoni ta' dawn il-
kalkoli mill-istituzzjonijiet tal-kreditu, 
mill-31 ta' Diċembru 2012, l-Awtoritajiet 
kompetenti għandhom japplikaw formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi tar-
rapportar. Il-Kummissjoni qed tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tintroduċi, fl-
Unjoni Ewropea formati, frekwenzi, 
lingwa u dati uniformi għar-rappurtar. Il-
formati tar-rappurtar għandhom jkunu 
proporzjonati man-natura, l-iskala u l-
komplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
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Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 15
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 81 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea, b'konsultazzjoni mal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi
sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-metodoloġija tal-
valutazzjoni marbuta mal-valutazzjoni tal-
kreditu. L-Awtorità għandha tissottometti 
dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi rigward il-metodoloġija 
tal-valutazzjoni marbuta mal-valutazzjoni 
tal-kreditu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
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Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../.... [ABE]

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 16
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan il-paragrafu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-
kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet 
tal-kreditu jużaw l-Approċċ IRB.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-applikazzjoni
prattika u proċedurali tal-kundizzjonijiet 
skont liema l-awtoritajiet kompetenti 
jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu 
jużaw l-Approċċ IRB.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
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mument.
Att delegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tielet 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tielet subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../.... [ABE]

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 17
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 97 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea, b'konsultazzjoni mal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekiniċi
sabiex tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-metodoloġija tal-
valutazzjoni marbuta mal-valutazzjoni tal-
kreditu. L-Awtorità għandha tissottometti 
dawn l-abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, wara 
konsultazzjoni mal-Awtorità Bankarja 
Ewropea u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u 
s-Swieq, standards tekniċi relatati mal-
metodoloġija tal-valutazzjoni għall-
valutazzjoni tal-kreditu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
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mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../.... [ABE]

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 18
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 105 – paragrafu 1 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-
kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet 
tal-kreditu jużaw l-Advanced Measurement 
Approaches.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-applikazzjoni
prattika u proċedurali tal-kundizzjonijiet 
skont liema l-awtoritajiet kompetenti 
jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-kreditu 
jużaw l-Advanced Measurement 
Approaches.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
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titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 19
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 106 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan il-Paragrafu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
eżenzjonijiet fil-punt (c) u (d). L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-eżenzjonijiet
fil-punt (c) u (d).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.
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Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 20
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 110 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
r-rappurtar għandu jsir mill-inqas darbtejn 
fis-sena. Mill-31 ta' Diċembru 2012, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw għar-rappurtar formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi. Sabiex 
tkun żgurta l-applikazzjoni uniformi ta’ 
din id-Direttiva, sal-1 ta’ Jannar 2012 l-
Awtorità Bankarja Ewropea għandha 
tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi 
sabiex tintroduċi, fil-Komunità formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi għar-
rappurtar. Il-formati tar-rappurtar 
għandhom jkunu proporzjonati man-natura, 
l-iskala u l-komplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
r-rappurtar irid isir mill-inqas darbtejn fis-
sena. Mill-31 ta' Diċembru 2012, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
japplikaw għar-rappurtar formati, 
frekwenzi, lingwa u dati uniformi. Il-
Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tintroduċi, fl-
Unjoni Ewropea formati, frekwenzi, 
lingwa u dati uniformi għar-rappurtar. Il-
formati tar-rappurtar għandhom jkunu 
proporzjonati man-natura, l-iskala u l-
komplessità tal-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
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għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 21
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 122a – paragrafu 10 – subparagrafu 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' 
dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu, inklużi l-miżuri meħuda f'każ ta' 
nuqqas ta' diliġenza u ta' mmaniġġjar tar-
riskju dovuti. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-miżuri li 
għandhom jittieħdu f'każ ta' nuqqas ta' 
diliġenza u ta' mmaniġġjar tar-riskju 
dovuti.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
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titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 22
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 124 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu u proċedura komuni għall-
valutazzjoni tar-riskju. L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

6. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
proċedura komuni għall-valutazzjoni tar-
riskju.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.



PE438.379v02-00 50/74 AD\813235MT.doc

MT

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 23
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' sitt xhur, 
awtorità kompetenti tkun irreferiet il-
kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea 
skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... 
[ABE], is-superviżur konsolidanti għandu 
jistenna kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità 
Bankarja Ewropea tista' tieħu skont l-
Artikolu 11(3) ta' dak ir-regolament, u 
għandu jaġixxi f'konformità ma' dik id-
deċiżjoni. Il-perjodu ta’ sitt xhur għandu 
jitqies bħala l-perjodu ta’ konċiljazzjoni fi 
ħdan it-tifsira tar-Regolament. L-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tieħu d-
deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma 
għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li 
jgħaddi l-perjodu ta' sitt xhur jew wara li 
tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta.

Jekk, sa tmiem il-perjodu ta' sitt xhur, 
kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet
kompetenti kkonċernati tkun irreferiet il-
kwistjoni lill-Awtorità Bankarja Ewropea 
skont l-Artikolu 11 tar-Regolament.../... 
[ABE], is-superviżur konsolidanti għandu 
jiddeferixxi d-deċiżjoni tiegħu u jistenna 
kwalunkwe deċiżjoni li l-Awtorità 
Bankarja Ewropea tista' tieħu skont l-
Artikolu 11(3) ta' dak ir-Regolament fuq 
id-deċiżjoni tagħha, u għandu jieħu
deċiżjoni f'konformità mad-deċiżjoni tal-
Awtorità Bankarja Ewropea. Il-perjodu ta' 
sitt xhur għandu jitqies bħala l-perjodu ta' 
konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira tar-
Regolament. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi 
żmien xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex 
tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-
perjodu ta' sitt xhur jew wara li tkun 
intlaħqet deċiżjoni konġunta". Deċiżjonijiet 
meħuda mill-Awtorità Bankarja Ewropea 
m’għandhomx jissotitwixxu l-eżerċizzju 
legali ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti tal-kontrollur 
konsolidanti skont din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konformità mal-każistika tal-ECJ (C –9/56 u 10/56, Meroni v Awtorità 
Għolja, Ġabra [1958]. 133 u 157), huwa importanti li d-deċiżjonijiet meħuda mill-ASE ma 
jissostitwixxux l-eżerċitar legali ta’ sentenzi ta’ superviżuri nazzjonali. Skont Meroni, 
istituzzjoni ma tistax tiddelega setgħat li m’għandhiex.
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Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 24 – punt b 
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 129 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ din id-deċiżjoni konġunta 
bejn l-awtoritajiet kompetenti fi żmien 
erba’ xhur, għandha tittieħed deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 123 u 124 
u l-Artikolu 136(2) abbażi kkonsolidata 
mis-superviżur konsolidanti wara li jqis kif 
xieraq il-valutazzjoni tar-riskju tas-
sussidjaraji mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti relevanti. Jekk, sa tmiem il-
perjodu ta’ erba’ xhur, awtorità kompetenti
tkun irreferiet il-kwistjoni lill-Awtorità 
Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-
Regolament.../... [ABE], is-superviżur 
konsolidanti għandu jistenna kwalunkwe 
deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja Ewropea 
tista’ tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta’ dak 
ir-regolament, u għandu jaġixxi
f’konformità ma’ dik id-deċiżjoni. Il-
perjodu ta’ erba’ xhur għandu jitqies bħala 
l-perjodu ta’ konċiljazzjoni fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament. L-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tieħu d-deċiżjoni fi 
żmien xahar. Il-kwistjoni ma għandhiex 
tiġi rreferita lill-Awtorità wara li jgħaddi l-
perjodu ta’ erba’ xhur jew wara li tkun 
intlaħqet deċiżjoni konġunta.

Fin-nuqqas ta’ din id-deċiżjoni konġunta 
bejn l-awtoritajiet kompetenti fi żmien 
erba’ xhur, għandha tittieħed deċiżjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 123 u 124 
u l-Artikolu 136(2) abbażi kkonsolidata 
mis-superviżur konsolidanti wara li jqis kif 
xieraq il-valutazzjoni tar-riskju tas-
sussidjaraji mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti relevanti. Jekk, sa tmiem il-
perjodu ta' erba’ xhur, kwalunkwe waħda 
mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati
tkun irreferiet il-kwistjoni lill-Awtorità 
Bankarja Ewropea skont l-Artikolu 11 tar-
Regolament.../... [ABE], is-superviżur 
konsolidanti għandu jiddeferixxi d-
deċiżjoni tiegħu u jistenna kwalunkwe 
deċiżjoni li l-Awtorità Bankarja Ewropea 
tista' tieħu skont l-Artikolu 11(3) ta' dak ir-
Regolament fuq id-deċiżjoni tagħha, u 
għandu jieħu deċiżjoni f'konformità mad-
deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea. 
Il-perjodu ta' erba' xhur għandu jitqies 
bħala l-perjodu ta' konċiljazzjoni fi ħdan it-
tifsira tar-Regolament. L-Awtorità 
Bankarja Ewropea għandha tieħu d-
deċiżjoni fi żmien xahar. Il-kwistjoni ma 
għandhiex tiġi rreferita lill-Awtorità wara li 
jgħaddi l-perjodu ta' erba' xhur jew wara li 
tkun intlaħqet deċiżjoni konġunta". 
Deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità 
Bankarja Ewropea m’għandhomx 
jissotitwixxu l-eżerċizzju legali ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
kompetenti tas-superviżur konsolidanti 
skont din id-Direttiva";
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Ġustifikazzjoni

F’oqsma ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-kontrolluri finanzjarji nazzjonali, l-abilità tal-ASE li 
jgħinu ħalli jintlaħaq ftehim ma għandhiex tkun estiża biex tieħu post id-deċiżjonijiet 
diskrezzjonali tal-kontrolluri nazzjonali. Meta l-ASE tiddeċiedi li deċiżjoni proposta tal-
awtorità superviżorja ma tkunx konformi, id-deċiżjoni finali meħuda mill-kontrollur 
nazzjonali għandha ssir f’konformità mad-deċiżjoni tal-ASE.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 24 – punt e
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 129 – paragrafu 3 – subparagrafi 10 u 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
proċess tad-deċiżjoni konġunta msemmi 
f’dan il-paragrafu, fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-Artikoli 123, 124 u 
132(2) u bil-ħsieb li jiġu ffaċilitati d-
deċiżjonijiet konġunti. L-Awtorità 
għandha tissottometti dawn l-abbozzi ta’ 
standards tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
proċess tad-deċiżjoni konġunta msemmi 
f'dan il-paragrafu, fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-Artikoli 123, 124 u 
132(2) u bil-ħsieb li jiġu ffaċilitati d-
deċiżjonijiet konġunti.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
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Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-għaxar 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-għaxar subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../.... [ABE]

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 27 – punt a
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 131a – paragrafu 2 – subparagrafu 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 42a(3), l-
Awtorità Bankarja Ewropea għandha 
tiżviluppa abbozz ta’ standards tekiniċi 
għall-funzjonijiet operattivi tal-kulleġġi, 
inkluż b’rabta mal-Artikolu 42a(3). L-
Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi għall-funzjonijiet 
operattivi tal-kulleġġi, b'rabta ma’ dan l-
Artikolu u mal-Artikolu 42a(3).

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tieni 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fit-tieni subparagrafu 
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subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE]

skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../.... [ABE]

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 29
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 144 – paragrafu 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea għandha tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
aspetti ewlenin li fuqhom għandha tiġi 
żvelata dejta statistika aggregata u l-
format, l-istruttura, il-listi tal-kontenut u l-
pubblikazzjoni annwali tal-iżvelar previsti 
f’dan l-Artikolu. L-Awtorità għandha 
tissottometti dawn l-abbozzi ta’ standards 
tekniċi lill-Kummissjoni sal-
1 ta’ Jannar 2014.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
aspetti ewlenin li fuqhom għandha tiġi 
żvelata dejta statistika aggregata u l-
format, l-istruttura, il-listi tal-kontenut u l-
pubblikazzjoni annwali tal-iżvelar previsti 
f'dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fit-tielet 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fit-tielet subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
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fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [ABE] tar-Regolament ../...  [ABE]

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 30 – punt b
Direttiva 2006/48/KE
Artikolu 150 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità Bankarja Ewropea għandha 
tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi biex 
tiddetermina:

3. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
standards tekniċi sabiex tiddetermina:

(a) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
punti 15 sa 17 tal-Anness V;

(a) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
punti 15 sa 17 tal-Anness V;

(b) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
Parti 2 tal-Anness VI fir-rigward tal-fatturi 
kwantitattivi msemmija fil-punt 12, il-
fatturi kwalittattivi msemmi fil-punt 13 u l-
punt ta' referenza msemmi fil-punt 14;

(b) il-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
Parti 2 tal-Anness VI fir-rigward tal-fatturi 
kwantitattivi msemmija fil-punt 12, il-
fatturi kwalittattivi msemmi fil-punt 13 u l-
punt ta' referenza msemmi fil-punt 14;

L-Awtorità għandha tissottometti dawn l-
abbozzi ta’ standards tekniċi lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.
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Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 10
Direttiva 2006/49/KE
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafu 1, l-Awtorità Bankarja 
Ewropea stabbilita bir-Regolament .../... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tista' tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi li għandhom jiġu approvati mill-
Kummissjoni sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-
kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet 
tal-kreditu jużaw l-mudelli interni għal 
għanijiet ta' kalkolu tar-rekwiżiti kapitali 
skont din id-Direttiva.

5. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
applikazzjoni prattika u proċedurali tal-
kundizzjonijiet skont liema l-awtoritajiet 
kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet 
tal-kreditu jużaw l-mudelli interni għal 
għanijiet ta' kalkolu tar-rekwiżiti kapitali 
skont din id-Direttiva.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.



AD\813235MT.doc 57/74 PE438.379v02-00

MT

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [ABE]

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [ABE]

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 1
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 5 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament.../... tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina il-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni marbuta 
mal-informazzjoni li għandha tingħata lill-
awtoritajiet kompetenti fl-applikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni ta' UCITS.

8. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi marbuta mal-
informazzjoni li għandha tingħata lill-
awtoritajiet kompetenti fl-applikazzjoni ta' 
awtorizzazzjoni ta' UCITS.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
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subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 2
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-
maniġment tal-kumpanija, bl-eċċezzjoni 
tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu.

6. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi, sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tar-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-
maniġment tal-kumpanija, bl-eċċezzjoni 
tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att idelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].
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Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 3
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni 
tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni fir-rigward tal-
proċeduri, l-arranġamenti, l-istrutturi u r-
rekwiżiti organizzazzjonali msemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-proċeduri, 
l-arranġamenti, l-istrutturi u r-rekwiżiti 
organizzazzjonali msemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 58
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 4
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina 
aktar l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni 
tal-miżuri tal-implimentazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji, 
il-prinċipji u l-passi msemmija fil-punti (a), 
(b), u (c) tal-ewwel subparagrafu ta' dan l-
Artikolu.

3. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-kriterji, il-
prinċipji u l-passi msemmija fil-punti (a), 
(b), u (c) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-
Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 59
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 6
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' 
kumpanija tal-investiment awtoġestita, bl-
eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu.

5. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' 
kumpanija tal-investiment awtoġestita, bl-
eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../.... [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... [AETS].

Emenda 60
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 7
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 43 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri 
tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut, il-
format u l-metodu li bihom għandha 
tingħata l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 u 3 ta' dan l-Artikolu.

6. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-kontenut, 
il-format u l-metodu li bihom għandha 
tingħata l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 3 ta' dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega ta’ setgħat imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu f’kull mument..
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 61
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 8
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar il-kategoriji tal-assi 
li fihom jista' jinvesti l-UCITS f'konformità 
ma' dan l-artikolu.

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi dwar il-kategoriji tal-assi 
li fihom jista' jinvesti l-UCITS f'konformità 
ma' dan l-artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 9
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 51 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri 
tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji u r-
regoli msemmija fil-punti (a), (b), u (c) tal-
paragrafu 4.

5. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-kriterji u r-
regoli msemmija fil-punti (a), (b), u (c) tal-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 10
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 60 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-

7. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
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Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri 
tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-arranġamenti, 
il-miżuri u l-proċeduri msemmija fil-
punti (a), (b), u (c) tal-paragrafu 6.

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-
arranġamenti, il-miżuri u l-proċeduri 
msemmija fil-punti (a), (b), u (c) tal-
paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega ta’ setgħat imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu f'kull mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 11
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 61 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri 
tal-implimentazzjoni adottati mill-

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi rigward l-arranġament u 
t-tipi ta' irregolaritajiet imsemmija fil-
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Kummissjoni rigward l-arranġament u t-
tipi ta' rregolaritajiet imsemmija fil-
punti (a), u (b) tal-paragrafu 3.

punti (a), u (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 65

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 12
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 64 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-miżuri 
tal-implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-informazzjoni 
u l-proċedura msemmija fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 4.

5. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-
informazzjoni u l-proċedura msemmija fil-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
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ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards 
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 66

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 13
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 69 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta'
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar il-kontenut tal-
prospetti, ir-rapport annwali u r-rapport ta' 
kull sitt xhur kif stipulat fl-Anness I, u l-
format ta' dawn id-dokumenti.

5. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi dwar il-kontenut tal-
prospetti, ir-rapport annwali u r-rapport ta' 
kull sitt xhur kif stipulat fl-Anness I, u l-
format ta' dawn id-dokumenti.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
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mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../... . [AETS].

Emenda 67

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 14
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 78 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi li għandhom jiġu 
approvati mill-Kummissjoni sabiex 
tiddetermina l-kundizzjonijiet tal-
applikazzjoni tal-miżuri tal-
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3.

8. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ 
dan l-Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
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l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 
tar-Regolament ../... . [AETS].

Emenda 68

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 15
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni li 
japplikaw għas-sospenżjoni temporanja 
tax-xiri mill-ġdid jew it-tifdija tal-unitajiet 
tal-UCITS kif imsemmi fil-punti (a) tal-
paragrafu 2, ladarba s-sospenżjoni tkun 
deċiża.

4. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi relatati mal-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni li 
japplikaw għas-sospenżjoni temporanja 
tax-xiri mill-ġdid jew it-tifdija tal-unitajiet 
tal-UCITS kif imsemmi fil-punti(a) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, ladarba s-
sospenżjoni tkun deċiża.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
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Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 
tar-Regolament .../.... [AETS].

Emenda 69

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 16
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tal-Artikolu 93, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-
rigward ta': 

2. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-
rigward ta':

(a) il-forma u l-kontenut ta' mudell 
standard tal-ittra tan-notifika li għandha 
tintuża minn UCITS għall-fini ta' notifika 
msemmija fl-Artikolu 93(1), li tinkludi 
indikazzjoni għal liema dokumenti jirreferu 
t-traduzzjonijiet;

(a) il-forma u l-kontenut ta' mudell 
standard tal-ittra tan-notifika li għandha 
tintuża minn UCITS għall-fini ta' notifika 
msemmija fl-Artikolu 93(1), li tinkludi 
indikazzjoni għal liema dokumenti jirreferu 
t-traduzzjonijiet;

(b) il-forma u l-kontenut ta' mudell 
standard tal-attestazzjoni li għandu jintuża 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 93(3);

(b) il-forma u l-kontenut ta' mudell 
standard tal-attestazzjoni li għandu jintuża 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 93(3);

(c) il-proċedura għall-iskambju tal-
informazzjoni u l-użu ta' komunikazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
għanijiet ta' notifika skont id-

(c) il-proċedura għall-iskambju tal-
informazzjoni u l-użu ta' komunikazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
għanijiet ta' notifika skont id-
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dispożizzjonijiet tal-Artikolu 93. dispożizzjonijiet tal-Artikolu 93.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 7 
tar-Regolament ../... . [AETS].

Emenda 70

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 17
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 101 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq tista' tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-
rigward tat-twettiq ta' verifiki fuq il-post u 
l-investigazzjonijiet msemmija fil-
paragrafi 4 u 5.

9. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tat-twettiq ta' 
verifiki fuq il-post u l-investigazzjonijiet 
msemmija fil-paragrafi 4 u 5 ta’ dan l-
Artikolu.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
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tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../... . 
[AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament ../...  [AETS].

Emenda 71

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – punt 19
Direttiva 2009/65/KE
Artikolu 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
dwar l-iskambju tal-informazzjoni, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
tista' tiżviluppa abbozz ta' standards 
tekiniċi sabiex tiddetermina l-
kundizzjonijiet tal-applikazzjoni fir-
rigward tal-proċeduri tal-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u bejn l-awtoritajiet kompetenti 
u tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq.

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
standards tekniċi fir-rigward tal-proċeduri 
tal-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti u bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq.

Id-delega tas-setgħat għandha ddum 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva 2010/..../UE fi... u għandha 
tiġi estiża għal perjodi ta' ħames snin fuq 
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rikjesta mill-Kummissjoni li tkun saret 
mill-anqas tliet xhur qabel ma' tiskadi d-
delega, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal din 
l-estensjoni qabel ma' tiskadi d-delega.
Minkejja dak li ntqal, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jirrevokaw 
id-delega tas-setgħat fi kwalunkwe 
mument.
Att iddelegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titressaq ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet 
xhur.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-abbozz ta’ 
standards tekniċi msemmi fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 7 tar-Regolament ../...  [AETS].

Il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandards
tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 7 
tar-Regolament .../.... [AETS].
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