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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. L-Isfond

Il-Kummissjoni ħarġet proposti għal struttura ġdida ta' sorveljanza finanzjarja Ewropea 
bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport De Larosière. Dawn il-proposti leġiżlattivi, 
ippubblikati mill-Kummissjoni fit-23 ta' Settembru 2009, għandhom l-għan li joħolqu:

- Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (ESFS) għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali ("superviżjoni mikroprudenzjali"), li tikkonsisti minn netwerk ta’ 
superviżuri finanzjarji nazzjonali li jaħdmu flimkien ma’ Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
(ESAs1), għaldaqstant tgħaqqad qafas Ewropew predominanti ġenerali għas-superviżjoni 
finanzjarja mal-kompetenza esperta ta’ entitajiet superviżorji mikroprudenzjali;

- Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (ESRB), biex jimmonitorja u jivvaluta t-
theddidiet potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja tas-sistema b’mod ġeneral ("superviżjoni 
makroprudenzjali").

L-ESAs se jkunu l-entitajiet Komunitarji b'personalità legali u l-objettivi tagħhom għandhom 
iwasslu biex jikkontribwixxu għal (i) titjib fil-livell tar-regolament u s-superviżjoni, (ii) 
garanzija tal-integrità u tal-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji, (iii) salvagwardja tal-
istabilità tas-sistema finanzjarja filwaqt li tissaħħaħ il-koordinazzjoni tas-superviżjoni fil-
livelli Ewropej u internazzjonali.

II. Il-Pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tappoġġa b’mod ġenerali l-proposti tal-Kummissjoni għal regoalment li 
jistabbilixxi struttura ġdida ta’ superviżjoni finanzjarja kif ukoll l-għan li tiġi żgurata 
superviżjoni aktar effikaċi sabiex ir-riskji fis-sistema finanzjarja jiġu identifikati aħjar. Il-kriżi 
finanzjarja wriet il-bżonn għal riforma f'dan il-qasam sabiex tiżdied il-kompetizzjoni billi jiġi 
mħeġġeġ livell uniformi għal opportunitajiet indaqs u tiġi żgurata l-konsistenza fl-
arranġamenti u fir-regolament.

1. Artikolu 7 – Standards tekniċi

Il-proposta, li ġiet ippreżentata qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, tirreferi fl-
Artikolu 7 għall-oqsma tad-direttivi msemmija fl-Artikolu 1(2), li fihom l-awtorità tista' tħejji 
abbozz ta' standards tekniċi, li skont il-proposta, huma approvati mill-Kummissjoni u adottati 
mill-Kummissjoni permezz tar-Regolamenti jew id-Deċiżjonijiet. Is-sistema l-ġdida ta' atti 
ddelegati u implimentattivi li ġew introdotti mit-Trattat ta' Lisbona hija differenti mill-
komitoloġija l-"antika", li ma għadx għandha bażi fit-Trattati. Għaldaqstant għandu jkun ċar li 
l-Kummissjoni taġixxi fil-forma ta' att iddelegat skont l-Artikolu 290 TFUE u li l-Parlament 
huwa involut fil-proċedura b'konformità mal-Artikolu 290 TFUE. Għandu jiġi ċċarat ukoll li 
l-Kummissjoni mhijiex marbuta bl-abbozz ta' standards tekniċi fformolati mill-Awtorità.

                                               
1  Dawn huma l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol (AEAPX), u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).
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2. Artikolu 9 - Applikazzjoni konsistenti tar-regoli Komunitarji -
    Artikolu 10 - Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u
   Artikolu 11 - Soluzzjoni tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali

a) Għoti ta’ poteri

L-abbozz ta' regolament jagħti poteri speċifiċi dwar l-Awtorità l-ġdida. Skont il-każistika tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom il-possibilità 
limitata li jiddelegaw is-setgħat lill-eżekuttiv indipendenti jew lil korpi regolatorji, sakemm 
id-delegazzjoni tirrelata biss ma' kompetenzi eżekuttivi definiti b'mod ċar u sakemm, b'mod 
partikulari ebda setgħa biex isiru l-għażliet tal-politika ma tista' tingħata lil korp iddelegat.
Barra minn hekk, ladarba l-Unjoni Ewropea tista' teżerċita biss il-poteri li ġiet mogħtija fit-
Trattat b'konformità mal-proċeduri ddeterminati fit-Trattat, l-istituzzjonijiet ma jistgħux 
jiddelegaw aktar poteri minn dawk li ġew mogħtija permezz tat-Trattat (ara l-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja, Każ Meroni, 9/56, u 10/57 (1958) ECR 133).

b) Azzjoni diretta min-naħa tal-Awtorità

L-Artikoli 9(6), 10(3) u 11(4) tar-regolament propost jikkonferixxiu, "mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat tal-Kummissjoni taħt l-Artikolu 226" (Artikolu ġdid 258 TFUE) "fejn il-ħtiġijiet 
relevanti tal-leġiżlazzjoni li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) huma applikabbli 
b'mod dirett għall-istituzzjonijiet finanzjarji, il-poter li jittieħdu deċiżjonijiet individwali 
indirizzati b'mod dirett għall-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Istati Membri li qed jorbtuhom. Ir-
rapporteur tipproponi li din il-possibilità li għandha l-Awtorità li tindirizza d-deċiżjonijiet li 
jorbtu b'mod dirett lill-parteċipant fis-suq għas-sitwazzjonijiet straordinarji tal-kriżijiet tal-
Artikolu 10 tiġi llimitata. Filwaqt li l-Artikolu 10 jimxu mar-rieda politika ta’ reazzjoni 
b’ħeffa u b’effiċjenza meta jkun hemm kriżi biex ikunu ggarantiti l-funzjonament u l-integrità 
tas-suq u s-sistema finanzjarji, l-Artikoli 9 u 11 japplikaw f’sitwazzjonijiet normali ta’ 
kuljum. 

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

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha 
b’mod effikaċi, l-Awtorità għandu jkollha 
d-dritt li titlob l-informazzjoni kollha 
neċessarja. Sabiex tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar 
għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, dik 
l-informazzjoni normalment għandha tiġi 
pprovduta mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali li jkunu l-eqreb għas-swieq
finanzjarji u l-parteċipanti fis-swieq 
finanzjarji, soġġett għar-rekwiżit li l-
informazzjonai kunfidenzjali ma 
għandhiex issir disponibbli għal korpi u 
awtoritajiet li ma jkunux intitolati 
għaliha. Madankollu, l-Awtorità għandu 
jkollha s-setgħa li titlob informazzjoni 
direttament mingħand il-parteċipanti fis-
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jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ dawn it-
talbiet diretti.

swieq finanzjarji u partijiet oħrajn meta 
awtorità nazzjonali kompetenti ma 
jkollhiex jew ma tkunx tista’ tipprovdi tali 
informazzjoni fil-ħin. L-awtoritajiet tal-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati li 
jassistu lill-Awtorità fl-infurzar ta’ dawn it-
talbiet diretti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effettività sħiħa lill-operat tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-
segwitu għat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità 
għandha taqsam kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti mal-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku. Dejta marbuta ma’ 
impriżi individwali għandha tingħata biss 
fuq talba motivata. Malli tirċievi t-
twissijiet jew rakkomandazzjonijiet 
indirizzati mill-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku lill-Awtorità jew lil 
awtorità superviżorja nazzjonali, l-
Awtorità għandha tiżgura s-segwitu.

(31) Il-koperazzjoni mill-qrib bejn l-
Awtorità u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku hija essenzjali sabiex tingħata 
effettività sħiħa lill-operat tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-
segwitu għat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-Awtorità 
għandha taqsam kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti mal-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku. Dejta marbuta ma’ 
impriżi individwali għandha tingħata biss 
fuq talba motivata u għandha tkun 
protetta b’mod sistematiku u skont il-liġi 
tal-Unjoni. Malli tirċievi twissijiet jew 
rakkomandazzjonijiet indirizzati mill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku lill-
Awtorità jew lil awtorità superviżorja 
nazzjonali, l-Awtorità għandha tieħu 
azzjoni immedjata u tiżgura s-segwitu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà ċentrali sabiex jippreservaw 
l-istabbiltà finanzjarja fl-immaniġġar ta’ 
kriżi, b’mod partikolari biex jiġu 

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

stabbilizzati u riżolti istituzzjonijiet 
finanzjarji individwali batuti. Il-miżuri 
mill-Awtorità f’sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza jew ta’ saldu li jaffettwaw l-
istabilità ta’ parteċipant f’istituzzjoni 
finanzjarja ma għandhomx jaffettwaw ir-
responsabilitajiet fiskali tal-Istati Membri. 
Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li bih l-
Istati Membri jkunu jistgħu jitolbu għall-
konsiderazzjoni mill-ġdid tad-deċiżjoni 
tal-Awtorità.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieħu deċiżjonijiet individwali 
indirizzati lill-istituzzjonijiet finanzjarji, 
fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 9(6), l-Artikolu 10(3), u l-
Artikolu 11(4);

(e) tieħu deċiżjonijiet individwali 
indirizzati lill-istituzzjonijiet finanzjarji, 
fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 9(6), l-Artikolu 10(3), u l-
Artikolu 11(4) f’każijiet li jikkonċernaw il-
liġi tal-Unjoni li tkun applikabbli 
direttament ;

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Livelli tekniċi Standards Tekniċi – atti delegati
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Meta l-awtorità superviżorja nazzjonali ma 
tapplikax dawk il-linji gwida jew 
rakkomandazzjonijiet, hija għandha 
tinforma lill-Awtorità bir-raġunijiet tagħha.

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni konsistenti tar-regoli 
Komunitarji

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

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

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

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

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

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

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
imniżżlin fl-Artikolu 20, l-awtorità 
kompetenti għandha tipprovdi lill-Awtorità 
mingħajr dewmien l-informazzjoni kollha 
li l-Awtorità tikkunsidra bħala meħtieġa 
għall-investigazzjoni tagħha.

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

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

L-awtorità superviżorja nazzjonali
għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol 
mill-irċevuta tar-rakkomandazzjoni, 
tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun 
ħadet jew li jkun biħsiebha tieħu biex 

L-awtorità kompetenti għandha, fi żmien 
għaxart ijiem tax-xogħol mill-irċevuta tar-
rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità 
bil-passi li tkun ħadet jew li jkun biħsiebha 
tieħu biex tiżgura l-konformità mal-liġi tal-
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tiżgura l-konformità mal-liġi Komunitarja. Unjoni.
4. Fejn l-awtorità superviżorja nazzjonali
ma tikkonformax mal-liġi Komunitarja fi 
żmien xahar minn meta tkun irċeviet ir-
rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-
Kummissjoni tista’, wara li tkun ġiet 
infurmata mill-Awtorità jew fuq inizjattiva 
tagħha stess, tieħu deċiżjoni li tesiġi lill-
awtorità superviżorja nazzjonali tieħu l-
azzjoni neċessarja biex tikkonforma mal-
liġi Komunitarja.

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

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

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

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dritt 
tad-destinatarji li jkollhom vuċi dwar id-
deċiżjoni huwa rispettat.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dritt 
tad-destinatarji li jkollhom vuċi dwar id-
deċiżjoni huwa rispettat.

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

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

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

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

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti sabiex 
iżżomm jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew 
tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn 
ir-rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 

6. Bla ħsara għas-setgħat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fejn 
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 4 
ta’ dan l-Artikolu sal-perjodu taż-żmien 
speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex 
tirrimedja f’ħin opportun għan-nuqqas ta’ 
konformità mill-awtorità kompetenti sabiex 
iżżomm jew treġġa’ lura l-kundizzjonijiet 
newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq intern
jew tiżgura l-operat sewwa u l-integrità tas-
sistema finanzjarja f’attivitajiet 
transkonfinali, l-Awtorità tista’, fejn ir-
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direttament għall-istituzzjonijiet
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja li tkun 
teħtieġ l-azzjoni neċessarja sabiex 
tikkonforma mal-obbligi tagħha skont il-
liġi Komunitarja, fosthom it-twaqqif ta’ 
kwalunkwe prattika.

rekwiżiti rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(2) japplikaw 
direttament għall-parteċipanti fis-swieq 
finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali 
indirizzata lil parteċipant fis-swieq
finanzjarji li jkun jeħtieġ l-azzjoni 
neċessarja sabiex jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu skont il-liġi tal-Unjoni, fosthom it-
twaqqif ta’ kwalunkwe prattika. Qabel ma 
tiġi adottata deċiżjoni individwali, l-
Awtorità għandha tinforma lill-
Kummissjoni biha.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dritt 
li għandhom id-destinatarji tad-deċiżjoni 
li jkollhom vuċi u jinstemgħu jiġi 
rispettat.
L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha neċessarja.
Fi żmien ġimagħtejn mill-wasla tal-
abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-abbozz tad-deċiżjoni. Il-
Kummissjoni tista’ ma testendix dak il-
perjodu. Il-Kummissjoni tista’ tapprova l-
abbozz tad-deċiżjoni parzjalment biss jew 
bl-emendi fejn l-interess tal-Unjoni 
jirrikjedi dan.
Meta l-Kummissjoni ma tapprovax l-
abbozz tad-deċiżjoni jew tapprova parti 
biss minnu jew bl-emendi, għandha 
tinforma lill-Awtorità mingħajr dewmien 
permezz ta’ opinjoni formali.
Fi żmien ġimgħa minn meta tirċievi dik l-
opinjoni formali, l-Awtorità għandha 
tirrevedi u tadatta d-deċiżjoni tagħha 
għall-opinjoni formali tal-Kummissjoni u 
tgħaddiha mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni.
Fi żmien ġimgħa minn meta tirċievi d-
deċiżjoni emendata tal-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
tapprovahiex jew tiċħadhiex.
Jekk id-deċiżjoni emendata tiġi miċħuda 
mill-Kummissjoni, id-deċiżjoni għandha 
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titqies li ma ġietx adottata.
Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun 
f’konformità mad-deċiżjoni adottata mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

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

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

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet adottati skont il-
paragrafu 6 għandhom jieħdu prijorità 
fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti 
adottata mill-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali fuq l-istess kwistjoni.

imħassar

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta' qbil bejn l-
awtoritajiet kompetenti f'sitwazzjonijiet 

transkonfinali
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-
Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, l-
Awtorità tista' tiżviluppa kuntatti ma’ 
awtoritajiet superviżorji, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi
amministrattivi ta' pajjiżi terzi. Dawn l-
arranġamenti ma għandhomx joħolqu 
obbligi legali min-naħa tal-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità għandha tassisti fit-tħejjija ta’ 
deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza fir-rigward 
ta’ sistemi superviżorji f’pajjiżi terzi skont 
il-leġiżlazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2).

imħassar

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Meta jintalbu mill-Awtorità, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-
informazzjoni kollha neċessarja sabiex 
twettaq il-kompiti assenjati lilha b’dan ir-
Regolament, filwaqt li tiġi rrispettata 
għalkollox il-kunfidenzjalità applikabbli u 
d-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Awtorità tista’ titlob ukoll sabiex l-
informazzjoni tiġi pprovduta f’intervalli 
rikorrenti. Kwalunkwe talba bħal din 
għandha, fejn ikun possibbli, tuża format 
komuni ta' rappurtar.

Emenda 17
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul 
minn sitt membri u minn sitt sostituti, li 
għandhom ikunu individwi b’għarfien u 
b’esperjenza relevanti, għajr persunal 
attwali tal-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali jew istituzzjonijiet nazzjonali 
jew Komunitarji oħrajn involuti fl-
attivitajiet tal-Awtorità.

Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul 
minn sitt membri u sitt membri sostituti, li 
għandhom ikunu individwi ta' reputazzjoni 
tajba ħafna b'rekord ippruvat ta' għarfien 
rilevanti u esperjenza professjonali, 
inkluża dik superviżorja, f’livell li jkun 
għoli biżżejjed fil-qasam bankarju, tal-
assigurazzjoni, is-swieq tat-titoli jew 
servizzi finanzjarji oħrajn, għajr il-
persunal attwali tal-awtoritajiet kompetenti
jew ta' istituzzjonijiet nazzjonali jew tal-
Unjoni Ewropea oħrajn involuti fl-
attivitajiet tal-Awtorità.
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