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EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENT TAL-KUNSILL 

li jikkonferixxi kompiti speëifiëi lill-Bank êentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki 
relatati mas-superviŜjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu 

 

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l 
Artikolu 127(6) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li l-abbozz tal-att leāiŜlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,  

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank êentrali Ewropew,  

Filwaqt li jaāixxi skont proëedura leāiŜlattiva speëjali, 

Billi: 

                                                 
* Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir 

huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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(1) Tul l-aħħar deëennji, l-Unjoni għamlet progress konsiderevoli fil-ħolqien ta' suq intern 
għas-servizzi bankarji. Konsegwentement, f'bosta Stati Membri, il-gruppi bankarji li 
għandhom il-kwartieri āenerali tagħhom stabbiliti fi Stati Membri oħra għandhom 
sehem sinifikanti tas-suq, u l-istituzzjonijiet ta' kreditu ddiversifikaw l-operat tagħhom 
b'mod āeografiku, kemm fiŜ-śona tal-euro kif ukoll barra miŜ-śona tal-euro.  

 

(1a) Il-kriŜi finanzjarja u ekonomika attwali rat is-sistema bankarja Ewropea kwaŜi 
tikkrolla. L-integrità tal-munita unika u s-suq uniku hija mhedda mill-
frammentazzjoni tas-settur finanzjarju. Huwa issa essenzjali li tiāi intensifikata l-
integrazzjoni tas-settur bankarju sabiex tissaħħaħ l-unità Ewropea, terāa' tināieb l-
istabbiltà finanzjarja u titqiegħed il-baŜi għall-irkupru ekonomiku.  

(2) Sabiex fl-Unjoni jitrawmu tkabbir ekonomiku u finanzjamenti adegwati tal-ekonomija 
reali, huwa essenzjali li s-suq intern għas-servizzi bankarji jinŜamm u jikber iŜjed. 
Madankollu dan huwa dejjem aktar ta' sfida. L-evidenza turi li l-integrazzjoni tas-swieq 
bankarji fl-Unjoni qed tieqaf u li qed tipproëedi r-rinazzjonalizzazzjoni tal-banek.  

 

(3) Fl-istess ħin, barra mill-adozzjoni ta' leāiŜlazzjoni aktar stretta fl-UE, is-superviŜuri 
jridu jŜidu l-iskrutinju superviŜorju tagħhom biex iqisu l-esperjenza mill-kriŜi 
finanzjarja matul dawn l-aħħar snin, u jkunu jistgħu jissorveljaw istituzzjonijiet u swieq 
kumplessi u interkonnessi ħafna.  

(4) Il-kompetenza għas-superviŜjoni ta' banek individwali fl-Unjoni għadha fil-biëëa l-kbira 
fil-livell nazzjonali. Il-koordinament bejn is-superviŜuri huwa vitali iŜda l-kriŜi wriet li 
l-koordinament biss mhuwiex biŜŜejjed, b'mod partikolari fil-kuntest ta' munita unika. 
Biex titħares l-istabbiltà finanzjarja fl-Ewropa u jiŜdiedu l-effetti poŜittivi tal-
integrazzjoni tas-suq fuq it-tkabbir u l-benessri, l-integrazzjoni tar-responsabbiltajiet 
superviŜorji għandhom għalhekk jissaħħu. 

(4a) Jekk il-kompetenza għas-superviŜjoni ta' banek individwali fi gruppi bankarji kbar u 
interkonnessi titħalla eskluŜivament fil-livell nazzjonali, dan jipprekludi l-possibbiltà 
ta' ħarsa āenerali bla xkiel u solida fuq grupp bankarju sħiħ u l-istat globali ta' 
saħħtu. Dan jista' jwassal għal interpretazzjonijiet differenti u deëiŜjonijiet 
kontradittorji fuq il-livell ta' entità individwali.  

(5) Is-solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu ħafna drabi għadha marbuta mill-qrib mal-Istat 
Membru li fiha tkun stabbilita. Dubji dwar is-sostenibbiltà ta' dejn pubbliku, prospetti ta' 
tkabbir ekonomiku, u l-vijabbiltà tal-istituzzjonijiet ta' kreditu ilhom joħolqu tendenzi 
tas-suq negattivi u li jirrinforzaw lil xulxin. Din ir-rabta taffettwa b'mod speëifiku l-uŜu 
tal-euro bħala munita unika minħabba li tikkawŜa frammentazzjoni finanzjarja li 
timpedixxi li l-membri differenti tas-setturi privati u pubbliëi jkunu ffinanzjati skont l-
affidabbiltà kreditizja tagħhom li tbiddel il-parità ta' kundizzjonijiet u tista' twassal 
għal riskji għall-vijabbiltà ta' wħud mill-istituzzjonijiet ta' kreditu kif ukoll għall-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja, u tista' timponi piŜ tqil fuq il-finanzi pubbliëi diāà 
batuti tal-Istati Membri kkonëernati. Il-problema timponi riskji speëifiëi fiŜ-śona tal-
euro, fejn il-munita unika ŜŜid il-probabbiltà li Ŝviluppi negattivi fi Stat Membru wieħed 
ikunu jistgħu joħolqu riskji għall-iŜvilupp ekonomiku u l-istabbiltà ta' Stati Membri 
oħra fiŜ-śona tal-euro u konsegwentement taŜ-śona tal-euro kollha, iŜda wkoll fi Stati 
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Membri mhux fiŜ-śona tal-euro fejn hemm stabbiliti attivitajiet sinifikanti ta' banek 
miŜ-śona tal-euro. 

(6) L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), stabbilita fl-2011 bir-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li 
jistabbilixxi Awtorità SuperviŜorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea),1 u s-Sistema 
Ewropea tas-SuperviŜjoni Finanzjarja stabbiliti bl-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament u 
tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità 
SuperviŜorja Ewropea (AEAPX),2 u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-
24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità SuperviŜorja Ewropea (AETS)3 tejbu 
b'mod sinifikanti l-kooperazzjoni bejn is-superviŜuri bankarji fl-Unjoni. L-ABE qed 
tagħti kontributi importanti għall-ħolqien ta' āabra unika ta' regoli għas-servizzi 
finanzjarji fl-Unjoni, u kienet kruëjali fl-implimentazzjoni b'mod konsistenti tar-
rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu maāāuri fiŜ-śona tal-euro maqbula mill-
Kunsill Ewropew f'Ottubru 2011, kif ukoll ta' linji gwida u kundizzjonijiet fir-rigward 
tal-għajnuna mill-Istat li l-awtorità indipendenti għall-kompetizzjoni tal-UE jkun 
irnexxielha tiŜgura l-adozzjoni tagħhom  

(7) Il-Parlament Ewropew talab f'diversi okkaŜjonijiet biex korp Ewropew ikun direttament 
responsabbli għal ëerti kompiti superviŜorji fuq istituzzjonijiet finanzjarji, inizjalment 
fir-riŜoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' April 2000 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-qafas għas-swieq finanzjarji: Pjan ta' Azzjoni,4 u tal-
21 ta' Novembru 2002 dwar regoli ta' superviŜjoni prudenzjali fl-Unjoni Ewropea.5 

(8) Il-KonkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' Āunju 2012 stiednu lill-President tal-
Kunsill Ewropew jiŜviluppa pjan direzzjonali għall-kisba ta' Unjoni Ekonomika u 
Monetarja āenwina. Fl-istess jum, is-Summit tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern taŜ-
śona tal-euro indika li meta jiāi stabbilit mekkaniŜmu superviŜorju uniku effikaëi li 
jinvolvi l-BêE għall-banek fiŜ-Ŝona tal-euro, il-MES jista', b'segwitu għal deëiŜjoni 
regolari, ikollu l-possibbiltà li jirrikapitalizza l-banek direttament, abbaŜi ta' 
kundizzjonalità xierqa, inkluŜa konformità mar-regoli ta' għajnuna mill-Istat. 

(8a) Il-Kunsill Ewropew, fit-18 ta' Ottubru 2012, ikkonkluda li l-proëess lejn unjoni 
ekonomika u monetarja aktar profonda għandu jibni fuq il-qafas istituzzjonali u 
āuridiku tal-UE u jkun ikkaratterizzat minn ftuħ u trasparenza lejn l-Istati Membri li 
ma juŜawx il-munita unika u minn rispett għall-integrità tas-suq uniku. Il-qafas 
finanzjarju integrat se jkollu MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku (MSU) li se jkun 
miftuħ sa fejn ikun possibbli għall-Istati Membri kollha li jixtiequ jipparteëipaw.  

(9) Unjoni  bankarja Ewropea għandha għalhekk tiāi stabbilita, sostnuta b'āabra unika ta' 
regoli komprensiva u dettaljata għas-servizzi finanzjarji għas-Suq Uniku kollu u 
magħmula minn mekkaniŜmu superviŜorju uniku, u qafas komuni ta' assigurazzjoni tad-
depoŜiti u ta' riŜoluzzjoni.. Fid-dawl tal-interdipendenzi tal-Istati Membri li qed 
jipparteëipaw fil-munita komuni, l-unjoni bankarja jeħtiāilha tinkludi l-Istati Membri 
kollha taŜ-śona tal-euro u għandha tinkludi l-Istati l-oħra kollha li biħsiebhom u 

                                                 
1 ĀU L 331, 15.12.2010, p. 12. 
2 ĀU L 331, 15.12.2010, p. 37. 
3 ĀU L 331, 15.12.2010, p. 84. 
4 ĀU C 40, 7.2.2001, p. 453. 
5 ĀU C 25 E, 29.1.2004, p. 394. 
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qegħdin jippreparaw biex jissieħbu fl-euro. Il-modalitajiet istituzzjonali u āuridiëi 
biex jippermettu dan għandhom jilħqu bilanë bejn status ugwali għall-Istati Membri 
kollha li qed jipparteëipaw u l-offerta ta' inëentivi għall-Istati Membri li mhumiex fiŜ-
śona tal-euro biex jissieħbu fil-munita unika. Bl-għan li s-suq intern jinŜamm u 
jitwessa', u sal-estent li dan huwa possibbli istituzzjonalment, l-unjoni bankarja għandha 
tinkludi lill-Istati Membri kollha, bl-eëëezzjoni ta' dawk l-Istati Membri li jindikaw 
espressament ir-rieda tagħhom li ma jipparteëipawx.  

(10) Bħala l-ewwel pass lejn unjoni bankarja, mekkaniŜmu superviŜorju uniku għandu 
jiŜgura li l-politika tal-Unjoni relatata mas-superviŜjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' 
kreditu tiāi implimentata b'mod koerenti u effikaëi, li l-āabra unika ta' regoli għas-
servizzi finanzjarji tiāi applikata b'mod ugwali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu fl-Istati 
Membri kollha kkonëernati, u li dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu soāāetti għal 
superviŜjoni tal-ogħla kwalità, li ma tkunx ristretta minn kunsiderazzjonijiet oħra mhux 
prudenzjali. B'mod partikolari, il-mekkaniŜmu superviŜorju uniku għandu jkun 
konsistenti mal-funzjonament tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji u mal-moviment 
liberu tal-kapital. MekkaniŜmu superviŜorju uniku huwa l-baŜi għall-passi li jmiss lejn 
l-unjoni bankarja. Dan jirrifletti l-prinëipju li kwalunkwe introduzzjoni possibbli ta' 
mekkaniŜmi ta' intervent komuni f'kaŜ ta' kriŜijiet, inkluŜ aëëess dirett għall-MES, 
għandu jiāi ppreëedut minn kontrolli komuni li jnaqqsu l-probabbiltà li jkollhom 
jintuŜaw mekkaniŜmi ta' intervent.  

(11) Bħala l-bank ëentrali taŜ-śona tal-euro b'għarfien espert estensiv fi kwistjonijiet 
makroekonomiëi u ta' stabbiltà finanzjarja, b'aëëess għal ħafna riŜorsi ta' 
informazzjoni, b'kompentenzi rikonoxxuti b'mod āenerali u billi baqa' jŜomm il-
kredibbiltà tiegħu matul il-kriŜi, il-BêE jinsab f'poŜizzjoni tajba biex iwettaq kompiti 
superviŜorji ddefiniti bië-ëar li jiffukaw fuq il-protezzjoni tal-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja Ewropea. Fil-fatt f'bosta Stati Membri, il-Banek êentrali diāà huma 
responsabbli għas-superviŜjoni bankarja. Il-BêE għandu għalhekk jiāi kkonferit kompiti 
speëifiëi fir-rigward tal-politiki relatati mas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu fl-
Istati Membri parteëipanti.  

(12) Il-BêE għandu jiāi kkonferit dawk il-kompiti superviŜorji speëifiëi li huma kruëjali biex 
tiāi Ŝgurata implimentazzjoni koerenti u effikaëi tal-politika tal-Unjoni li tirrigwarda s-
superviŜjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, filwaqt li kompiti oħrajn 
għandhom jibqgħu f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. Il-kompiti tal-BêE għandhom 
jinkludu miŜuri meħuda biex tintlaħaq stabbiltà makroprudenzjali. 

(13) Is-sikurezza u s-solidità tal-banek il-kbar huma essenzjali biex tiāi Ŝgurata l-istabbiltà 
tas-sistema finanzjarja. Madankollu, esperjenza reëenti turi li l-banek iŜ-Ŝgħar jistgħu 
wkoll ikunu ta' riskju għall-istabbiltà finanzjarja. Għalhekk, il-BêE jista', fi kwalunkwe 
mument u fi kwalunkwe ëirkostanza, jassumi r-responsabbiltajiet konferiti lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u jwettaq il-kompiti superviŜorji speëifiëi kollha.  

(14) Awtorizzazzjoni preliminari għall-operat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu hija teknika 
prudenzjali essenzjali biex jiāi Ŝgurat li dawk l-attivitajiet jitwettqu biss minn operaturi 
b'baŜi ekonomika soda, b'organizzazzjoni kapaëi tittratta r-riskji speëifiëi inerenti għat-
teħid ta' depoŜiti u l-provvediment ta' krediti, u b'diretturi xierqa. Il-BêE għandu 
għalhekk ikollu l-kompitu li jawtorizza lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u għandu jkun 
responsabbli għall-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet, suāāett għal arranāamenti speëifiëi li 
jirriflettu r-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali.  



 

 
 PE493.733/ 5 

 MT 

(15) Minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu u l-kaŜijiet għall-irtirar ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet, l-Istati 
Membri jistgħu attwalment jipprovdu għal kundizzjonijiet ulterjuri għall-
awtorizzazzjoni u għal kaŜijiet ta' rtirar ta' awtorizzazzjoni. Il-BêE għandu għalhekk 
iwettaq il-kompitu tiegħu li jawtorizza lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u li jirtira l-
awtorizzazzjoni f'kaŜ ta' nonkonformità mad-dritt nazzjonali fuq proposta mill-awtorità 
kompetenti nazzjonali rilevanti, li tivvaluta l-konformità mal-kundizzjonijiet rilevanti 
stabbiliti bid-dritt nazzjonali. Meta l-kundizzjonijiet previsti mid-dritt tal-Unjoni jiāu 
sodisfatti, il-BêE għandu jagħti l-awtorizzazzjoni fi Ŝmien 30 jum ta' xogħol mill-
wasla tal-proposta mingħand l-awtorità nazzjonali rilevanti, prorogabbli darba għall-
istess tul ta' Ŝmien f'kaŜijiet debitament āustifikati. 

(16) Valutazzjoni tal-adegwatezza ta' kwalunkwe sid ādid qabel ix-xiri ta' interess sinifikanti 
f'istituzzjoni ta' kreditu hija għodda indispensabbli biex tiāi Ŝgurata l-adegwatezza 
kontinwa u s-solidità finanzjarja tas-sidien ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. Il-BêE bħala 
istituzzjoni tal-Unjoni jinsab f'poŜizzjoni tajba biex iwettaq valutazzjoni bħal din 
mingħajr ma jimponi restrizzjonijiet Ŝejda fuq is-suq intern. Il-BêE għandu jkollu l-
kompitu li jivvaluta l-akwiŜizzjoni u d-disponiment ta' parteëipazzjonijiet azzjonarji 
sinifikanti f'istituzzjonijiet ta' kreditu. 

(17) Konformità mar-regoli tal-Unjoni li jeŜiāu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkollhom ëerti 
livelli ta' kapital kontra riskji inerenti għall-operat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, li 
jillimitaw id-daqs tal-iskoperturi għal kontropartijiet individwali, li jiddivulgaw 
pubblikament informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet ta' 
kreditu, li jiddisponu minn biŜŜejjed assi likwidi biex jifilħu għal sitwazzjonijiet ta' 
stress tas-suq, u li jillimitaw l-ingranaāā hija prerekwiŜit għas-solidità prudenzjali tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu. Il-BêE għandu jkollu l-kompitu li jiŜgura konformità ma' 
dawk ir-regoli u biex jistabbilixxi rekwiŜiti prudenzjali ogħla u japplika miŜuri 
addizzjonali għal istituzzjonijiet ta' kreditu fil-kaŜijiet speëifikament stabbiliti fl-atti tal-
Unjoni. 

(18) Bafers kapitali addizzjonali, inkluŜ bafer ta' konservazzjoni tal-kapital u bafer kapitali 
kontroëikliku biex jiāi Ŝgurat li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jakkumulaw matul perjodi ta' 
tkabbir ekonomiku baŜi kapitali suffiëjenti biex jassorbu t-telf f'perjodi ta' stress, humu 
għodod prudenzjali essenzjali biex tiāi Ŝgurata d-disponibbiltà ta' assorbenza ta' telf 
adegwata. Il-BêE għandu jkollu l-kompitu jimponi dawn il-bafers u jiŜgura li l-
istituzzjonijiet ta' kreditu jikkonformaw magħhom. 

(19) Is-sikurezza u s-solidità ta' istituzzjoni ta' kreditu jiddependu wkoll mill-allokazzjoni ta' 
kapital intern adegwat, fejn jitqiesu r-riskji li tista' tkun esposta għalihom, u mid-
disponibbiltà ta' strutturi xierqa ta' organizzazzjoni interna u arranāamenti ta' 
governanza korporattiva. Il-BêE għandu għalhekk ikollu l-kompitu li japplika rekwiŜiti 
li jiŜguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkollhom implimentat arranāamenti, proëessi u 
mekkaniŜmi ta' governanza sodi, inkluŜi strateāiji u proëessi għall-valutazzjoni u Ŝ-
Ŝamma tal-adegwatezza tal-kapital intern tagħhom. F'kaŜ ta' nuqqasijiet għandu jkollu 
wkoll il-kompitu li jimponi miŜuri xierqa inkluŜi rekwiŜiti speëifiëi ta' fondi proprji 
addizzjonali, rekwiŜiti speëifiëi ta' pubblikazzjoni, u rekwiŜiti speëifiëi ta' likwidità. 

(20) Riskji għas-sikurezza u s-solidità ta' istituzzjoni ta' kreditu jistgħu jokkorru kemm fil-
livell ta' istituzzjoni ta' kreditu individwali kif ukoll fil-livell ta' grupp bankarju jew ta' 
konglomerat finanzjarju. Arranāamenti superviŜorji speëifiëi biex jimmitigaw dawn ir-
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riskji huma importanti biex jiāu Ŝgurati s-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta' 
kreditu. Minbarra s-superviŜjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu individwali, il-kompiti tal-
BêE għandhom jinkludu superviŜjoni fil-livell konsolidat, superviŜjoni supplementari, 
superviŜjoni ta' kumpaniji holding finanzjarji u superviŜjoni ta' kumpaniji holding 
finanzjarji mħallta.  

(21) Sabiex tiāi ppreŜervata l-istabbiltà finanzjarja, id-deterjorament tas-sitwazzjoni 
finanzjarja u ekonomika ta' istituzzjoni għandha titranāa qabel ma dik l-istituzzjoni 
tilħaq punt li fih l-awtoritajiet ma jkollhom l-ebda alternattiva oħra għajr li tiāi riŜolta 
jew li jintuŜaw flus il-kontribwenti għal intervent. Il-BêE għandu jkollu l-kompitu 
jwettaq azzjonijiet ta' intervent bikri kif iddefiniti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni. 
Madankollu għandu jikkoordina l-azzjoni tiegħu ta' intervent bikri mal-awtoritajiet ta' 
riŜoluzzjoni rilevanti. Sa ma jseħħ il-konferiment tas-setgħat ta' riŜoluzzjoni fuq korp 
Ewropew, il-BêE għandu barra minn hekk jikkoordina b'mod xieraq mal-awtoritajiet 
nazzjonali kkonëernati biex jiŜgura fehim komuni dwar ir-responsabbiltajiet rispettivi 
f'kaŜ ta' kriŜijiet, b'mod partikolari fil-kuntest tal-gruppi ta' mmaniāājar ta' kriŜijiet 
transfruntieri u l-kulleāāi ta' riŜoluzzjoni futuri stabbiliti għal dawn l-għanijiet.  

(22) Kompiti superviŜorji mhux ikkonferiti lill-BêE għandhom jibqgħu f'idejn l-awtoritajiet 
nazzjonali. Dawk il-kompiti għandhom jinkludu s-setgħa li jirëievu notifiki mill-
istituzzjonijiet ta' kreditu b'rabta mad-dritt ta' stabbiliment u l-provvediment ħieles ta' 
servizzi, is-superviŜjoni tal-korpi li mhumiex koperti bid-definizzjoni ta' istituzzjonijiet 
ta' kreditu skont id-dritt tal-Unjoni iŜda li huma taħt superviŜjoni bħala istituzzjonijiet ta' 
kreditu skont id-dritt nazzjonali, li jwettqu superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu 
minn pajjiŜi terzi li jistabbilixxu fergħa jew li jipprovdu servizzi transfruntieri fl-Unjoni, 
li jwettqu superviŜjoni ta' servizzi ta' pagamenti, li jwettqu l-verifiki tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu āurnata b'āurnata, li jwettqu l-funzjoni ta' awtoritajiet kompetenti fuq 
istituzzjonijiet ta' kreditu b'rabta mas-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-prevenzjoni tal-
uŜu tas-sistema finanzjarja għall-fini ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriŜmu.  

(22a) Il-BêE għandu jikkoordina bis-sħiħ mal-awtoritajiet nazzjonali li huma kompetenti 
biex jiāu garantiti livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u l-ālieda kontra l-ħasil 
tal-flus. 

(23) Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti kkonferiti lilu bl-għan li jiŜgura s-sikurezza u s-
solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni kif 
ukoll tal-Istati Membri parteëipanti individwali u l-unità u l-integrità tas-Suq Intern, 
biex b'hekk jiŜgura wkoll il-protezzjoni tad-depoŜituri u jtejjeb il-funzjonament tas-Suq 
Intern, skont il-āabra unika ta' regoli għas-servizzi finanzjarji fl-Unjoni. Il-BêE, b'mod 
partikolari, għandu jieħu kont dovut tal-prinëipji tal-ugwaljanza u tan-
nondiskriminazzjoni.  

(23a) Fil-qadi tal-kompiti kkonferiti lilu, u mingħajr preāudizzju għall-objettiv li jiāu 
Ŝgurati s-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-BêE għandu 
debitament iqis it-tipi differenti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. 

(24) Il-konferiment ta' kompiti superviŜorji lill-BêE ▌għandu jkun konsistenti mal-qafas tas-
Sistema Ewropea tas-SuperviŜjoni Finanzjarja (SESF) stabbilita fl-2010 u l-għan 
sottostanti tagħha li tiŜviluppa l-āabra unika ta' regoli u ssaħħaħ il-konverāenza ta' 
prattiki superviŜorji fl-Unjoni kollha. Il-kooperazzjoni bejn is-superviŜuri bankarji u s-
superviŜuri tal-assigurazzjoni u s-swieq tat-titoli hija importanti biex tittratta 
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kwistjonijiet ta' interess komuni u biex tiāi Ŝgurata superviŜjoni xierqa tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu li joperaw ukoll fis-setturi tal-assigurazzjoni u t-titoli. Il-BêE għandu 
għalhekk ikun meħtieā jikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-
Awtorità Ewropea tat-Titotli u s-Swieq u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol, fil-qafas tal-EFSF. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu 
skont id-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u mingħajr ħsara għall-kompetenza u 
l-kompiti tal-parteëipanti l-oħra fl-SESF. Il-BêE għandu jkun meħtieā ukoll 
jikkoopera mal-awtoritajiet ta' riŜoluzzjoni rilevanti u faëilitajiet Ewropej oħra ta' 
assistenza finanzjarja pubblika. 

▐  

(26) Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu soāāett għal kwalunkwe regola tad-dritt tal-
Unjoni u f'konformità magħha inkluŜi d-dritt primarju u sekondarju tal-Unjoni kollu, id-
deëiŜjonijet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-għajnuniet mill-Istat, ir-regoli dwar il-
kompetizzjoni u l-kontroll tal-fuŜjonijiet u l-āabra unika ta' regoli li tapplika għall-Istati 
Membri kollha. L-ABE hija fdata bil-kompitu li tiŜviluppa abbozz ta' standards tekniëi u 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jiŜguraw konverāenza superviŜorja u konsistenza 
ta' eŜiti superviŜorji fl-Unjoni. Il-BêE ma għandux jissostitwixxi l-eŜerëitar ta' dawn il-
kompiti mill-ABE, u għandu għalhekk jeŜerëita setgħat biex jadotta r-regolamenti skont 
l-Artikolu 132 tat-TFUE biss fejn atti tal-Unjoni adottati mill-Kummissjoni Ewropea 
fuq abbozzi Ŝviluppati mill-ABE jew linji gwida u rakkomandazzjonijiet maħruāa mill-
ABE ma jittrattawx ëerti aspetti meħtieāa għall-eŜerëitar xieraq tal-kompiti tal-BêE jew 
ma jittrattawhomx fid-dettall biŜŜejjed.  

(26a) Meta jkun neëessarju, il-BêE għandu jidħol f'memoranda ta' qbil mal-awtoritajiet 
kompetenti responsabbli mis-swieq tal-istrumenti finanzjarji li jiddeskrivu f'termini 
āenerali l-mod kif dawn se jikkooperaw ma' xulxin fil-qadi tal-kompiti superviŜorji 
tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji definiti fl-
Artikolu 2. Dawn il-memoranda għandhom ikunu nondiskriminatorji u għandhom 
ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kollha.  

(27) Sabiex jiāi Ŝgurat li r-regoli u d-deëiŜjonijiet superviŜorji jiāu applikati mill-
istituzzjonijiet ta' kreditu, mill-kumpaniji holding finanzjarji u mill-kumpaniji holding 
finanzjarji mħallta, sanzjonijiet effikaëi, proporzjonati u disswaŜivi għandhom jiāu 
imposti f'kaŜ ta' ksur. Skont l-Artikolu 132(3) tat-TFUE u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2532/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-poteri tal-Bank êentrali Ewropew 
li jimponi sanzjonijiet1, il-BêE huwa intitolat jimponi multi jew ħlasijiet perjodiëi ta' 
penali fuq l-impriŜi meta jonqsu milli jikkonformaw mal-obbligi skont ir-regolamenti u 
d-deëiŜjonijiet tiegħu. Barra minn hekk, sabiex il-BêE jkun jista' jwettaq b'mod effikaëi 
l-kompiti tiegħu relatati mal-infurzar tar-regoli superviŜorji stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni 
direttament applikabbli, il-BêE għandu jingħata s-setgħa li jimponi sanzjonijiet 
pekunarji fuq istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding finanzjarji u kumpaniji 
holding finanzjarji mħallta għal ksur ta' tali regoli. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jibqgħu jistgħu japplikaw sanzjonijiet f'kaŜ ta' nuqqas ta' konformità ma' obbligi li 
joriāinaw mid-dritt nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi tal-Unjoni. Meta l-BêE jqis li 
jkun xieraq biex iwettaq il-kompiti tiegħu li tiāi applikata sanzjoni għal tali ksur, għandu 
jkun jista' jirreferi l-kwistjoni lill-awtoritajiet nazzjonali għal dawk l-għanijiet. 

                                                 
1 ĀU L 318, 27.11.98, p. 4. 
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(28) Is-superviŜuri nazzjonali għandhom għarfien espert importanti u li ilu stabbilit fis-
superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu fit-territorju tagħhom u l-ispeëifiëitajiet 
ekonomiëi, organizzazzjonali u kulturali tagħhom. Stabbilixxew korp kbir ta' persunal 
iddedikat u bi kwalifiki għoljin għal dawn l-għanijiet. Għalhekk, sabiex tiāi Ŝgurata 
superviŜjoni Ewropea ta' kwalità għolja, is-superviŜuri nazzjonali għandhom jassistu 
lill-BêE fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe att relatat mal-eŜerëitar tal-
kompiti superviŜorji tal-BêE.  

 

(28a) Barra mir-rapportar kontinwu, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom 
jinfurmaw lill-BêE mingħajr dewmien dwar kwalunkwe tħassib serju dwar is-
sikurezza u/jew is-solidità ta' kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu li għaliha jkunu 
qegħdin iwettqu l-kompiti f'isem il-BêE jew meta l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja 
tkun qed tiāi pperikolata jew ikun probabbli li se tiāi pperikolata mill-qagħda ta' 
kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu li fir-rigward tagħha jkunu qed iwettqu kompiti 
f'isem il-BêE. 

(29) Fir-rigward tas-superviŜjoni ta' banek transfruntieri attivi kemm fiŜ-śona tal-euro u 
barra minnha, l-BêE għandu jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro. Bħala awtorità kompetenti l-BêE għandu 
jkun soāāett għall-obbligi relatati biex jikkoopera u jiskambja informazzjoni skont id-
dritt tal-Unjoni u għandu jipparteëipa bis-sħiħ fil-kulleāāi tas-superviŜuri. Barra minn 
hekk, peress li l-eŜerëitar tal-kompiti superviŜorji minn istituzzjoni Ewropea jāib 
benefiëëji ëari f'termini ta' stabbiltà finanzjarja u integrazzjoni sostenibbli tas-suq, l-
Istati Membri mhux parteëipanti fil-munita komuni għandu għalhekk ikollhom ukoll il-
possibbiltà li jipparteëipaw fil-mekkaniŜmu l-ādid. Madankollu, prekundizzjoni 
meħtieāa għall-eŜerëitar effikaëi tal-kompiti superviŜorji hija li d-deëiŜjonijiet 
superviŜorji jiāu implimentati bis-sħiħ u mingħajr dewmien. L-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro li jixtiequ jipparteëipaw fil-mekkaniŜmu l-ādid għandhom 
għalhekk jintrabtu li jiŜguraw li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tagħhom se 
jirrispettaw u jadottaw kwalunkwe miŜura b'rabta mal-istituzzjonijiet ta' kreditu mitluba 
mill-BêE. Il-BêE għandu jkun jista' jistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membri mhux parteëipanti fil-munita komuni. Għandu 
jkun obbligat jistabbilixxi l-kooperazzjoni meta l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament jiāu ssodisfati.  

(29a) Il-kundizzjonijiet li skonthom ir-rappreŜentanti tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro jipparteëipaw fl-attivitajiet tal-Bord ta' 
SuperviŜjoni Bankarja għandhom jippermettu rappreŜentanza sħiħa u ndaqs. Is-
setgħat tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja huma li jippjana u jeŜegwixxi l-kompiti 
superviŜorji tal-BêE. Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jeŜerëita s-setgħat 
tiegħu b'rikonoxximent sħiħ li l-Kunsill Governattiv tal-BêE huwa l-awtorità 
eŜekuttiva finali tal-BêE.  

(30) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, il-BêE għandu jkollu setgħat superviŜorji xierqa. Id-
dritt tal-Unjoni dwar is-superviŜjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jipprovdi 
għal ëerti setgħat li għandhom jiāu kkonferiti lill-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-
Istati Membri għal dawk l-għanijiet. Safejn dawk is-setgħat jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti 
superviŜorji kkonferiti lill-BêE, għall-Istati Membri parteëipanti l-BêE għandu jitqies l-
awtorità kompetenti u għandu jkollu s-setgħat ikkonferiti lill-awtoritajiet kompetenti 
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skont id-dritt tal-Unjoni. Dan jinkludi setgħat ikkonferiti b'dawk l-atti lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri tad-domiëilju u dawk ospitanti u s-setgħat ikkonferiti lill-
awtoritajiet maħtura.  

(31) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu b'mod effikaëi, il-BêE għandu jkun jista' jeŜiāi l-
informazzjoni kollha meħtieāa, u jkun jista' jwettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet 
fuq il-post, meta jkun il-kaŜ f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. 
Dawn is-setgħat għandhom japplikaw għall-entitajiet li ssirilhom superviŜjoni, għall-
persuni involuti fl-attivitajiet ta' dawk l-entitajiet u l-partijiet terzi relatati, partijiet terzi 
li dawk l-entitajiet ikunu esternalizzawlhom funzjonijiet operazzjonali jew attivitajiet u 
persuni li b'xi mod ieħor ikunu relatati jew konnessi mill-qrib u b'mod sostanzjali mal-
attivitajiet ta' dawk l-entitajiet, inkluŜ il-persunal ta' entità li ssirilha superviŜjoni li ma 
jkunx direttament involut fl-attivitajiet tagħha iŜda li, minħabba l-funzjoni tiegħu fl-
entità, jista' jkollu informazzjoni importanti dwar kwistjoni speëifika u ditti li pprovdew 
servizzi lil dawk l-entitajiet. Il-BêE għandu jkun jista' jeŜiāi informazzjoni permezz ta' 
talba sempliëi li skontha d-destinatarju mhuwiex obbligat li jipprovdi l-informazzjoni, 
iŜda, fil-kaŜ li jagħmel dan b'mod volontarju, l-informazzjoni pprovduta ma għandhiex 
tkun inkorretta jew qarrieqa u għandha tingħata mingħajr dewmien. Il-BêE għandu jkun 
jista' wkoll jeŜiāi informazzjoni permezz ta' deëiŜjoni. Il-BêE u l-awtoritajiet 
superviŜorji nazzjonali se jkollhom aëëess għall-istess informazzjoni mingħajr mal-
istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu suāāetti għal rekwiŜiti ta' rapportar doppju.  

(32) Meta l-istituzzjonijiet ta' kreditu jeŜerëitaw id-dritt tagħhom ta' stabbiliment jew li 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, jew fejn bosta entitajiet fi grupp ikunu stabbiliti 
fi Stati Membri differenti, id-dritt tal-Unjoni jipprovdi għal proëeduri speëifiëi u għall-
attribuzzjoni ta' kompetenzi bejn l-Istati Membri kkonëernati. Sal-punt li l-BêE jassumi 
ëerti kompiti superviŜorji għall-Istati Membri parteëipanti kollha, dawk il-proëeduri u 
attribuzzjonijiet ma għandhomx japplikaw għall-eŜerëitar tad-dritt tal-istabbiliment jew 
li jiāu pprovduti servizzi fi Stat Membru parteëipanti ieħor. 

(33) Bħala istituzzjoni stabbilita bit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
BêE huwa istituzzjoni tal-Unjoni fit-totalità tagħha. Għalhekk għandu jkun marbut fil-
proëeduri deëiŜjonali tiegħu bir-regoli u l-prinëipji āenerali tal-Unjoni dwar proëess 
āust u trasparenza. Id-dritt li d-destinatarji tad-deëiŜjonijiet tal-BêE jinstemgħu għandu 
jiāi rrispettat b'mod sħiħ kif anki d-dritt ta' appell tagħhom kontra d-deëiŜjonijiet tal-
BêE skont ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament.  

(34) Il-konferiment tal-kompiti superviŜorji jimplika responsabbiltà sinifikanti għall-BêE 
biex jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja fl-Unjoni, u biex juŜa s-setgħat superviŜorji 
tiegħu b'mod mill-aktar effikaëi u proporzjonat. Kull bidla tas-setgħat superviŜorji mil-
livell tal-Istati Membri għal dak tal-Unjoni għandha tkun ibbilanëjata b'rekwiŜiti 
xierqa ta' trasparenza u obbligu ta' rendikont. Konsegwentement, filwaqt li l-BêE 
jeħtieālu jibqa' indipendenti fir-rigward tal-politika monetarja, għandu jagħti kont tal-
eŜerëitar ta' dawn il-kompiti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Ministri ▌bħala 
istituzzjonijiet demokratikament leāitimizzati li jirrappreŜentaw lill-poplu Ewropew u 
lill-Istati Membri ▌. Dak għandu jinkludi rapportar regolari u t-tweāibiet ta' mistoqsijiet. 
Meta s-superviŜuri nazzjonali jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament, għandhom 
jibqgħu japplikaw l-arranāamenti ta' responsabbiltà pprovduti skont id-dritt nazzjonali.   

(34a) Fuq talba tal-parlamenti tal-Istati Membri parteëipanti, rappreŜentant tal-bord 
superviŜorju tal-BêE, flimkien mal-awtorità kompetenti nazzjonali, jista' jinstema' fil-
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kumitati kompetenti tal-parlamenti nazzjonali kkonëernati, dwar l-eŜekuzzjoni tal-
kompiti superviŜorji tiegħu. Dan it-tisħiħ addizzjonali tar-responsabbiltà demokratika 
huwa xieraq minħabba l-impatt li l-miŜuri superviŜorji jistgħu jkollhom fuq il-finanzi 
pubbliëi, l-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-klijenti u l-impjegati tagħhom, u s-swieq fl-
Istati Membri parteëipanti.   

(34b) Dan ir-Regolament huwa mingħajr preāudizzju għad-dritt tal-Parlament Ewropew li 
jwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta temporanju biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' 
kontravenzjonijiet jew amministrazzjoni ħaŜina fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni skont l-Artikolu 226 tat-TFUE.  

(34c) Skont l-Artikolu 263 tat-TFUE, il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha 
teŜamina l-legalità tal-atti, fost l-oħrajn, tal-BêE, minbarra r-rakkomandazzjonijiet u 
l-opinjonijiet, maħsuba biex joħolqu effetti legali fir-rigward ta' terzi.  

(34d) Ir-Regolament Nru 1 li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintuŜaw mill-Komunità 
Ekonomika Ewropea1 japplika għall-BêE bis-saħħa tal-Artikolu 342 tat-TFUE.  

(35) Il-BêE huwa responsabbli għat-twettiq ta' funzjonijiet ta' politika monetarja bl-għan li 
tinŜamm l-istabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 127(1) tat-TFUE. L-eŜerëitar ta' 
kompiti superviŜorji għandu l-għan li jipproteāi s-sikurezza u s-solidità tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja. Sabiex jiāu evitati 
kunflitti ta' interess u biex jiāi Ŝgurat li kull funzjoni tiāi eŜerëitata skont l-għanijiet 
applikabbli, il-BêE għandu jiŜgura li jitwettqu b'mod totalment separat. Il-BêE għandu 
jistabbilixxi arranāamenti prattiëi fir-regoli interni tiegħu bil-għan li jiāi Ŝgurat li s-
separazzjoni u l-indipendenza operattiva bejn il-funzjonijiet superviŜorji u monetarji 
tal-BêE jiāu garantiti. Il-persunal involut fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-BêE 
minn dan ir-Regolament għandu jkun, mil-lat organizzattiv, separat mill-persunal l-
ieħor tal-BêE u għandu jkun suāāett għal-linji ta' rappurtar separati.  

(36) B'mod partikolari, Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja responsabbli mit-tħejjija tad-
deëiŜjonijiet dwar kwistjonijiet superviŜorji għandu jiāi stabbilit mal-BêE u jinkludi l-
għarfien espert speëifiku tas-superviŜuri nazzjonali. Il-bord għandu jkun magħmul 
minn rappreŜentanti mill-BêE u mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri 
parteëipanti. Għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta kemm għall-kompetenza kif 
ukoll għall-āeneru tal-membri tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja. Biex tiāi Ŝgurata 
koordinazzjoni sħiħa mal-attivitajiet tal-ABE u mal-politiki prudenzjali tal-Unjoni, l-
ABE u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu osservaturi fil-bord superviŜorju. ▐ 

(36a) Huwa u jeŜerëita l-kompiti tiegħu, il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jqis il-
fatti u ë-ëirkostanzi rilevanti kollha fl-Istati Membri parteëipanti u għandu jwettaq 
dmirijietu fl-interess tal-Unjoni b'mod āenerali. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
tal-Istati Membri parteëipanti rrappreŜentati fil-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja 
għandhom ikollhom l-istess drittijiet ta' vot.  

(36b) Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jwettaq bis-sħiħ xogħlijiet preparatorji 
b'rabta mal-kompiti superviŜorji kkonferiti lill-BêE u jipproponi lill-Kunsill 
Governattiv tal-BêE abbozzi ta' deëiŜjonijiet kompluti, li għandhom jiāu adottati 
minn dan tal-aħħar, skont proëedura li għandha tkun stabbilita fir-regoli ta' 
proëedura tal-BêE. Abbozz ta' deëiŜjoni se jitqies bħala adottat sakemm il-Kunsill 
Governattiv ma joāāezzjonax fi Ŝmien terminu partikolari, li għandu jiāi definit fir-
regoli ta' proëedura.   



 

 
 PE493.733/ 11 

 MT 

(36c) Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja jista' jkun sostnut minn Kumitat ta' tmexxija 
b'kompoŜizzjoni aktar limitata. Il-Kumitat ta' tmexxija għandu jħejji l-laqgħat tal-
Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja u jwettaq dmirijietu fl-interess eskluŜiv tal-Unjoni 
b'mod āenerali u għandu jaħdem fi trasparenza sħiħa mal-Bord ta' SuperviŜjoni 
Bankarja. Il-Kumitat ta' tmexxija għandu jkun kompost, fuq baŜi ndaqs, mir-
rappreŜentanti tal-BêE u individwi ta' reputazzjoni għolja fil-qasam tas-superviŜjoni 
prudenzjali.  

(37) Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja, il-Kumitat ta' tmexxija u l-persunal tal-BêE li 
jwettqu d-dmirijiet superviŜorji għandhom ikunu soāāetti għal rekwiŜiti xierqa ta' 
segretezza professjonali. RekwiŜiti simili għandhom japplikaw għall-iskambju tal-
informazzjoni mal-persunal tal-BêE mhux involut f'attivitajiet superviŜorji. Dan ma 
għandux jipprevjeni lill-BêE milli jiskambja informazzjoni fil-limiti u skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-leāiŜlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, inkluŜ mal-Kummissjoni 
Ewropea għall-finijiet tal-kompiti tagħha skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE u skont 
id-dritt tal-Unjoni dwar sorveljanza ekonomika u baāitarja msaħħa.  

(38) Sabiex iwettaq il-kompiti superviŜorji tiegħu b'mod effikaëi, il-BêE għandu jeŜerëita l-
kompiti superviŜorji kkonferiti lilu b'indipendenza sħiħa, b'mod partikolari minn 
influwenza politika mhux dovuta u minn interferenza min-naħa tal-industrija li 
jaffettwaw l-indipendenza operazzjonali tiegħu. Għall-membri preëedenti tal-Bord ta' 
SuperviŜjoni Bankarja għandu jiāi introdott perjodu li matulu ma jkunux jistgħu 
jassumu kariga fl-istess qasam.  

(39) Sabiex iwettaq il-kompiti superviŜorji tiegħu b'mod effikaëi, il-BêE għandu jiddisponi 
minn riŜorsi adegwati. Dawk ir-riŜorsi għandhom jinkisbu b'mod li jiŜgura l-
indipendenza tal-BêE minn influwenzi Ŝejda min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-parteëipanti fis-suq, u l-firda bejn il-politika monetarja u l-kompiti 
superviŜorji. Il-kostijiet tas-superviŜjoni għandhom jiāāarrbu primarjament mill-
entitajiet soāāetti għaliha. Għalhekk, l-eŜerëitar tal-kompiti superviŜorji mill-BêE 
għandu jiāi ffinanzjat tal-anqas parzjalment mit-tariffi li jintalbu lill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu. Fid-dawl tat-trasferiment ta' kompiti superviŜorji sinifikanti mingħand l-
awtoritajiet nazzjonali lill-BêE huwa mistenni li kwalunkwe tariffa dovuta għas-
superviŜjoni fil-livell nazzjonali tista' titnaqqas kif xieraq.  

(40) Persunal li jkun immotivat ħafna, imħarreā sew u imparzjali huwa indispensabbli għal 
superviŜjoni effikaëi. Sabiex jinħoloq mekkaniŜmu superviŜorju realment integrat, 
għandu jkun previst skambju xieraq u sekondar ta' persunal mas-superviŜuri nazzjonali 
kollha u l-BêE kif ukoll bejniethom. Fejn meħtieā biex jiāu evitati kunflitti ta' interess, 
b'mod partikolari fis-superviŜjoni ta' banek kbar, il-BêE għandu jkun jista' jitlob li t-
timijiet superviŜorji nazzjonali jinvolvu wkoll persunal minn awtoritajiet kompetenti ta' 
Stati Membri parteëipanti oħra, biex b'hekk jippermetti l-ħolqien ta' timijiet 
superviŜorji ta' diversità āeografika b'kompetenzi u bi profil speëifiëi. L-iskambju u s-
sekondar tal-persunal għandu jistabbilixxi kultura ta' superviŜjoni komuni. Fuq baŜi 
regolari, il-BêE se jagħti informazzjoni dwar in-numru ta' membri tal-persunal mill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri involuti fil-funzjonament tal-
MSU. Fil-prinëipju, l-ebda struttura superviŜorja Ewropea u nazzjonali parallela ma 
tista' tinħoloq billi dan jaf iwassal għall-irduppjar tal-linji ta' rappurtar.  

(41) Meta jitqiesu l-globalizzazzjoni tas-servizzi bankarji u l-importanza dejjem ikbar tal-
istandards internazzjonali, il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu skont l-istandards 
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internazzjonali u bi djalogu u b'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviŜuri barra l-Unjoni, 
mingħar ma jiāi dduplikat ir-rwol internazzjonali tal-ABE. Għandu jingħata s-setgħa li 
jiŜviluppa kuntatti u jidħol f'arranāamenti amministrattivi mal-awtoritajiet superviŜorji u 
l-amministrazzjonijiet ta' pajjiŜi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, soāāett 
għal koordinazzjoni mal-ABE u filwaqt li jirrispetta bis-sħiħ ir-rwoli eŜistenti u l-
kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. 

(42) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar 
il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproëessar ta' dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta' dik id-dejta1 u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diëembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproëessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta huma applikabbli b'mod sħiħ għall-ipproëessar 
ta' dejta personali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. 

(43) Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiëëju Ewropew ta' Kontra 
l-Frodi (OLAF)2 japplika għall-BêE. Il-BêE aderixxa wkoll mal-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rigward l-
investigazzjonijiet interni mill-Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi. 

(44) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu soāāetti għal superviŜjoni tal-
ogħla kwalità, li ma tkunx ristretta minn kunsiderazzjonijiet oħra mhux prudenzjali u li 
l-impatti negattivi tas-suq li jirrinforzaw lil xulxin u li jikkonëernaw il-banek u l-Istati 
Membri jiāu indirizzati fil-ħin u b'mod effikaëi, il-BêE għandu mill-aktar fis jibda 
jwettaq kompiti superviŜorji speëifiëi. Madankollu, it-trasferiment tal-kompiti 
superviŜorji mis-superviŜuri nazzjonali lill-BêE jeŜiāi ëertu ammont ta' tħejjija. 
Għalhekk, għandu jkun previst perjodu xieraq ta' introduzzjoni gradwali. Il-proëess ta' 
introduzzjoni gradwali għandu jitlesta mhux aktar tard minn sena mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.   

(44a) Sabiex tkun Ŝgurata kontinwità āuridika fis-sorveljanza prudenzjali, huwa meħtieā li 
jkun Ŝgurat li d-deëiŜjonijiet kollha adottati mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, 
marbuta mal-kompiti konferiti lill-BêE mir-Regolament attwali, qabel id-dħul fis-
seħħ tiegħu, jibqgħu fis-seħħ sakemm il-BêE ma jkunx immodifikahom jew 
irrevokahom.  

(45) Il-qafas attwali ta' rekwiŜiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviŜjoni 
supplementari ta' konglomerati finanzjarji huwa magħmul minn Direttivi li jipprovdu 
għadd sinifikanti ta' għaŜliet u diskrezzjonijiet għall-Istati Membri meta jiëëirkonskrivu 
s-setgħat ta' awtoritajiet kompetenti. Sa ma jiāu adottati l-atti leāiŜlattivi l-āodda tal-
Unjoni li jiddefinixxu s-setgħat li l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom direttament 
u mingħajr referenza għall-għaŜliet jew id-diskrezzjonijiet tal-Istati Membri, il-BêE 
għalhekk ma jista jieħu l-ebda deëiŜjoni direttament applikabbli għal istituzzjonijiet ta' 
kreditu, kumpaniji holding finanzjarji jew kumpaniji holding finanzjarji mħallta. F'din 
il-faŜi tranŜizzjonali, il-BêE għandu għalhekk jeŜerëita l-kompiti tiegħu biss billi jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti biex jaāixxu. 

                                                 
1 ĀU L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 ĀU L 136, 31.5.1999, p. 1. 
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(46) Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinëipji rikonoxxuti 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, notevolment id-dritt għall-
protezzjoni ta' data personali, il-libertà ta' impriŜa, id-dritt għal rimedju effikaëi u għal 
smigħ āust, u għandu jiāi implimentat skont dawk id-drittijiet u l-prinëipji. 

(47) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiāifieri l-istabbiliment ta' qafas effiëjenti u 
effikaëi għall-eŜerëitar ta' kompiti superviŜorji speëifiëi fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu 
minn istituzzjoni tal-Unjoni, u li tiāi Ŝgurata applikazzjoni konsistenti tal-āabra unika ta' 
regoli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu, ma jistgħux jintlaħqu fil-livell tal-Istati Membri u 
jistgħu għalhekk, minħabba l-istruttura pan-Unjonista tas-suq bankarju u l-impatt fuq l-
Istati Membri l-oħra tal-fallimenti bankarji, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miŜuri, skont il-prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak 
l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn dak li huwa meħtieā sabiex jinkisbu 
dawk l-għanijiet. 

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT: 

Kapitolu I  

Suāāett u definizzjonijiet 

Artikolu 1 

Suāāett 

 

Dan ir-Regolament jikkonferixxi lill-BêE kompiti speëifiëi u ddefiniti bië-ëar fir-rigward ta' 
politiki relatati mas-superviŜjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, bl-għan li jiāu 
promossi s-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan l-Unjoni Ewropea u kull Stat Membru parteëipanti fl-UE, fejn jitqiesu 
totalment b'mod xieraq u bid-dover ta' attenzjoni l-unità u l-integrità tas-suq intern.  

Huwa u jaqdi l-kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament, il-BêE għandu jirrispetta t-tipi u d-
daqsijiet differenti tal-istituzzjonijiet ta' kreditu.  

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltajiet u s-setgħat relatati 
tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri parteëipanti biex iwettqu l-kompiti superviŜorji li 
mhumiex konferiti lill-BêE minn dan ir-Regolament. 

 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 
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(1) "Stat Membru parteëipanti" tfisser Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro jew 
Stat Membru li l-munita tiegħu mhijiex l-euro li jagħŜel jipparteëipa fil-MSU 
skont l-Artikolu 6;  

(2) "awtorità kompetenti nazzjonali" tfisser awtorità kompetenti nazzjonali maħtura 
minn Stati Membri parteëipanti skont id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Āunju 2006 rigward il-bidu u l-eŜerëizzju tan-
negozju tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (tfassil mill-ādid)1 u d-
Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Āunju 2006 
dwar l-adegwatezza tal-kapital ta' kumpaniji tal-investiment u istituzzjonijiet ta' 
kreditu (tfassil mil-ādid)2; 

(3) "istituzzjonijiet ta' kreditu" tfisser istituzzjonijiet ta' kreditu kif iddefinit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE; 

(4) "kumpanija holding finanzjarja" tfisser kumpanija holding finanzjarja kif 
iddefinita fl-Artikolu 4(19) tad-Direttiva 2006/48/KE; 

(5) "kumpanija holding finanzjarja mħallta" tfisser kumpanija holding finanzjarja 
mħallta kif iddefinit fl-Artikolu 2(15) tad-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diëembru 2002 dwar is-superviŜjoni 
supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu dwar impriŜi ta' assigurazzjoni u ditti 
tal-investiment f'konglomerat finanzjarju3; 

(6) "konglomerat finanzjarju" tfisser konglomerat finanzjarju kif iddefinit fl-
Artikolu 2(14) tad-Direttiva 2002/87/KE. 

(6a) "MekkaniŜmu superviŜorju uniku (MSU)" tfisser sistema Ewropea ta' 
superviŜjoni finanzjarja komposta mill-Bank êentrali Ewropew u mill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti kif deskritt fl-
Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament.  

 

Artikolu 3 

Kooperazzjoni  

1. Il-BêE, fil-kapaëità superviŜorja tiegħu u r-rwol tiegħu fi ħdan il-MSU, għandu 
jikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea, mal-Awtorita Ewropea tat-
Titotli u s-Swieq u mal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol u mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, li jiffurmaw parti mis-Sistema 
Ewropea tas-SuperviŜjoni Finanzjarja (SESF) stabbiliti bl-Artikolu 2 tar-Regolamenti 
(UE) Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, u (UE) Nru 1095/2010, li jiggarantixxu livell 
adegwat ta' regolamentazzjoni u superviŜjoni fl-Unjoni.  

Fejn jkun neëessarju, il-BêE għandu jidħol f'memoranda ta' qbil  mal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għas-swieq tal-istrumenti finanzjarji. 

                                                 
1 ĀU L 177, 30.6.2006, p. 1. 
2 ĀU L 177, 30.6.2006, p. 277. 
3 ĀU L 35, 11.2.2003, p. 1-27. 
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Dawn il-memoranda għandhom ikunu għad-dispoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill Ewropew u tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha.  

 

2. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament u mingħajr ħsara 
għall-kompetenza u l-kompiti tal-parteëipanti l-oħra fil-MSU u fi ħdan is-SESF. 

 

3. Il-BêE għandu jikkoopera mill-qrib mal-Faëilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja 
(EFSF), mal-MekkaniŜmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) jew ma' kwalunkwe faëilità 
ta' assistenza finanzjarja Ewropea futura oħra partikolarment meta istituzzjoni ta' 
kreditu tkun irëeviet jew aktarx tkun suāāetta għal assistenza finanzjarja Ewropea 
diretta jew indiretta mingħand l-EFSF, il-MES jew kwalunkwe faëilità oħra ta' 
assistenza finanzjarja pubblika. 

Artikolu 4 

Kompiti kkonferiti lill-BêE 

1. Fi ħdan il-qafas tal-Artikolu 5, il-BêE għandu, skont id-dispoŜizzjonijiet rilevanti 
tad-dritt tal-Unjoni, u skont il-āabra unika tar-regoli u l-manwal uniku ta' 
superviŜjoni mħejjija mill-ABE, ikun esklussivament kompetenti biex iwettaq, għal 
finijiet superviŜorji prudenzjali, il-kompiti li āejjin b'rabta mal-istituzzjonijiet ta' 
kreditu kollha stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti:  

(a) Biex jawtorizza l-istituzzjonijiet ta' kreditu u jirtira l-awtorizzazzjoni tal-istituzzjonijiet 
ta' kreditu suāāett għad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 13;  

(b) Biex jivvaluta l-applikazzjonijiet għall-akkwiŜizzjonijiet u d-disponimenti tal-
parteëipazzjonijiet azzjonarji fl-istituzzjonijiet ta' kreditu;  

(c) Biex jiŜgura l-konformità ma' kwalunkwe att tal-Unjoni li jimponi rekwiŜiti 
prudenzjali fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu fl-oqsma ta' rekwiŜiti ta' fondi proprji, limiti 
ta' skoperturi kbar, likwidità, ingranaāā, u rapportar u divulgazzjoni pubblika ta' 
informazzjoni dwar dawk il-kwistjonijiet;  

(d) fil-kaŜijiet speëifikament stabbiliti fl-atti tal-Unjoni biss, biex jistabbilixxi rekwiŜiti 
prudenzjali ogħla u japplika miŜuri addizzjonali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu; 

(e) Biex jimponi bafers kapitali li jridu jinŜammu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu minbarra 
r-rekwiŜiti ta' fondi proprji msemmija f'(c), inkluŜ l-iffissar ta' rati ta' bafers 
kontroëikliëi u kwalunkwe miŜura prudenzjali oħra li jkollha l-għan li tindirizza riskji 
sistemiëi jew makroprudenzjali fil-kaŜijiet stabbiliti speëifikament f'atti tal-Unjoni;   

(f) Biex japplika rekwiŜiti stabbiliti speëifikament fl-atti tal-Unjoni għall-istituzzjonijiet 
ta' kreditu biex jimplimentaw arranāamenti, proëessi u mekkaniŜmi sodi ta' governanza 
u proëessi effikaëi ta' valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern; 

(g) Biex jiddetermina jekk l-arranāamenti, l-istrateāiji, il-proëessi u l-mekkaniŜmi 
implimentati mill-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-fondi proprji miŜmuma minn dawn l-
istituzzjonijiet jiŜguraw āestjoni soda u kopertura tar-riskji tagħhom, u abbaŜi ta' dik l-
analiŜi superviŜorja biex jimpni fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu rekwiŜiti speëifiëi 
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addizzjonali ta' fondi proprji, rekwiŜiti speëifiëi ta' pubblikazzjoni, rekwiŜiti speëifiëi 
ta' likwidità u miŜuri oħra fil-kaŜijiet stabbiliti speëifikament fl-atti tal-Unjoni; 

(h) Biex iwettaq testijiet ta' stress superviŜorji fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu biex 
jappoāāa l-analiŜi superviŜorja suāāett għall-koordinament xieraq mal-ABE, u meta 
jkun xieraq, jippubblika l-eŜiti tat-testijiet;  

(i) Biex iwettaq superviŜjoni fuq baŜi kkonsolidata tal-kumpaniji prinëipali tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu f'wieħd mill-Istati Membri parteëipanti, inkluŜ ta' kumpaniji 
holding finanzjarji u kumpaniji holding finanzjarji mħallta, u biex jipparteëipa fis-
superviŜjoni fuq baŜi kkonsolidata, inkluŜ f'kulleāāi ta' superviŜuri, b'rabta mal-
kumpaniji prinëipali f'wieħed mill-Istati Membri prinëipali; l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali se jipparteëipaw f'kulleāāi ta' superviŜuri bħala osservaturi taħt it-
tmexxija tal-BêE;  

(j) Biex jipparteëipa f'superviŜjoni supplementari ta' konglomerat finanzjarju b'rabta ma' 
istituzzjonijiet ta' kreditu inkluŜi fih u jassumi l-kompiti ta' koordinatur meta l-BêE 
jinħatar bħala l-koordinatur għal konglomerat finanzjarju skont il-kriterji stabbiliti fid-
dritt tal-Unjoni rilevanti; 

(k) Biex iwettaq kompiti superviŜorji b'rabta ma' intervent bikri meta istituzzjoni ta' kreditu 
ma tissodisfax jew x'aktarx se tikser ir-rekwiŜiti prudenzjali applikabbli, inkluŜi il-
pjanijiet ta' rkupru u l-arranāamenti ta' appoāā finanzjarju bejn il-gruppi, 
b'koordinazzjoni mal-awtoritajiet ta' riŜoluzzjoni rilevanti b'mod konsistenti mad-dritt 
tal-Unjoni;  

▐ 

(la) Biex japplika sanzjonijiet amministrattivi suāāett għad-dispoŜizzjonijiet tal-
Artikolu 15.  

1a. Il-BêE għandu jiŜgura li meta jwettaq il-kompiti kif stabbiliti fl-Artikolu 4(1), (d), (e) 
u (g), ikun garantit li tiāi rispettata parità tal-kundizzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu fl-Istati Membri parteëipanti. 

2. Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stat Membru mhux parteëipanti, li 
jistabbilixxu fergħa jew jipprovdu servizzi transkonfinali fi Stat Membru parteëipanti, 
il-BêE għandu jwettaq il-kompiti msemmija fil-paragrafu 1 li għalihom ikunu 
kompetenti l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru parteëipanti. 

3. Soāāett għal u f'konformità ma' kwalunkwe regola rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u 
b'mod partikolari kwalunkwe att leāiŜlattiv u mhux leāiŜlattiv, inkluŜi standards 
tekniëi Ŝviluppati mill-ABE u adottati mill-Kummissjoni, il-BêE jista' jadotta 
regolamenti u rakkomandazzjonijiet u jieħu deëiŜjonijiet biex jimplimenta jew japplika 
id-dritt tal-Unjoni, sal-punt meħtieā biex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-
Regolament, u biss meta dawn l-atti tal-Unjoni ma jittrattawx ëerti aspetti meħtieāa 
għall-eŜerëitar xieraq tal-kompiti tal-BêE jew ma jittrattawhomx f'biŜŜejjed dettall. 
Qabel jadotta regolament, il-BêE għandu jwettaq konsultazzjoni pubblika miftuħa, 
li tinkludi l-ABE u l-Kummissjoni, u janalizza l-ispejjeŜ u l-benefiëëji relatati 
potenzjali.  

Jekk jitqies li jkun meħtieā, il-BêE għandu jikkontrbiwixxi għall-iŜvilupp ta' abbozz 
ta' standards tekniëi regolatorji jew ta' standards tekniëi ta' implimentazzjoni mill-
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ABE jew għandu jiābed l-attenzjoni tal-ABE biex tibgħat lill-Kummissjoni abbozz ta' 
standards li jemendaw l-istandards tekniëi regolatorji jew ta' implimentazzjoni 
eŜistenti.  

3a. Fit-twettiq tal-kompitu tiegħu kif definit f'dan l-artikolu, il-BêE għandu jirrispetta 
bilanë āust bejn id-drittijiet tal-Istati Membri parteëipanti. B'mod partikolari, il-BêE 
għandu jqis il-kunsiderazzjonijiet li āejjin fir-rigward tal-Istati Membri kkonëernati: 

i) il-preŜervazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja; 

ii) l-istabbiltà tal-provvista ta' kreditu; 

iii) il-kundizzjonijiet makroekonomiëi; 

iv) l-eŜistenza ta' parità tal-kundizzjonijiet, kif ukoll l-appoāā u l-faëilitazzjoni 
tal-attivitajiet produttivi għall-ekonomija reali, il-prevenzjoni u l-evitar ta' 
riskji sistemiëi u ta' periklu morali kif ukoll l-spejjeŜ fiskali li jirriŜultaw minn 
fallimenti u l-kriŜi bankarja.  

▐ 

Artikolu 5 

MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku  

1. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu f'mekkaniŜmu superviŜorju uniku li huwa 
magħmul mill-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri 
parteëipanti. Fi ħdan il-MSU, kemm il-BêE kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom ikunu soāāetti għal dmir ta' kooperazzjoni in bona fide u 
obbligu ta' skambju ta' informazzjoni.  

 

2. Fejn ikun xieraq u mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltà tal-BêE u l-obbligu 
tiegħu li jagħti rendikont fir-rigward tal-kompiti kkonferiti lilu permezz ta' dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jassistu lill-BêE skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-qafas imsemmi fil-paragrafu 3, fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta' kwalunkwe att relatat mal-kompiti msemmija fl-Artikolu 4.  

2a. Waqt li dejjem jiŜgura l-konsistenza superviŜorja fi ħdan il-MSU, il-BêE għandu 
jitlob lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jgħinu lill-BêE fit-twettiq tal-kompiti 
kkonferiti lilu permezz tal-Artikolu 4 u s-setgħat u l-obbligi kkonferiti lilu permezz 
tal-Artikolu 8 fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha, b'mod partikolari fir-
rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li:  

(a) ma jkunux talbu jew rëevew assistenza finanzjarja Ewropea diretta jew indiretta 
mill-EFSF jew mill-MES jew kwalunkwe faëilità oħra ta' assistenza finanzjarja 
pubblika; jew  

(b) ma joħolqux riskju sistemiku, kif definit fid-dritt tal-UE, individwalment jew 
bħala parti minn grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja 
jew kumpanija holding finanzjarja mħallta. Il-BêE għandu jwettaq valutazzjoni 
regolari tar-riskji għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' din id-dispoŜizzjoni. 
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L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jippreŜentaw abbozz ta' deëiŜjonijiet 
superviŜorji lill-BêE, li għandhom jitqiesu li āew adottati mill-BêE sakemm ma 
jirrifjutahomx, bi spjegazzjoni bil-miktub, sa skadenza li għandha tiāi stabbilita fil-
qafas imsemmi fil-paragrafu 3, u li m'għandhiex taqbeŜ l-10 ijiem ta' xogħol.  

2b. Il-BêE għandu jissorvelja lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fuq baŜi kontinwa.  

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jirrapportaw lill-
BêE fuq baŜi regolari dwar il-prestazzjoni tal-kompiti mwettqa minnhom skont il-
paragrafu 2a. Il-BêE jista' wkoll jitlob informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali dwar il-prestazzjoni tal-kompiti mwettqa minnhom skont il-paragrafu 2a u 
jista' fi kwalunkwe mument juŜa s-setgħat imsemmija fl-Artikoli 8 sa 12.  

2c. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jinformaw lill-BêE mingħajr 
dewmien f'dawn il-kaŜi li āejjin: 

(a) meta jkun hemm tħassib serju dwar is-sikurezza u/jew is-solidità ta' 
kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu li fir-rigward tagħha jkunu qed iwettqu 
kompiti f'isem il-BêE; 

(b) meta l-istabbiltà tas-sistema tkun qed tiāi pperikolata jew ikun probabbli li se 
tiāi pperikolata mill-qagħda ta' kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu li fir-rigward 
tagħha jkunu qed iwettqu kompiti f'isem il-BêE. 

2d. Il-BêE jista', fi kwalunkwe mument u fi kwalunkwe ëirkostanza, jassumi r-
responsabbiltajiet tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont il-paragrafu 2 u jwettaq 
direttament il-kompiti superviŜorji kollha jew kompiti superviŜorji speëifiëi.  

3. Il-BêE għandu, f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati 
Membri parteëipanti, jadotta u jippubblika qafas għall-organizzazzjoni tal-
modalitajiet prattiëi ta' implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. Il-BêE għandu 
jiddefinixxi b'mod ëar il-qafas u l-kundizzjonijiet skont liema l-BêE u l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom iwettqu l-attivitajiet superviŜorji tagħhom skont dan 
l-Artikolu, u permezz ta' dawn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri 
parteëipanti kollha għandhom jiāu ttrattati fuq l-istess livell.  

3a. Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja tal-BêE għandu jaāixxi bħala punt ta' kuntatt 
uniku għall-istituzzjonijiet ta' kreditu sorveljati kollha, sakemm dan il-kompitu ma 
jitwettaqx espliëitament mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fi ħdan il-qafas 
superviŜorju imsemmi fil-paragrafu 3.  

4. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, peress li huma parti integrali mill-MSU, 
għandhom jaāixxu bi qbil mal-qafas tal-paragrafu 3 u għandhom isegwu l-
istruzzjonijiet mogħtija mill-BêE meta jkunu qed iwettqu l-kompiti tagħhom skont dan 
l-Artikolu. Huma għandhom jinformaw lill-BêE b'mod sħiħ u f'waqtu dwar l-
attivitajiet imwettqa biex jassistu lill-BêE.  

 

Artikolu 6 

Parteëipazzjoni fil-MSU ta' Stati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro  



 

 
 PE493.733/ 19 

 MT 

(kooperazzjoni mill-qrib) 

1. Fi ħdan il-limiti stabbiliti b'dan l-Artikolu, il-BêE għandu jwettaq il-kompiti fl-oqsma 
msemmija fl-Artikolu 4(1) u (2) b'rabta mal-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stat 
Membru parteëipanti li l-munita tiegħu mhijiex l-euro, fejn āiet stabbilita 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BêE u l-awtorità kompetenti nazzjonali tat-tali Stat 
Membru bi qbil ma' dan l-Artikolu. Għal dak il-għan, il-BêE jista' jindirizza linji 
gwida jew talbiet lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' dak l-Istat Membru.  

2. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BêE u l-awtorità kompetenti nazzjonali ta' Stat 
Membru li l-munita tiegħu mhijiex l-euro iŜda li jagħŜel li jipparteëipa għandha tiāi 
stabbilita, b'deëiŜjoni adottata mill-BêE, meta jiāu ssodisfatti l-kundizzjonijiet li 
āejjin:  

(a) L-Istat Membru kkonëernat jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni, lill-
BêE u lill-ABE bit-talba biex jidħol f'kooperazzjoni mill-qrib mal-BêE b'rabta mal-
eŜerëitar tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 4 fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu 
kollha stabbiliti fl-Istat Membru kkonëernat;  

(b) Fin-notifika, l-Istat Membru kkonëernat jintrabat: 

– li jiŜgura li l-awtorità kompetenti nazzjonali tiegħu se tirrispetta kwalunkwe linja 
gwida jew talba maħruāa mill-BêE; 

– li jipprovdi l-informazzjoni kollha dwar l-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti 
f'dak l-Istat Membru li l-BêE jista' jirrikjedi għall-fini tat-twettiq ta' valutazzjoni 
komprensiva ta' dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu. 

(c) L-Istat Membru kkonëernat ikun adotta atti āuridiëi nazzjonali biex jiŜgura li l-
awtorità kompetenti nazzjonali se tkun obbligata tadotta kwalunkwe miŜura b'rabta 
mal-istituzzjonijiet ta' kreditu mitluba mill-BêE, bi qbil mal-paragrafu 5. 

▐ 

4. Id-deëiŜjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiāi ppubblikata f'Il-Āurnal Uffiëjali 
tal-Unjoni Ewropea. Id-deëiŜjoni għandha tapplika 14-il jum wara t-tali 
pubblikazzjoni. 

5. Meta l-BêE jqis li miŜura relatata mal-kompiti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiāi 
adottata mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru kkonëernat b'rabta ma' istituzzjoni 
ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta, 
għandu jagħmel talba lil dik l-awtorità, fejn jispeëifika skeda ta' Ŝmien rilevanti. Dik l-
iskeda m'għandhiex tkun inqas minn 48 siegħa sakemm adozzjoni aktar bikrija ma 
tkunx indispensabbli biex tiāi evitata ħsara irreparabbli. L-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru kkonëernat għandha tieħu l-miŜuri kollha meħtieāa bi qbil mal-obbligu 
msemmi fil-paragrafu (2)(c).  

6. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(a) sa (c) ma jibqgħux jiāu ssodisfatti 
minn Stat Membru kkonëernat, jew meta l-awtorità kompetenti tiegħu ma taāixxix bi 
qbil mal-obbligu msemmi fil-paragrafu 2(c), il-BêE jista' jiddeëiedi li joħroā twissija 
lill-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru kkonëernat li l-kooperazzjoni 
mill-qrib se tiāi sospiŜa jew tintemm jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni korrettiva 
deëiŜiva. Jekk ma tkun ittieħdet l-ebda azzjoni ta' dan it-tip fi Ŝmien 10 ijiem wara n-
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notifika tat-tali twissija, il-BêE jista' jissospendi jew itemm il-kooperazzjoni mill-qrib 
ma' dak l-Istat Membru f'data li għandha tiāi stabbilita mill-BêE. 

Id-deëiŜjoni għandha tiāi nnotifikata lill-Istat Membru kkonëernat u għandha tiāi 
ppubblikata f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. Id-deëiŜjoni għandha tindika d-
data minn meta tibda tapplika, filwaqt li jitqiesu kif dovut l-effikaëja superviŜorja u l-
interessi leāittimi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu.  

 

Artikolu 7 

Relazzjonijiet internazzjonali 

Mingħajr preāudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
l-oħra tal-Unjoni, inkluŜa l-ABE, b'rabta mal-kompiti kkonferiti lill-BêE fi ħdan il-
MSU b'dan ir-Regolament, il-BêE jista' jiŜviluppa kuntatti u jidħol f'arranāamenti 
amministrattivi ma' awtoritajiet superviŜorji, organizzazzjonijiet internazzjonali u 
amministrazzjonijiet ta' pajjiŜi terzi, soāāett għal koordinazzjoni xierqa mal-ABE. 
Dawk l-arranāamenti ma għandhomx joħolqu obbligi āuridiëi fir-rigward tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri tagħha. 

Artikolu 8 

Setgħat superviŜorji u investigatorji  

1 Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu bl-Artikolu 4(1) u (2), il-BêE 
għandu jitqies bħala l-awtorità kompetenti fl-Istati Membri parteëipanti bi qbil mal-atti 
rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u jkollu s-setgħat u l-obbligi li l-awtoritajiet kompetenti 
għandu jkollhom skont dawk l-atti. 

Għall-fini tat-twettiq tal-kompitu msemmi fl-Artikolu 4(1) u (2), il-BêE għandu jitqies 
bħala l-awtorità maħtura bi qbil mal-atti rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u jkollu s-setgħat 
u l-obbligi li l-awtoritajiet maħtura għandu jkollhom skont dawk l-atti.  

2 Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu bl-Artikolu 4(1) u (2), il-BêE 
għandu jkollu s-setgħat investigatorji stabbiliti fit-Taqsima I.  

2a. Fl-eŜerëitar tas-setgħat investigatorji tagħhom, il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jikkooperaw mill-qrib. 

 

Artikolu 9 

Talbiet għal informazzjoni 

1. Il-BêE jista' b'talba sempliëi jew b'deëiŜjoni jeŜiāi li l-persuni āuridiëi jew fiŜiëi li 
āejjin jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieāa biex iwettaq il-kompiti 
kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, inkluŜa informazzjoni li għandha tiāi pprovduta 
f'intervalli rikorrenti u f'formati speëifikati għall-finijiet superviŜorji u statistiëi relatati: 

(a) istituzzjonijiet ta' kreditu; 

(b) kumpaniji holding finanzjarji;  
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(c) kumpaniji holding finanzjarji mħallta; 

(d) kumpaniji holding b'attività mħallta; 

(e) persuni involuti fl-attivitajiet tal-entitajiet imsemmija fil-punti minn (a) sa (d), u 
l-partijiet terzi relatati;  

(f) partijiet terzi li lilhom l-entitajiet msemmija fil-punti minn (a) sa (d) ikunu 
esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operattivi; 

(g) persuni li b'xi mod ieħor huma relatati jew konnessi mill-qrib u b'mod sostanzjali 
mal-attivitajiet tal-entitajiet imsemmija fil-punti minn (a) sa (d);  

(h) awtoritajiet kompetenti nazzjonali. 

2. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba. Id-
dispoŜizzjonijiet ta' segretezza professjonali ma jeŜentawx lil dawk il-persuni mid-
dmir li jagħtu l-informazzjoni. Il-forniment tal-informazzjoni ma għandux jitqies 
bħala ksur tas-segretezza professjonali.  

2a. Meta l-BêE jikseb l-informazzjoni direttament mill-persuni āuridiëi jew fiŜiëi 
msemmija fil-paragrafu 1, għandu jagħmel dik l-informazzjoni disponibbli lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonëernati.  

 

Artikolu 10 

Investigazzjonijiet āenerali 

1. Sabiex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE jista' jwettaq l-
investigazzjonijiet kollha neëessarji tal-persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g) 
b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Għal dak il-għan, il-BêE 
għandu jkollu d-dritt li: 

(a) jirrikjedi t-tressiq ta' dokumenti; 

(b) jeŜamina l-kotba u r-reāistri tal-persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g) u 
jagħmel kopji jew jieħu silitiet mit-tali kotba u reāistri; 

(c) jikseb spjegazzjonijiet bil-miktub jew bil-fomm minn kwalunkwe persuna 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g) jew mir-rappreŜentanti jew il-persunal tagħhom; 

(d) jintervista kwalunkwe persuna fiŜika jew āuridika oħra li tagħti l-kunsens tagħha li 
tiāi intervistata għall-iskop li tināabar informazzjoni relatata mas-suāāett ta' 
investigazzjoni; 

2. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g) għandhom jissottomettu ruħhom għal 
investigazzjonijiet imnieda abbaŜi ta' deëiŜjoni tal-BêE. Meta persuna tostakola t-
twettiq ta' investigazzjoni, l-Istat Membru parteëipanti fejn ikun jinsab il-bini rilevanti 
għandu jipprovdi l-assistenza meħtieāa, inkluŜ aëëess lill-BêE għall-bini kummerëjali 
fejn joperaw il-persuni āuridiëi msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g), sabiex ikunu 
jistgħu jiāu eŜerëitati d-drittijiet imsemmijin qabel.  
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Artikolu 11 

Spezzjonijiet fuq il-post 

1. Sabiex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE, fejn ikun xieraq 
b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, jista' jwettaq l-ispezzjonijiet 
fuq il-post kollha neëessarji fil-bini fejn joperaw il-persuni āuridiëi msemmija fl-
Artikolu 9(1) (a) sa (g), bi qbil mal-Artikolu 12. Meta t-twettiq u l-effiëjenza xierqa 
tal-ispezzjonijiet ikunu jeħtieāu hekk, il-BêE jista' jwettaq l-ispezzjoni fuq il-post 
mingħajr notifika minn qabel.  

2. L-uffiëjali tal-BêE u persuni oħra awtorizzati minnu biex iwettqu spezzjoni fuq il-post 
jistgħu jidħlu fi kwalunkwe bini u art kummerëjali tal-persuni soāāetti għal deëiŜjoni 
ta' investigazzjoni adottata mill-BêE u għandu jkollhom is-setgħat kollha stipulati fl-
Artikolu 10(1). Huma għandu jkollhom ukoll is-setgħa li jissiāillaw kwalunkwe bini 
kummerëjali u kotba jew reāistri għall-perjodu tal-ispezzjoni u sal-limitu meħtieā 
għaliha. 

3. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (g) għandhom jissottomettu ruħhom għal 
spezzjonijiet fuq il-post ordnati b'deëiŜjoni tal-BêE.  

4. L-uffiëjali tal-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru li fih tkun se titwettaq 
l-ispezzjoni, kif ukoll dawk awtorizzati jew maħtura minnha, għandhom, taħt is-
superviŜjoni u l-koordinazzjoni tal-BêE, jassistu b'mod attiv lill-uffiëjali tal-BêE u lil 
persuni oħra awtorizzati minnu. Għal dak il-għan, huma għandhom igawdu s-setgħat 
stabbiliti fil-paragrafu 2. L-uffiëjali tal-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat 
Membru parteëipanti kkonëernat għandhom jipparteëipaw ukoll fl-ispezzjonijiet fuq 
il-post fejn ikun xieraq.  

5. Meta l-uffiëjali tal-BêE u persuni akkumpanjanti oħra awtorizzati minnu jsibu li 
persuna topponi spezzjoni ordnata skont dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru parteëipanti għandha tipprovdilhom l-assistenza meħtieāa. 

 

Artikolu 12     

Awtorizzazzjoni minn awtorità āudizzjarja 

1. Jekk spezzjoni fuq il-post prevista fl-Artikolu 11(1) jew l-assistenza prevista fl-
Artikolu 11(5) teŜiāi awtorizzazzjoni minn awtorità āudizzjarja skont ir-regoli 
nazzjonali, għandha ssir applikazzjoni għat-tali awtorizzazzjoni.  

2. Meta awtorizzazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 1 tkun saret applikazzjoni għaliha, u 
tkun ittieħdet id-deëijoni mill-BêE li titwettaq spezzjoni fuq il-post fi ħdan il-MSU, l-
awtorità āudizzjarja nazzjonali għandha tikkontrolla li d-deëiŜjoni tal-BêE tkun 
awtentika u li l-miŜuri koerëettivi previsti ma jkunu la arbitrarji u lanqas eëëessivi 
meta jitqies is-suāāett tal-ispezzjoni. Meta tikkontrolla l-proporzjonalità tal-miŜuri 
koerëettivi, l-awtorità āudizzjarja nazzjonali tista' titlob lill-BêE għal spjegazzjonijiet 
dettaljati, b'mod partikolari fir-rigward tar-raāunijiet li l-BêE jkollu biex jissuspetta li 
jkun sar ksur tal-atti rilevanti tad-dritt tal-Unjoni u l-gravità tal-ksur issuspettat u n-
natura tal-involviment tal-persuna soāāetta għall-miŜuri koerëettivi. Madankollu, l-
awtorità āudizzjarja nazzjonali ma għandhiex teŜamina l-ħtieāa għall-ispezzjoni u 
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lanqas ma għandha titlob li tiāi pprovduta bl-informazzjoni fil-fajl tal-BêE. Il-legalità 
tad-deëiŜjoni tal-BêE għandha tkun soāāetta għal eŜami mill-Qorti tal-Āustizzja tal-
Unjoni Ewropea biss. 

 

Artikolu 13 

Awtorizzazzjoni  

1. Kwalunkwe applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex istituzzjoni ta' kreditu li tkun se 
tiāi stabbilita fi Stat Membru parteëipanti tibda topera għandha titressaq lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tkun 
se tiāi stabbilita bi qbil mar-rekwiŜiti stipulati fil-leāiŜlazzjoni nazzjonali rilevanti.  

Jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha stipulati fid-dritt 
nazzjonali ta' dak l-Istat membru, l-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tieħu, fiŜ-
Ŝmien previst fid-dritt nazzjonali, deëiŜjoni biex tipproponi lill-BêE biex jagħti l-
awtorizzazzjoni. Id-deëiŜjoni għandha tiāi nnotifikata lill-BêE u lill-istituzzjoni ta' 
kreditu kkonëernata. Jekk l-istituzzjoni ta' kreditu ma tikkonformax mal-
kundizzjonijiet kollha preskritti fid-dritt nazzjonali ta' dak l-Istat Membru, l-awtorità 
kompetenti nazzjonali għandha tirrifjuta l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni.  

Meta l-BêE jirëievi l-proposta mill-awtorità kompetenti nazzjonali msemmija fit-tieni 
subparagrafu, għandu jagħti awtorizzazzjoni fi Ŝmien 30 jum ta' xogħol minn meta 
jirëievi l-proposta, skadenza prorogabbli darba għall-istess Ŝmien f'kaŜi debitament 
āustifikati, meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni jkunu ssodisfatti. Id-
deëiŜjoni għandha tiāi nnotifikata u spjegata lill-istituzzjoni ta' kreditu u lill-awtorità 
kompetenti nazzjonali kkonëernati.   

2. Il-BêE jista' jirtira l-awtorizzazzjoni fil-kaŜijiet stipulati fl-atti tal-Unjoni fuq 
inizjattiva proprja tiegħu jew fuq proposta mill-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tkun stabbilita.  

Meta l-awtorità kompetenti nazzjonali li tkun ipproponiet l-awtorizzazzjoni bi qbil 
mal-paragrafu 1 tqis li l-awtorizzazzjoni trid tiāi rtirata bi qbil mad-dritt nazzjonali, 
għandha tissottometti proposta lill-BêE għal dak il-għan. F'dak il-kaŜ, il-BêE għandu 
jieħu deëiŜjoni dwar l-irtirar propost filwaqt li jikkunsidra kompletament il-
āustifikazzjoni għall-irtirar imressqa mill-awtorità kompetenti nazzjonali.  

 

Artikolu 14    

Setgħat tal-awtoritajiet ospitanti u kooperazzjoni dwar superviŜjoni kkonsolidata 

1. Bejn l-Istati Membri parteëipanti l-proëeduri stipulati fl-atti tal-Unjoni għall-
istituzzjonijiet ta' kreditu li jixtiequ jistabbilixxu fergħa jew jeŜerëitaw il-libertà li 
jipprovdu servizzi billi jwettqu l-attivitajiet tagħhom fit-territorju ta' Stat Membru 
ieħor u l-kompetenzi relatati tal-Istati Membri tad-domiëilju u dawk ospitanti 
għandhom japplikaw biss għall-finijiet tal-kompiti mhux ikkonferiti lill-BêE bl-
Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.  
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2. Id-dispoŜizzjonijiet stabbiliti fl-atti tal-Unjoni b'rabta mal-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti mill-Istati Membri differenti għat-twettiq tas-superviŜjoni fuq 
baŜi kkonsolidata ma għandhomx japplikaw sal-punt li l-awtoritajiet kompetenti 
involuti jkunu awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri parteëipanti. 

2a. Fit-twettiq tal-kompitu tiegħu kif definit fl-Artikolu 4, il-BêE għandu jirrispetta 
bilanë āust bejn id-drittijiet domiëiljari u ospitanti tal-Istati Membri parteëipanti.  

 

Artikolu 15 

Sanzjonijiet jew miŜuri amministrattivi oħra  

1. Għall-fini tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, meta 
istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding finanzjarji, jew kumpaniji holding 
finanzjarji mħallta, b'mod intenzjonali jew negliāenti, jiksru rekwiŜit skont atti tal-
Unjoni direttament applikabbli li fir-rigward tagħhom għandu jkun hemm disponibbli 
sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi għall-awtoritajiet kompetenti skont id-dritt tal-
Unjoni direttament applikabbli, il-BêE jista' jimponi sanzjonijiet pekunjarji 
amministrattivi kif definiti fid-dritt tal-Unjoni u bi qbil mad-dritt proëedurali 
amministrattiv nazzjonali. 2. Meta l-persuna āuridika tkun sussidjarja ta' impriŜa 
possedenti, il-fatturat annwali totali rilevanti msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkun il-fatturat annwali totali li jirriŜulta mill-kont ikkonsolidat tal-impriŜa possedenti 
aħħarija fis-sena finanzjarja preëedenti.   

3. Is-sanzjonijiet applikati għandhom ikunu effikaëi, proporzjonati u disswaŜivi. Meta 
jiāi biex jiddetermina jekk jimponix sanzjoni u biex jiddetermina s-sanzjoni x-xierqa, 
il-BêE għandu jqis ië-ëirkostanzi rilevanti kollha stipulati fid-dritt tal-Unjoni.  

4. Il-BêE għandu japplika dan l-Artikolu bi qbil mal-Artikoli 3 sa 5 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2532/98. 

5. Fil-kaŜijiet mhux koperti bil-paragrafu 1, fejn meħtieā għall-fini tat-twettiq tal-kompiti 
kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE jista' jeŜiāi li l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali jibdew proëedimenti bil-ħsieb li jieħdu azzjoni sabiex jiŜguraw li jiāu 
imposti sanzjonijiet adegwati bi qbil mal-leāislazzjoni nazzjonali rilevanti u 
f'konformità mal-atti rilevanti tad-dritt tal-Unjoni. Is-sanzjonijiet applikati mill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ikunu effikaëi, proporzjonati u 
disswaŜivi.  

L-ewwel subparagrafu għandu jkun applikabbli b'mod partikolari għas-sanzjonijiet 
pekunjarji li għandhom jiāu imposti fuq istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding 
finanzjarji jew kumpaniji holding mħallta għal ksur tad-dritt nazzjonali li jittrasponi d-
Direttivi rilevanti tal-UE, u għal kwalunkwe sanzjoni jew miŜura amministrattivi li 
għandhom jiāu imposti fuq membri tal-bord maniāerjali ta' istituzzjoni ta' kreditu, 
kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding imħallta jew kwalunkwe 
individwu ieħor li skont id-dritt nazzjonali jkun responsabbli għal ksur minn 
istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding 
finanzjarja mħallta.  

6. Il-BêE għandu jippubblika kwalunkwe sanzjoni msemmija fil-paragrafu 1 mingħajr 
dewmien mhux dovut inkluŜa informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità 
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tal-persuni responsabbli għalih, sakemm it-tali pubblikazzjoni ma theddidx serjament 
l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji.  

7. Mingħajr preāudizzju għall-paragrafi 1 sa 6, għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti 
kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, f'kaŜ ta' ksur ta' regolamenti jew deëiŜjonijiet tal-
BêE, il-BêE jista' jimponi sanzjonijiet bi qbil mar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2532/98. 

 

Artikolu 15a 

Bord tal-Appell 

1. Il-BêE għandu jistabbilixxi Bord tal-Appell Amministrattiv bil-għan li jiddeëiedi 
dwar appelli kontra deëiŜjonijiet mill-BêE li jkun qed jaāixxi bħala superviŜur uniku 
skont dan ir-Regolament. Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul minn ħames 
individwi ta' reputazzjoni tajba, bi mgħoddi ta' għarfien u esperjenza professjonali 
ppruvati rilevanti, inkluŜa esperjenza superviŜorja, sa livell għoli biŜŜejjed fl-oqsma 
tas-settur bankarju jew servizzi finanzjarji oħrajn, bl-eskluŜjoni tal-persunal attwali 
tal-BêE, tal-awtoritajiet kompetenti jew ta' istituzzjonijiet nazzjonali jew tal-Unjoni 
oħrajn. Il-Bord tal-Appell għandu jkollu aëëess għal biŜŜejjed għarfien āuridiku biex 
jagħti konsulenza legali esperta rigward il-legalità tal-eŜerëitar tas-setgħat tal-BêE 
skont dan ir-Regolament. 

2. Il-membri tal-Bord tal-Appell u Ŝewā supplenti għandom jinħatru mill-BêE għal 
terminu ta' ħames snin, li jista' jiāāedded darba, b'segwitu għal sejħa pubblika għal 
turija ta' interess ippubblikata f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea, u wara li 
jikkonsulta mal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja. Il-Bord tal-Appell għandu 
jistabbilixxi u jippubblika l-modalitajiet għat-teħid ta' deëiŜjonijiet. Dawn ma 
għandhom ikunu marbuta bl-ebda istruzzjoni. 

3. Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom jimpenjaw ruħhom li jaāixxu b'mod 
indipendenti u fl-interess pubbliku. Għal dak l-iskop, huma jagħmlu dikjarazzjoni tal-
impenji u dikjarazzjoni pubblika tal-interessi li tindika kull interess dirett jew indirett 
li jista' jitqies bħala ta' preāudizzju għall-indipendenza tagħhom. 

4. Kwalunkwe persuna fiŜika jew āuridika, inkluŜi l-awtoritajiet kompetenti, tista' 
tappella kontra deëiŜjoni tal-BêE skont dan ir-Regolament li tkun indirizzata lejn dik 
il-persuna jew li tkun tikkonëerna direttament u individwalment lil dik il-persuna. Il-
Bord tal-Appell għandu jiddeëiedi dwar l-appell fi Ŝmien xieraq għall-urāenza tal-
kwistjoni u sa mhux aktar tard minn tliet āimgħat wara li jkun āie ppreŜentat l-appell. 
Appell li jkun āie ppreŜentat skont il-paragrafu 1 m'għandux ikollu effett sospensiv. 
Madankollu, il-Bord tal-Appell jista', jekk iqis li ë-ëirkostanzi jeħtieāu dan, 
jissospendi l-applikazzjoni tad-deëiŜjoni kkontestata. Il-Bord tal-Appell jista' 
jikkonferma d-deëiŜjoni meħuda mill-BêE, jew jirreferi l-kaŜ lura lill-BêE li għandu 
jikkonforma mad-deëiŜjoni jew jispjega r-raāunijiet għaliex mhux se jikkonforma. 

5. Il-Bord tal-Appell għandu jadotta u jippubblika r-regoli proëedurali tiegħu. 

6.  Id-deëiŜjonijiet meħudin mill-Bord tal-Appell għandhom ikunu mmotivati u 
għandhom jiāu ppubblikati. 
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Artikolu 15b 

Azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea 

1. Jistgħu jinbdew proëedimenti quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea, bi 
qbil mal-Artikolu 263 tat-TFUE, biex tiāi kkontestata deëiŜjoni meħuda mill-Bord tal-
Appell jew, fil-kaŜijiet fejn ma jkun hemm ebda dritt tal-appell quddiem il-Bord tal-
Appell, mill-BêE fi ħdan il-MSU. 

2. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe persuna fiŜika jew 
āuridika, jistgħu jibdew proëedimenti quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni 
Ewropea kontra d-deëiŜjonijiet tal-BêE, bi qbil mal-Artikolu 263 tat-TFUE. 

3. Fil-kaŜ li l-BêE, fi ħdan il-MSU, ikollu obbligu li jaāixxi u jonqos milli jieħu 
deëiŜjoni, jistgħu jinfetħu proëedimenti għan-nuqqas ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-
Āustizzja tal-Unjoni Ewropea bi qbil mal-Artikolu 265 tat-TFUE. 

4. Il-BêE għandu jkun rikjest jieħu l-miŜuri meħtieāa sabiex jikkonforma mas-sentenza 
tal-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

 

Artikolu 16 

Indipendenza 

1. Meta jkun qed iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE u l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jkunu qed jaāixxu fi ħdan il-MSU għandhom 
jaāixxu b'mod indipendenti. Il-membri tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja u l-
Kumitat ta' tmexxija għandhom jaāixxu b'mod indipendenti u oāāettiv fl-interess 
uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u la m'għandhom ifittxu u lanqas m'għandhom 
jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, jew minn xi gvern 
ta' Stat Membru jew minn xi korp pubbliku jew privat ieħor. 

2. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiëëji u l-aāenziji tal-Unjoni u l-gvernijiet u l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri għandhom jirrispettaw dik l-indipendenza kif 
imsemmija fil-paragrafu 1.  

2a. Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja tal-BêE għandu jistabbilixxi Kodiëi ta' Kondotta li 
jinkludi regoli dwar kunflitt ta' interessi li japplikaw għall-persunal u d-diriāenti 
tiegħu involuti fis-superviŜjoni bankarja. 

 

Artikolu 17      

Obbligu ta' rendikont u rappurtar    

1. Il-BêE għandu jagħti rendikont lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, bi qbil ma' dan il-Kapitolu. 
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2. Il-BêE għandu jressaq rapport annwali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Grupp tal-Euro u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri 
parteëipanti dwar l-eŜekuzzjoni tal-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament. 

3. Il-President tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja tal-BêE għandu jippreŜenta dan ir-
rapport b'mod pubbliku lill-Parlament Ewropew u lill-Grupp tal-Euro fil-preŜenza ta' 
rappreŜentanti mill-Istati Membri kollha li jipparteëipaw fil-MSU.  

4. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Bord ta' SuperviŜjoni għandu 
jipparteëipa fi smigħ fir-rigward tal-eŜekuzzjoni tal-kompiti superviŜorji tiegħu, 
inkluŜi t-tariffi imposti u n-nefqa māarrba, quddiem il-kumitati kompetenti tal-
Parlament.  

5. Il-BêE għandu jwieāeb oralment jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsirulu mill-
Parlament Ewropew, ▌mill-Grupp tal-Euro u mill-Kunsill.  

6. Jekk jintalab jagħmel dan, il-President tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu 
jagħti lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji tal-Parlament Ewropew in 
camera kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali rigward il-kompiti tiegħu li tkun 
rikjesta biex il-Parlament Ewropew ikun jista' jeŜerëita s-setgħat tiegħu skont it-
Trattat u skont dan ir-Regolament.  

7. Fuq talba ta' parlament nazzjonali ta' Stat Membru parteëipanti, rappreŜentant tal-
Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja, flimkien ma' rappreŜentant tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali, għandhom jidhru quddiem dak il-parlament u jwieābu mistoqsijiet dwar 
il-prestazzjoni tal-kompiti superviŜorji.  

8. Dan ir-Regolament hu mingħajr preāudizzju għad-dritt tal-Parlament Ewropew li 
jwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta temporanju biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' ksur jew 
amministrazzjoni ħaŜina fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni skont l-Artikolu 226 
tat-TFUE, jew għad-dritt tal-Parlament Ewropew li jirrikjedi li tiāi stabbilita inkjesta 
indipendenti dwar l-azzjonijiet tal-BêE jew dwar in-nuqqas tiegħu li jieħu azzjoni li 
jkunu wasslu jew setgħu wasslu għal avveniment sinifikattiv fir-rigward tal-istabbiltà 
finanzjarja, il-fiduëja jew il-falliment ta' istituzzjoni ta' kreditu. 

 

Artikolu 17a 

Proëess dovut u proëedura għat-teħid ta' deëiŜjonijiet għall-adozzjoni ta' deëiŜjonijiet 
superviŜorji 

1. Qabel ma jieħu deëiŜjonijiet superviŜorji bi qbil mal-Artikolu 4 u t-Taqsima 2, il-BêE 
għandu jagħti l-opportunità li l-persuni li jkunu soāāetti għall-proëedimenti 
jinstemgħu. Dan ma għandux japplika jekk tkun meħtieāa azzjoni urāenti sabiex ma 
ssirx ħsara sinifikattiva lis-sistema finanzjarja. F'kaŜ ta' dan it-tip, il-BêE jista' 
jadotta deëiŜjoni ad interim u għandu jagħti lill-persuni kkonëernati l-opportunità li 
jinstemgħu mill-aktar fis possibbli wara li jkun ħa d-deëiŜjoni tiegħu. 

2. Fejn ikun applikabbli, id-drittijiet tal-persuni kkonëernati għal difiŜa għandhom jiāu 
kompletament rispettati waqt il-proëedimenti. Għandhom ikollhom id-dritt għal aëëess 
għall-fajl tal-BêE, b'mod li jkun soāāett għall-interess leāittimu ta' persuni oħrajn 
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fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerëjali tagħhom. Id-dritt ta' aëëess għall-fajl 
m'għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali. 

3. Id-deëiŜjonijiet tal-BêE għandhom jiddikjaraw ir-raāunijiet li fuqhom ikunu bbaŜati. 

 

Artikolu 17b 

Rapportar ta' ksur 

Il-BêE għandu jiŜgura li jiāu implimentati mekkaniŜmi effikaëi għar-rappurtar ta' ksur ta' 
dan ir-Regolament, inkluŜi proëeduri speëifiëi biex jirëievi rapporti ta' ksur u biex 
isegwihom. It-tali proëeduri għandhom ikunu konsistenti mal-leāiŜlazzjoni rilevanti tal-UE u 
jiŜguraw li l-prinëipji li āejjin jiāu applikati: bil-protezzjoni xierqa, inkluŜa anonimat totali, 
għal min jirrapporta ksur, bil-protezzjoni tad-data personali, bil-protezzjoni xierqa għall-
akkuŜat u bil-protezzjoni xierqa kontra trattament ħaŜin fuq ix-xogħol. 

 

Artikolu 18 

Separazzjoni mill-funzjoni ta' politika monetarja 

1. Meta jkun qed iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE għandu 
jfittex li jilħaq biss l-objettivi stabbiliti b'dan ir-Regolament.  

2. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament b'mod separat 
mill-kompiti tiegħu relatati mal-politika monetarja u minn kwalunkwe kompitu ieħor. 
Il-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament u l-kompiti tal-BêE relatati mal-
politika monetarja ma għandhomx jinterferixxu bejniethom. Il-kompiti kkonferiti lill-
BêE b'dan ir-Regolament m'għandhom lanqas jinterferixxu mal-kompiti relatati 
mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u ma' kwalunkwe kompitu ieħor. Il-
BêE għandu jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kif ikun 
ikkonforma ma' din id-dispoŜizzjoni. Il-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-
Regolament ma jbiddlux il-monitoraāā kontinwu tas-solvenza tal-mutwatarji tiegħu.  

Il-persunal involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament 
għandu jkun mifrud f'termini organizzattivi u soāāett għal linji ta' rappurtar 
separati.  

3. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-BêE għandu jadotta kwalunkwe regola interna 
meħtieāa, inkluŜi regoli rigward is-segretezza professjonali, kif ukoll regoli li 
jistabbilixxu l-arranāamenti prattiëi biex tiāi Ŝgurata l-firda bejn il-funzjonijiet, kif 
ukoll l-indipendenza operattiva bejn il-funzjonijiet superviŜorji u l-funzjonijiet l-
oħra tal-BêE. Ir-regoli u l-proëeduri adottati għandhom jiāu ppubblikati u 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  
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Artikolu 19 

Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja 

1. L-ippjanar u t-tħejjija tal-kompiti superviŜorji kkonferiti lill-BêE skont dan ir-
Regolament, għandhom jitwettqu minn korp intern magħmul minn erba' rappreŜentanti 
tal-BêE maħtura mill-Bord EŜekuttiv tal-BêE u rappreŜentant wieħed tal-awtorità 
nazzjonali kompetenti għas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu f'kull Stat 
Membru parteëipanti (minn hawn 'il quddiem "Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja").  

2. Barra minn hekk, il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jinkludi President, 
maħtur(a) mill-Kunsill Governattiv b'segwitu għal proëedura miftuħa tal-għaŜla 
meritokratika, il-ħiliet u għarfien bir-reqqa tal-istituzzjonijiet finanzjarji u s-
superviŜjoni finanzjarja u wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Il-Viëi 
President tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jiāi elett minn u minn fost il-
membri tal-Kunsill Governattiv tal-BêE u jeħtieā l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew.  

3. Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja se jwettaq xogħlijiet preparatorji sħaħ rigward il-
kompiti superviŜorji kkonferiti lill-BêE u jipproponi lill-Kunsill Governattiv tal-BêE 
abbozzi ta' deëiŜjonijiet kompluti, li għandhom jiāu adottati minn dan tal-aħħar, 
skont proëedura li għandha tiāi stabbilita fir-regoli ta' proëedura tal-BêE. Abbozz 
ta' deëiŜjoni jitqies li jkun āie adottat sakemm il-Kunsill Governattiv ma 
joāāezzjonax fi Ŝmien skadenza stabbilita, waqt li jiddikjara r-raāunijiet tiegħu 
għall-oāāezzjoni.  

3a. Meta jkun qed jeŜerëita l-kompiti tiegħu skont dan l-Artikolu, il-Bord ta' SuperviŜjoni 
Bankarja għandu jqis il-fatti u ë-ëirkostanzi rilevanti kollha fl-Istati Membri 
parteëipanti u għandu jwettaq dmirijietu fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi. Il-
membri kollha tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jkollhom l-istess drittijiet 
ta' vot.  

4. Il-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandu jaħtar ▌kumitat ta' tmexxija 
b'kompoŜizzjoni iktar limitata biex jappoāāa l-attivitajiet tiegħu. Il-Kumitat ta' 
tmexxija għandu jħejji l-laqgħa tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja. Il-Kumitat ta' 
tmexxija għandu jiāi ppresdeut mill-President tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja u 
għandu jkun magħmul minn sitt membri, apparti l-President. Dawk is-sitt membri 
għandhom jinkludu tliet rappreŜentanti tal-BêE u tliet individwi ta' reputazzjoni 
tajba, maħtura mill-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja, b'imgħoddi ta' għarfien u 
esperjenza superviŜorja professjonali ppruvati rilevanti. Il-Kumitat ta' tmexxija 
għandu jeŜegwixxi l-kompiti preparatorji tiegħu fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi 
u għandu jaħdem bi trasparenza sħiħa mal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja.  

▐  

6. Il-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea u membru tal-Kummissjoni Ewropea 
jistgħu jipparteëipaw bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja.  

7. Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta u jippubblika r-regoli ta' proëedura tal-Bord ta' 
SuperviŜjoni Bankarja inkluŜi r-regoli dwar il-mandat tal-President u l-Viëi President. 
Il-mandat tal-President għandu jkun ta' ħames snin u għandu jkun jista' jiāāedded 
darba. Il-mandat tal-Viëi President ma għandux jaqbeŜ ħames snin u ma għandux 
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ikun jista' jiāāedded. Ir-regoli ta' prëedura għandhom jiŜguraw trattament ugwali 
għall-Istati Membri parteëipanti kollha. Il-kompoŜizzjoni tal-Bord ta' SuperviŜjoni 
Bankarja għandha tirrispetta l-prinëipji ta' bilanë ta' āeneri u esperjenza. 

 

Artikolu 20 

Segretezza professjonali u skambju ta' informazzjoni 

1. Membri tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja, persunal tal-BêE u persunal issekondat 
mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti li jwettqu 
dmirijiet superviŜorji, kif ukoll individwi li jipprovdu kwalunkwe servizz, direttament 
jew indirettament, b'mod permanenti jew okkaŜjonalment, b'rabta mal-iŜvolāiment 
ta' dawk id-dmirijiet, anke wara li jkunu ntemmu dmirijiethom, għandhom ikunu 
soāāetti għar-rekwiŜiti ta' segretezza professjonali stipulati fl-Artikolu 37 tal-Protokoll 
Nru 4 u fl-atti rilevanti tad-dritt tal-Unjoni.   

2. Għall-fini tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-BêE għandu 
jkun awtorizzat, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-atti rilevanti tad-dritt 
tal-Unjoni, jiskambja informazzjoni ma' awtoritajiet u korpi nazzjonali jew Ewropej 
fil-kaŜijiet fejn id-dritt tal-Unjoni jippermetti li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
jiddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu tali divulgazzjoni skont id-dritt tal-Unjoni.   

▐ 

Artikolu 22 

RiŜorsi 

 

Il-BêE għandu jiddedika r-riŜorsi meħtieāa biex jeŜerëita l-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-
Regolament.  

 

Artikolu 23 

Baāit 

1. L-infiq tal-BêE biex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament għandu 
jiddaħħal f'taqsima separata tal-baāit tal-BêE.  

2. Il-BêE, bħala parti mir-rapport imsemmi fl-Artikolu 17, għandu jirrapporta fid-dettall 
dwar il-baāit għall-kompiti superviŜorji tiegħu. Għandu jippubblika l-kontijiet 
annwali dettaljati ta' dak il-baāit.  

2a. Bi qbil mal-Artikolu 27.1 tal-Protokoll Nru 4 dwar l-istatuti tas-sistema Ewropea ta' 
Banek êentrali u tal-Bank êentrali Ewropew, il-kontijiet annwali għat-taqsima 
superviŜorja tal-baāit għandhom jiāu soāāetti għal verifika.  
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Artikolu 24 

Tariffi għas-superviŜjoni 

1. Il-BêE, fil-kapaëità tiegħu ta' superviŜur, għandu jimponi tariffi fuq l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu tal-Istati Membri parteëipanti li għandhom ikopru l-infiq relatat mal-
kompiti tiegħu.   

2. L-ammont ta' tariffa imposta fuq istituzzjoni ta' kreditu għandha tkun proporzjonata 
mal-importanza u l-profil tar-riskju tal-istituzzjoni ta' kreditu kkonëernata.  

2a. Il-BêE għandu jippubblika dikjarazzjoni dwar politika li tista' tiāi regolarment 
aāāornata fir-rigward tal-ammont tat-tariffi li għandhom jiāu imposti skont dan l-
Artikolu.  

 

Artikolu 25 

Persunal u skambju tal-persunal  

1. Il-BêE għandu jiŜgura skambju u sekondar xierqa tal-persunal mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali kollha tal-Istati Membri parteëipanti kif ukoll bejniethom, 
waqt li titqies id-diviŜjoni tar-responsabbiltajiet operattivi bejn il-BêE u l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali. 

2. Il-BêE għandu jeŜiāi fejn xieraq li timijiet superviŜorji tal-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li jkunu qed jieħdu azzjonijiet superviŜorji fir-rigward ta' istituzzjoni ta' 
kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta li 
tkun tinsab fi Stat Membru parteëipanti bi qbil ma' dan ir-Regolament jinvolvu wkoll 
lil persunal mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stati Membri parteëipanti oħra. 

2a. Il-BêE għandu joħloq kumitat etiku permanenti biex jivvaluta il-kunflitti ta' interess 
li jistgħu jirriŜultaw minn impjieg tal-membri tal-persunal tal-BêE impenjati 
f'attivitajiet ta' sorveljanza wara li tkun intemmet il-kariga tagħhom. Il-kumitat se 
jkun responsabbli biex ifassal proëeduri komprensivi u formali għall-valutazzjoni. 
Ir-riŜultati tat-tali valutazzjonijiet għandhom jiāu divulgati b'mod pubbliku.  

2b. Il-membri preëedenti tal-persunal tal-BêE li kienu impenjati f'attivitajiet 
superviŜorji, u li biħsiebhom jinvolvu ruħhom f'xogħol matul is-sentejn wara li tkun 
intemmet il-kariga tagħhom, għandhom jinfurmaw lill-kumitat etiku fi Ŝmien utli. Il-
kumitat għandu jieħu deëiŜjoni sa xahar wara li jkun irëieva l-informazzjoni dwar 
il-kompatibilità tal-offerta ta' impjieg mal-ħtieāa li jiāu Ŝgurati l-integrità u l-
indipendenza tal-persunal. Il-membri preëedenti tal-persunal tal-BêE jistgħu biss 
jinvolvu ruħhom fix-xogħol wara l-approvazzjoni tal-kumitat etiku.   

2c. Il-membri tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja għandhom ikunu pprojbiti milli 
jwettqu xogħol bi ħlas f'istituzzjonijiet tas-settur privat li għalihom il-BêE ikollu 
responsabbiltà superviŜorja matul is-sentejn wara li tkun intemmet il-kariga 
tagħhom. 
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Artikolu 26 

RieŜami  

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diëembru 2015, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dak ir-rapport għandu jevalwa, fost affarijiet oħra: 

(a)  il-funzjonament u l-impatt tal-attivitajiet superviŜorji tal-BêE fuq l-interess tal-Unjoni 
kollha kemm hi u fuq il-koerenza u l-integrità tas-suq uniku fis-servizzi finanzjarji u l-
funzjonament tal-MSU fi ħdan is-Sistema Ewropea tas-superviŜjoni Finanzjarja; 

(aa)  id-diviŜjoni tal-kompiti bejn il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fi ħdan l-
MSU;  

(b)  l-effikaëja tal-arranāamenti ta' indipendenza u responsabbiltà; 

(c)  l-interazzjoni bejn il-MSU, il-BERS u l-Awtorità Bankarja Ewropea; 

 (d)  l-adegwatezza tal-arranāamenti ta' governanza, inkluŜi l-kompoŜizzjoni u l-
modalitajiet għall-votazzjoni tal-Bord ta' SuperviŜjoni Bankarja, u r-relazzjoni tiegħu 
mal-Kunsill Governattiv, kif ukoll il-kollaborazzjoni fi ħdan il-Bord ta' SuperviŜjoni 
Bankarja bejn l-Istati Membri taŜ-Ŝona tal-euro u l-Istati Membri parteëipanti l-oħra 
fil-MSU; 

(da)  l-interazzjoni bejn il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri 
mhux parteëipanti u l-effetti tal-MSU fuq dawn l-Istati Membri;  

(db)  l-effikaëja tal-proëeduri għal appell intern kontra d-deëiŜjonijiet tal-BêE; 

(dc)  l-effikaëja tal-firda bejn il-funzjoni superviŜorja u l-funzjoni tal-politika monetarja fi 
ħdan il-BêE, kif ukoll il-possibbiltà li r-riŜorsi finanzjarji tal-kompiti superviŜorji 
jinfirdu mill-baāit tal-BêE u jiāu integrati fil-baāit āenerali tal-Unjoni; 

(dd)  l-effetti fiskali li d-deëiŜjonijiet superviŜorji li jittieħdu mill-MSU jkollhom fuq l-Istati 
Membri parteëipanti u l-possibbiltà li l-Istati Membri parteëipanti li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro jiāu offruti forma ta' garanzija ta' kontināenza fiskali; 

(de  il-possibbiltajiet li l-MSU jiāi Ŝviluppat ulterjorment abbaŜi ta' kwalunkwe dispoŜizzjoni 
fit-Trattati eŜistenti jew il-bidliet fit-Trattati li huma potenzjalment meħtieāa sabiex il-
ħidma tal-MSU ssir aktar effiëjenti, inkluŜa l-possibbiltà li ssir fuŜjoni bejn l-ABE u l-
MSU u li l-impriŜi ta' assigurazzjoni jināiebu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-MSU jew 
tal-AEPX billi jissaħħaħ ir-rwol ta' din tal-aħħar. 

Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposti ta' akkumpanjament, skont kif ikun xieraq. 

 

Artikolu 27 

DispoŜizzjonijiet tranŜitorji u dħul fis-seħħ 

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2013. 



 

 
 PE493.733/ 33 

 MT 

2. Sal-1 ta' Jannar 2014, il-BêE għandu jwettaq bis-sħiħ il-kompiti superviŜorji 
kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament. ▐ 

3. Qabel l-1 ta' Jannar 2014, il-BêE jista', b'deëiŜjoni indirizzata lill-istituzzjoni ta' kreditu, 
il-kumpanija holding finanzjarja jew il-kumpanija holding finanzjarja mħallta u l-
awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti kkonëernati, jibda jwettaq 
il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu rëevew jew talbu assistenza finanzjarja Ewropea 
diretta jew indiretta mill-EFSF jew mill-MES jew minn kwalunkwe faëilità oħra ta' 
assistenza finanzjarja pubblika, u tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li jikkawŜaw riskju 
sistemiku, kif iddefinit fid-dritt tal-UE, indivdwalment jew bħala parti minn grupp ta' 
istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding finanzjarji u kumpaniji holding 
finanzjarji mħallta.   

4. Mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, fil-prospettiva tat-teħid tal-karigi tiegħu bi 
qbil mal-paragrafi ta' hawn fuq, il-BêE jista' jeŜiāi li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru parteëipanti u l-persuni msemmija fl-Artikolu 9 jipprovdu l-informazzjoni 
kollha rilevanti biex il-BêE jkun jista' jwettaq valutazzjoni komprensiva tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu tal-Istat Membru parteëipanti. L-istituzzjoni ta' kreditu u l-
awtorità kompetenti għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba. 

5. B'deroga mill-Artikolu 4(3), minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament u sa meta 
jitħassru d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE u jiāu sostitwiti b'atti āodda tal-Unjoni, 
il-BêE għandu jeŜerëita l-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament billi jindirizza 
istruzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar l-eŜerëitar ta' kwalunkwe 
setgħa rilevanti kkonferita lilhom.  

B'deroga mill-Artikolu 4(3), minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament u sa meta 
jidħlu fis-seħħ l-atti leāiŜlattvi dwar is-superviŜjoni supplementari fuq l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu, l-impriŜi ta' assigurazzjoni u d-ditti ta' investiment f'konglomerat 
finanzjarju li jippermettu li l-BêE jeŜerëita s-setgħat ta' awtoritajiet kompetenti, il-
BêE għandu jeŜerëita l-kompiti kkonferiti lilu bl-Artikolu 4(2)(j) billi jindirizza 
istruzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar l-eŜerëitar ta' kwalunkwe 
setgħa rilevanti kkonferita lilhom. 

6. L-istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati mill-Istati Membri parteëipanti fid-data 
msemmija fil-paragrafu 1 jew fejn rilevanti fid-dati msemmija fil-paragrafi 2 u 3, 
għandhom jitqiesu li jkunu āew awtorizzati bi qbil mal-Artikolu 13 u jistgħu jkomplu 
joperaw. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jikkomunikaw lill-BêE qabel 
id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jew fejn rilevanti qabel id-dati 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3, l-identità ta' dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu flimkien 
ma' rapport li jindika l-istorja superviŜorja u l-profil ta' riskju tal-istituzzjonijiet 
ikkonëernati, u kwalunkwe informazzjoni ulterjuri mitluba mill-BêE. L-informazzjoni 
għandha tiāi ppreŜentat fil-format mitlub mill-BêE. 

6a. Kwalunkwe deëiŜjoni u/jew miŜura adottata mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament fl-oqsma fejn il-BêE jkun āie kkonferit 
kompiti ta' sorveljanza prudenzjali kif definiti fl-Artikolu 4 tibqa' fis-seħħ sakemm 
il-BêE jimmodifikaha jew jirrevokaha bi qbil mad-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament. 

Artikolu 28 
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Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2013. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha. 

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Kunsill 

Il-President 

 
 


