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Proposta għal regolament 
– 

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 mill-Kummissjoni Ewropea, 

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

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew1,  

                                                 
* 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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Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank êentrali Ewropew2,  

Filwaqt li jaāixxi skont proëedura leāiŜlattiva speëjali, 

Billi: 

(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 preŜenti wriet li l-integrità tal-munita unika u tas-

suq uniku jistgħu jiāu mhedda minħabba l-frammentazzjoni tas-settur finanzjarju. 

Huwa għalhekk essenzjali li tiāi intensifikata l-integrazzjoni tas-superviŜjoni 

bankarja sabiex tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea, terāa' tināieb l-istabbiltà finanzjarja u 

titqiegħed il-baŜi għall-irkupru ekonomiku. 

 

(2) Sabiex fl-Unjoni jitrawwem it-tkabbir ekonomiku u finanzjament adegwat 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. 

 

(3) Fl-istess ħin, barra mill-adozzjoni ta' qafas regolatorju msaħħaħ 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' 

                                                                                                                                                         
1 ĀU C, , p. . 
2 ĀU C, , p. . 
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munita unika. Biex titħares l-istabbiltà finanzjarja fl-Unjoni u jiŜdiedu l-effetti 

poŜittivi tal-integrazzjoni tas-suq fuq it-tkabbir u l-benessri, l-integrazzjoni tar-

responsabbiltajiet superviŜorji għandhom għalhekk jissaħħu. Dan huwa 

partikolarment rilevanti biex tkun Ŝgurata sorveljanza bla xkiel u solida fuq grupp 

bankarju kollu u l-istat globali ta' saħħtu u jnaqqas ir-riskju ta' interpretazzjonijiet 

differenti u deëiŜjonijiet kontradittorji fil-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. Dan jista’ jwassal għal riskji 

għall-vijabbiltà ta’ wħud mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu kif ukoll għall-istabbiltà tas-

sistema finanzjarja fiŜ-Ŝona tal-euro u l-Unjoni ināenerali, u jista' jimponi piŜ tqil fuq 

il-finanzi pubbliëi diāà batuti tal-Istati Membri kkonëernati.  ▌ 

 

(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 fl-Unjoni 

maqbula mill-Kunsill Ewropew f’Ottubru 2011, b'mod konsistenti mal-linji gwida u 

l-kondizzjonijiet relatati mal-għajnuna mill-Istat adottati mill-Kummissjoni. 

                                                 
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. 
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(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,1 u tal-21 ta’ Novembru 2002 dwar regoli ta’ superviŜjoni prudenzjali fl-

Unjoni Ewropea2. 

(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, fid-19 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. 

                                                 
1 ĀU C 40, 7.2.2001, p. 453. 
2 ĀU C 25 E, 29.1.2004, p. 394. 
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(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 oqfsa āodda ta' assigurazzjoni 

tad-depoŜiti u ta' riŜoluzzjoni ▌. Fid-dawl tal-konnessjonijiet mill-qrib u l-

interazzjonijiet bejn l-Istati Membri li qed jipparteëipaw fil-munita komuni, l-unjoni 

bankarja għandha tkun tapplika tal-anqas għall-Istati Membri kollha taŜ-śona tal-euro. 

Bl-għan li s-suq intern jinŜamm u jitwessa’, u sal-estent li dan huwa possibbli 

istituzzjonalment, l-unjoni bankarja għandha wkoll tkun miftuħa għall-parteëipazzjoni 

ta’ Stati Membri oħra. 

(10) Bħala l-ewwel pass lejn l-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 l-MES, wara deëiŜjoni 

regolari, se jkollu l-possibbiltà li jirrikapitalizza l-banek direttament meta jiāi 

stabbilit MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku effettiv. Il-Kunsill Ewropew innota fil-

konkluŜjonijiet tiegħu tat-13/14 ta' Diëembru 2012 li "f'kuntest fejn is-superviŜjoni 

bankarja hija trasferita effettivament għal mekkaniŜmu superviŜorju uniku, ser ikun 

meħtieā mekkaniŜmu uniku ta' riŜoluzzjoni, bis-setgħat meħtieāa biex jiāi Ŝgurat li 

kwalunkwe bank fl-Istati Membri parteëipanti jkun jista' jiāi riŜolt bl-għodod 

adatti" u li "il-mekkaniŜmu uniku ta' riŜoluzzjoni għandu jkun ibbaŜat fuq 

kontribuzzjonijiet mis-settur finanzjarju nnifsu u jinkludi arranāamenti ta' 

salvagwardja effettivi u adatti". 

(11) Bħala l-bank ëentrali taŜ-śona tal-euro b’għarfien espert estensiv fi kwistjonijiet 

makroekonomiëi u ta’ stabbiltà finanzjarja, il-BêE jinsab f'poŜizzjoni tajba biex 

iwettaq kompiti superviŜorji ddefiniti b'mod ëar li jiffukaw fuq il-protezzjoni tal-
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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. 
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(11a) Il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stati Membri mhux parteëipanti 

għandhom jikkonkludu memorandum ta' qbil li jiddeskrivi f'termini āenerali kif 

huma ser jikkooperaw ma' xulxin fit-twettiq tal-kompiti superviŜorji tagħhom skont 

il-liāi tal-Unjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji definiti f'dan ir-

Regolament. Il-memorandum ta' qbil jista', fost l-oħrajn, jikkjarifika l-

konsultazzjoni rigward id-deëiŜjonijiet tal-BêE li jkollhom effett fuq is-sussidjarji 

jew il-fergħat stabbiliti fi Stat Membru mhux parteëipanti fejn l-impriŜa parent tkun 

stabbilita fi Stat Membru parteëipanti, u l-kooperazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' 

emerāenza, inkluŜi l-mekaniŜmi ta' twissija bikrija skont il-proëeduri stabbiliti fil-

liāi rilevanti tal-Unjoni. Il-memorandum għandu jiāi rieŜaminat fuq baŜi regolari. 

(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, soāāett 

għal arranāamenti speëifiëi li jirriflettu r-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali. 

(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 għandu jkun jista’ 

jeŜerëita kompiti superviŜorji fir-rigward tal- istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati u 

l-fergħat kollha stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti. 

(13a) Fit-twettiq 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 id-diversità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-daqs u l-mudelli tan-

negozju tagħhom, kif ukoll il-benefiëëji sistemiëi tad-diversità fl-industrija bankarja 

Ewropea. 
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(13b)  L-eŜerëitar tal-kompiti tal-BêE għandu jikkontribwixxi b'mod partikolari biex jiāi 

Ŝgurat li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jinternalizzaw bis-sħiħ l-ispejjeŜ kollha li jsiru 

minħabba l-attivitajiet tagħhom sabiex ikunu evitati l-periklu morali u t-teħid 

eëëessiv ta' riskji li jirriŜulta minn dan. Dan għandu jieħu kont sħiħ tal-

kondizzjonijiet makroekonomiëi rilevanti fl-Istati Membri, b'mod partikolari tal-

istabbiltà tal-forniment ta' kreditu u l-faëilitazzjoni ta' attivitajiet produttivi għall-

ekonomija b'mod āenerali. 

(13c) Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jinftiehem li qed ibiddel il-qafas kontabilistiku 

applikabbli skont atti oħrajn tal-liāi tal-Unjoni u nazzjonali. 

(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, soāāett għal 

arranāamenti speëifiëi li jirriflettu r-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali. 

(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 fir-rigward tal-awtorizzazzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu 

u l-irtirar tal-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.  

(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 
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jkollu l-kompitu li jivvaluta l-akwiŜizzjoni u d-disponiment ta’ parteëipazzjonijiet 

azzjonarji sinifikanti f’istituzzjonijiet ta’ kreditu, ħlief fil-kuntest ta' riŜoluzzjoni 

bankarja. 
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(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 l-konformità ma' 

dawk ir-regoli, inkluŜ b'mod partikolari l-għoti ta' approvazzjonijiet, permessi, 

derogi, jew eŜenzjonijiet previsti għall-finijiet ta' dawk ir-regoli.  

(18) RiŜervi ta' kapital addizzjonali, inkluŜ riŜerva ta’ konservazzjoni tal-kapital, riŜerva ta' 

kapital kontroëiklika 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,  riŜervi sistemiëi globali u oħrajn għall-istituzzjoni, u miŜuri oħra bil-għan li 

jindirizzaw ir-riskju sistemiku jew makroprudenzjali, huma għodod prudenzjali 

ewlenin ▌. Sabiex tiāi Ŝgurata koordinazzjoni sħiħa, fejn l-awtoritajiet nazzjonali 

jimponu tali miŜuri, il-BêE għandu jiāi notifikat kif meħtieā. Barra minn hekk, fejn 

meħtieā il-BêE għandu jkun jista' japplika rekwiŜiti ogħla u miŜuri aktar stretti, 

soāāett għal koordinazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali. Id-dispoŜizzjonijiet 

f'dan ir-Regolament, rigward il-miŜuri li għandhom l-għan li jindirizzaw ir-riskju 

sistemiku jew makroprudenzjali huma mingħajr preāudizzju għal kwalunkwe 

proëedura ta' koordinazzjoni prevista f'atti oħrajn tad-dritt tal-Unjoni. L-

awtoritajiet kompetenti jew maħtura nazzjonali u l-BêE, għandhom jaāixxu fir-

rigward ta' kwalunkwe proëedura ta' koordinazzjoni prevista f'tali atti wara li jkunu 

āew segwiti l-proëeduri previsti f'dan ir-Regolament.  

(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’ 
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nuqqasijiet għandu jkollu wkoll il-kompitu li jimponi miŜuri xierqa inkluŜi rekwiŜiti 

speëifiëi ta’ fondi proprji addizzjonali, rekwiŜiti speëifiëi ta’ divulgazzjoni, u rekwiŜiti 

speëifiëi ta’ likwidità. 
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(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-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, bl-eskluŜjoni tas-superviŜjoni 

ta' impriŜi ta' assigurazzjoni. 

(21) Sabiex tiāi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja, id-deterjorament tas-sitwazzjoni 

finanzjarja u ekonomika ta' istituzzjoni trid tiāāi rmedjata fi stadju bikri. Il-BêE 

għandu jkollu l-kompitu jwettaq azzjonijiet ta’ intervent bikri kif iddefiniti fil-liāi 

rilevanti tal-Unjoni. Madankollu għandu jikkoordina l-azzjoni tiegħu ta’ intervent 

bikri mal-awtoritajiet ta' riŜoluzzjoni rilevanti. Sakemm l-awtoritajiet nazzjonali 

jibqgħu kompetenti biex jirrisolvu l-istituzzjonijiet ta' kreditu, 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’ āestjoni 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, il-prevenzjoni tal-uŜu tas-sistema finanzjarja 

għall-fini ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriŜmu u l-protezzjoni tal-
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konsumatur. 
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(22a) Il-BêE għandu jikkoopera, kif meħtieā, 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. 

(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 

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-SESF. 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. Għandu jkun 

meħtieā li jikkoopera mal-awtoritajiet ta' riŜoluzzjoni rilevanti u faëilitajiet li 

jiffinanzjaw għajnuna finanzjarja pubblika diretta jew indiretta.  

▌
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(26) Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu soāāett għall-liāi rilevanti tal-Unjoni u 

f'konformità magħha ▌inkluŜ il-liāi primarja u sekondarja kollha tal-Unjoni, 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 għall-

adozzjoni ta' regolamenti skont l-Artikolu 132 TFUE u f'konformità ma' atti tal-

Unjoni adottati mill-Kummissjoni Ewropea fuq abbozzi Ŝviluppati mill-ABE u soāāett 

għall-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. 

(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 il-liāi tal-Unjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji definiti fl-

Artikolu 2. Dawn il-memoranda għandhom ikunu għad-dispoŜizzjoni tal-Parlament 

Ewropew, tal-Kunsill Ewropew u tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kollha. 

(26b) Għat-twettiq tal-kompiti tiegħu u l-eŜerëitar tas-setgħat superviŜorji tiegħu, il-BêE 

għandu japplika r-regoli materjali relatati mas-superviŜjoni prudenzjali ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu. Dawn ir-regoli huma magħmulin mil-liāi rilevanti tal-

Unjoni, b'mod partikolari Regolamenti jew Direttivi applikabbli direttament, bħal 

dawk dwar rekwiŜiti ta' kapital għal banek u dwar konglomerati finanzjarji. Fejn ir-

regoli materjali relatati mas-superviŜjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu 

jkunu stabbiliti f'Direttivi, il-BêE għandu japplika l-leāislazzjoni nazzjonali li 

tittrasponi dawk id-Direttivi. Fejn il-liāi rilevanti tal-Unjoni tikkonsisti 

f'Regolamenti u f'oqsma fejn, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament,1 

dawk ir-Regolamenti jagħtu opzjonijiet lill-Istati Membri, il-BêE għandu japplika 

                                                 
1 CRDIV/CRR se jidħlu fis-seħħ qabel ir-Regolament tal-BêE. 
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ukoll il-leāislazzjoni nazzjonali li teŜerëita dawn l-opzjonijiet. Dawn l-opzjonijiet 

għandhom jiāu interpretati li jeskludu l-opzjonijiet disponibbli biss lil awtoritajiet 

kompetenti jew maħtura. Dan huwa mingħajr preāudizzju għall-prinëipju tal-

preminenza tad-dritt tal-UE. Minn dan isegwi li l-BêE għandu jibbaŜa fuq u jaāixxi 

f'konformità mal-liāi vinkolanti rilevanti tal-Unjoni meta jadotta linji gwida jew 

rakkomandazzjonijiet jew meta jieħu deëiŜjonijiet. 

(26c) Fl-ambitu tal-kompiti konferiti lill-BêE, id-dritt nazzjonali jikkonferixxi lill-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali ëerti setgħat li attwalment mhumiex meħtieāa 

mid-dritt tal-Unjoni, inkluŜi ëerti setgħat ta' intervent bikri u prekawzjoni. Il-BêE 

għandu jkun jista' jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħmel uŜu minn dawn is-

setgħat, sabiex jiŜgura l-prestazzjoni ta' superviŜjoni sħiħa u effettiva fil-

MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku. 

(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 sanzjonijiet,1 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 jittrasponi 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 ikunu 

responsabbli biex jassistu lill-BêE fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe att 

relatat mal-eŜerëitar tal-kompiti superviŜorji tal-BêE. Dan għandu jinkludi b’mod 

partikolari valutazzjoni kontinwa āurnata b’āurnata tas-sitwazzjoni tal-bank u relatata 

ma’ verifiki fuq il-post. 
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(28a) Il-kriterji mniŜŜla fl-Artikolu 5(4b) biex jiāi definit l-ambitu ta' istituzzjonijiet li 

huma anqas sinifikanti għandhom jiāu applikati fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni 

fl-Istati Membri parteëipanti abbaŜi ta' data konsolidata. Fejn il-BêE jwettaq il-

kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament fir-rigward ta' grupp ta' istituzzjonijiet 

ta' kreditu li mhux inqas sinifikanti fuq baŜi konsolidata, għandu jwettaq dawk il-

kompiti fuq baŜi konsolidata fir-rigward tal-grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u 

fuq baŜi individwali fir-rigward tas-sussidjarji bankarji u l-fergħat ta' dak il-grupp 

stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti. 

(28b) Il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(4b) biex jiāi definit l-ambitu ta' istituzzjonijiet li 

huma inqas sinifikattivi għandhom jiāu speëifikati f'qafas adottat u ppubblikat mill-

BêE f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. AbbaŜi ta' dak, il-BêE 

għandu jkun responsabbli biex japplika dawk il-kriterji u jivverifika, permezz tal-

kalkoli proprji, jekk intlaħqux dawn il-kriterji. It-talba tal-BêE għall-informazzjoni 

biex iwettaq il-kalkolu tiegħu ma għandhiex iāāiegħel lill-istituzzjonijiet japplikaw 

oqfsa kontabilistiëi li jkunu differenti minn dawk applikabbli għalihom skont atti 

oħrajn tad-dritt tal-Unjoni u nazzjonali. 

(28c) Meta bank ikun āie meqjus bħala sinifikattiv jew inqas sinifikattiv, dik il-

valutazzjoni ma għandhiex tiāi mmodifikata aktar minn darba kull 12-il xahar, ħlief 

jekk ikun hemm bidliet strutturali fil-gruppi bankarji, bħal fuŜjonijiet jew 

divestituri. 

(28d) Meta jkun qed jiddeëiedi, wara notifika mill-awtorità kompetenti nazzjonali, jekk 

istituzzjoni hijiex ta' rilevanza sinifikattiva fir-rigward tal-ekonomija domestika u 

għandha għalhekk tkun sorveljata mill-BêE, il-BêE għandu jqis ië-ëirkostanzi 

rilevanti kollha, inkluŜi konsiderazzjonijiet ekwi.  

(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 mhux parteëipanti. 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 
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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 

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) B'kont meħud li l-Istati Membri mhux parteëipanti fiŜ-Ŝona tal-euro mhumiex 

preŜenti fil-Kunsill Governattiv sakemm ma jkunux ingħaqdu mal-euro skont it-

Trattat, u li dawn ma jistgħux jibbenefikaw bis-sħiħ minn mekkaniŜmi oħrajn 

previsti għal Stati Membri taŜ-Ŝona tal-euro, huma previsti f'dan ir-Regolament 

salvagwardji addizzjonali fil-proëess ta' teħid ta' deëiŜjonijiet. Madankollu, dawk is-

salvagwardji, b'mod partikolari l-Artikolu 6(5d), għandhom jintuŜaw f'kaŜijiet 

eëëezzjonali, debitament āustifikati. Huma għandhom jintuŜaw biss sakemm 

japplikaw dawk ië-ëirkostanzi speëifiëi. Is-salvagwardji huma dovuti minħabba ë-

ëirkostanzi speëifiëi li fihom huma l-Istati Membri parteëipanti li mhumiex fiŜ-Ŝona 

tal-euro skont dan ir-Regolament, peress li mhumiex preŜenti fil-Kunsill 

Governattiv u ma jistgħux jibbenefikaw bis-sħiħ minn mekkaniŜmi oħrajn previsti 

għall-Istati Membri taŜ-Ŝona tal-euro. Għalhekk, is-salvagwardji ma jistgħux u ma 

għandhomx jiāu interpretati bħala preëedent għal oqsma oħrajn tal-politika tal-UE. 

(29b) Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jibdel b'xi mod il-qafas attwali li jirregola l-

bidla tal-forma legali tas-sussidjarji jew il-fergħat u l-applikazzjoni ta' tali qafas, 

jew jinftiehem jew jiāi applikat bħala li jipprovdi inëentivi favur bidla bħal din. 

F'dan ir-rigward, ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li 

ma jipparteëipawx fil-MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku għandha tkun rispettata 

b'mod sħiħ, sabiex dawk l-awtoritajiet ikomplu jgawdu minn għodod u setgħat 
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superviŜorji suffiëjenti fuq istituzzjonijiet ta' kreditu li joperaw fit-territorju 

tagħhom sabiex ikollhom il-kapaëità jaqdu din ir-responsabbiltà u jissalvagwardjaw 

b'mod effettiv l-istabbiltà finanzjarja u l-interess pubbliku. Barra minn hekk, bħala 

assistenza għall-awtoritajiet kompetenti fil-qadi ta' dmirijiethom, għandha tiāi 

pprovduta lid-depoŜitanti u lill-awtoritajiet kompetenti informazzjoni f'waqtha dwar 

bidla fil-forma legali ta' sussidjarji jew fergħat. 
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(30) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, il-BêE għandu jkollu setgħat superviŜorji xierqa. Il-

liāi tal-Unjoni dwar is-superviŜjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tipprovdi 

għal ëerti setgħat li għandhom jiāu kkonferiti lill-awtoritajiet kompetenti nominati 

mill-Istati Membri għal dawk l-għanijiet. Sa fejn 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 bid-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 nominati. 

(30a) Il-BêE għandu jkollu s-setgħa superviŜorja li jneħħi membru mill-korp 

amministrattiv skont id-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-regolament. 

(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. 

Il-BêE u l-awtoritajiet superviŜorji nazzjonali għandu jkollhom aëëess għall-istess 

informazzjoni mingħajr mal-istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu soāāetti għal rekwiŜiti 

ta' rapportar doppju. 

(31a) Il-privileāā professjonali legali huwa prinëipju fundamentali tad-dritt tal-Unjoni, li 

jipproteāi l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet bejn persuni fiŜiëi jew āuridiëi u 

l-konsulenti tagħhom, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-kaŜistika tal-Qorti 

Ewropea tal-Āustizzja. 

(31b) Meta jkun jeħtieā li l-BêE jitlob informazzjoni minn persuna stabbilita fi Stat 

Membru mhux parteëipanti iŜda li tappartjeni għal istituzzjoni ta' kreditu, 

kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta stabbilita 

fi Stat Membru parteëipanti, jew li lilu tali istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija 

holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta tkun esternalizzat 

funzjonijiet jew attivitajiet operattivi, u meta tali rekwiŜiti mhux ser japplikaw u 

mhux ser ikunu infurzabbli fi Stat Membru mhux parteëipanti, il-BêE għandu 

jikkoordina mal-awtorità kompetenti nazzjonali fl-Istat Membru mhux parteëipanti 
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kkonëernat. 
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(31c) Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-applikazzjoni tar-regoli stabbiliti bl-Artikoli 34 u 

42 tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-BêE. L-atti adottati mill-BêE skont dan ir-

Regolament ma għandhom joħolqu l-ebda dritt jew jimponu xi obbligu fi Stati 

Membri mhux parteëipanti, ħlief meta tali atti jikkonformaw mal-liāi rilevanti tal-

Unjoni, f'konformità mal-Protokolli Nru 4 u 15. 

(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 jipprevedi proëeduri speëifiëi u 

l-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. 

(32a) Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament u meta jitlob assistenza mill-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-BêE għandu debitament jieħu kont ta' bilanë 

āust bejn l-involviment tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kollha involuti, 

f'konformità mar-responsabbiltajiet għal superviŜjoni waħedha, sottokonsolidata u 

konsolidata stabbilita fil-leāislazzjoni applikabbli tal-Unjoni. 

(32b) Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jinftiehem li jikkonferixxi fuq il-BêE s-setgħa 

li jimponi sanzjonijiet fuq persuni fiŜiëi jew āuridiëi ħlief għall-istituzzjonijiet ta' 

kreditu, kumpaniji holding finanzjarji jew kumpaniji holding finanzjarji mħallta, 

mingħajr preāudizzju għas-setgħa tal-BêE li jeŜiāi lill-awtoritajiet nazzjonalli 

jaāixxu sabiex jiŜguraw li jiāu imposti sanzjonijiet xierqa.  

(33) Bħala istituzzjoni stabbilita mit-Trattati, il-BêE huwa istituzzjoni tal-Unjoni 

ināenerali. 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 ukoll id-dritt 

tagħhom li jitolbu reviŜjoni tad-deëiŜjonijiet tal-BêE skont ir-regoli stabbiliti f'dan 

ir-Regolament. 
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(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. Il-BêE 

għandu għalhekk jagħti kont tal-eŜerëitar ta’ dawn il-kompiti lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill ▌bħala istituzzjonijiet demokratikament leāitimizzati li jirrappreŜentaw 

lill-poplu Ewropew u lill-Istati Membri. Dak għandu jinkludi rapportar regolari, u 

risposti għall-mistoqsijiet tal-Parlament Ewropew skont ir-Regoli ta' Proëedura 

tiegħu, u mill-Grupp tal-euro. Kwalunkwe obbligu ta' rapportar għandu jkun 

soāāett għar-rekwiŜiti rilevanti ta' segretezza professjonali. 

(34a) Il-BêE għandu wkoll jippreŜenta r-rapporti, li huwa jindirizza lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill, lill-parlamenti nazzjonali tal-Membri Stati parteëipanti. Il-

parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti għandhom ikunu jistgħu 

jindirizzaw lill-BêE kwalunkwe osservazzjoni jew mistoqsija dwar il-prestazzjoni 

tal-kompiti superviŜorji tiegħu, li l-BêE jista' jirrispondihom. Ir-regoli interni ta' 

dawk il-parlamenti nazzjonali għandhom jieħdu kont tad-dettalji tal-proëeduri u l-

arranāamenti rilevanti biex jiāu indirizzati l-osservazzjonijiet u l-mistoqsijiet lill-

BêE. F'dan il-kuntest, għandha tingħata attenzjoni partikolari għal 

osservazzjonijiet jew mistoqsijiet li jirrigwardaw it-tneħħija ta' awtorizzazzjonijiet 

tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li fil-konfornt tagħhom ikunu ttieħdu azzjonijiet 

neëessarji għar-riŜoluzzjoni jew għaŜ-Ŝamma tal-istabbiltà finanzjarja mill-

awtoritajiet nazzjonali skont il-proëedura msemmija fl-Artikolu 13(2a). Il-parlament 

ta' Stat Membru parteëipanti għandu jkun jista' jistieden lill-President jew 

rappreŜentant tal-Bord SuperviŜorju biex jipparteëipa fi skambju ta' fehmiet fir-

rigward tas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu f'dak l-Istat Membru flimkien 

ma' rappreŜentant tal-awtorità kompetenti nazzjonali. Dan ir-rwol għall-parlamenti 

nazzjonali huwa xieraq minħabba l-impatt potenzjali li l-miŜuri superviŜorji jista' 

jkollhom fuq il-finanzi pubbliëi, l-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-klijenti u l-impjegati 

tagħhom, u s-swieq fl-Istati Membri parteëipanti. Meta s-superviŜuri nazzjonali 

jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament, għandhom jibqgħu japplikaw l-arranāamenti 
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ta’ responsabbiltà pprovduti skont id-dritt nazzjonali. 

(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 jew għall-eŜerëitar tal-funzjonijiet tiegħu ta' 

kontroll politiku kif stabbilit fit-Trattati, inkluŜ id-dritt tal-Parlament Ewropew li 

jieħu poŜizzjoni jew li jadotta riŜoluzzjoni dwar materji li huwa jqis xierqa. 

(34c) Fl-azzjoni tiegħu, il-BêE għandu jikkonforma mal-prinëipji ta' proëess debitu u 

trasparenza. 

(34d) Ir-regolament imsemmi fl-Artikolu 15(3) tat-TFUE għandu jiddetermina regoli 

dettaljati li jippermettu l-aëëess għal dokumenti miŜmuma mill-BêE b'riŜultat tat-

twettiq ta' kompiti superviŜorji, f'konformità mat-Trattat. 

(34e) Skont l-Artikolu 263 tat-TFUE, il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea trid 

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. 

(34f) F'konformità mal-Artikolu 340 tat-TFUE, il-BêE għandu, f'konformità mal-

prinëipji āenerali komuni għal-liāijiet tal-Istati Membri, jagħmel tajjeb għal kull 

dannu kkaāunat minnu jew mill-aāenti tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom. Dan 

għandu jkun mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali li jagħmlu tajjeb għal kwalunkwe dannu kkaāunat minnhom jew mill-

aāenti tagħhom fil-qadi ta' dmirijiethom f'konformità mal-leāislazzjoni nazzjonali. 

(34g) Ir-Regolament Nru 1 li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintuŜaw mill-Komunità 

Ekonomika Ewropea japplika għall-BêE bis-saħħa tal-Artikolu 342 tat-TFUE. 

(34h) Fid-determinazzjoni dwar jekk id-dritt ta' aëëess għall-faxxiklu mill-persuni 

kkonëernati għandux ikun limitat, il-BêE għandu jirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u josserva l-prinëipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea, partikolarment id-dritt għal rimedju effettiv u għal proëess 

āust. 
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(34i) Il-BêE għandu jipprovdi lill-persuni fiŜiëi u āuridiëi l-possibbiltà li jitolbu rieŜami 

tad-deëiŜjonijiet meħudin skont is-setgħat konferiti lilhom mir-regolament preŜenti 

u indirizzati lilhom, jew li huma ta' interess dirett u individwali għalihom. L-iskop 

ta' rieŜami għandu jkun sabiex ikun hemm konformità proëedurali u sostantiva ma' 

dan ir-regolament ta' tali deëiŜjonijiet waqt li jiāi rispettat il-marāni ta' diskrezzjoni 

għall-BêE biex jiddeëiedi  dwar l-opportunintà biex jieħu dawn id-deëiŜjonijiet. 

Għal dak il-għan, u għal raāunijiet ta' ekonomija proëedurali, il-BêE għandu 

jistabbilixxi bord amministrattiv ta' rieŜami biex iwettaq tali rieŜami intern. Meta 

jkun qed jifforma l-bord, il-Kunsill Governattiv tal-BêE għandu jaħtar individwi ta' 

reputazzjoni għolja. Meta jkun qed jiddeëiedi, il-Kunsill Governattiv għandu, safejn 

ikun possibbli, jiŜgura bilanë u rappreŜentanza āeografika u tas-sessi xierqa fl-Istati 

Membri kollha. Il-proëedura stabbilita għar-rieŜami għandha tagħmel provvediment 

għall-Bord SuperviŜorju biex dan ikun jista' jerāa' jikkunsidra kif xieraq l-abbozz 

ta' deëiŜjoni preëedenti tiegħu. 

(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. Għaldaqstant 

għandhom jitwettqu b'mod kompletament separat, sabiex jiāu evitati kunflitti ta' 

interess u biex jiāi Ŝgurat li kull funzjoni tiāi eŜerëitata skont l-għanijiet applikabbli. 

Il-BêE għandu jkun jista' jiŜgura li l-Kunsill Governattiv jopera b'mod 

kompletament iddifferenzjat fir-rigward tal-funzjonijiet monetarji u superviŜorji. 

Tali differenzjazzjoni għandha tal-inqas tinkludi laqgħat u aāendi strettament 

separati. 

(35a) Is-separazzjoni organizzattiva tal-persunal għandha tikkonëerna s-servizzi kollha 

meħtieāa għall-finijiet ta' politika monetarja indipendenti u għandha tiŜgura li l-

eŜerëitar tal-kompiti kkonferiti minn dan ir-Regolament ikun kompletament soāāett 

għar-responsabbiltà demokratika u s-sorveljnza kif  previst f'dan ir-Regolament. Il-

persunal involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament 

għandu jirrapporta lill-President tal-Bord SuperviŜorju. 
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(36) B’mod partikolari, bord superviŜorju responsabbli mit-tħejjija tad-deëiŜjonijiet dwar 

kwistjonijiet superviŜorji għandu jiāi stabbilit mal-BêE u jinkludi l-għarfien espert 

speëifiku tas-superviŜuri nazzjonali. Għaldaqstant, il-bord għandu jiāi ppresedut minn 

President, ikollu Viëi President ▌ u jinkludi rappreŜentanti mill-BêE u mill-

awtoritajiet nazzjonali. Il-ħatriet għall-Bord SuperviŜorju skont dan ir-Regolament 

għandhom jirrispettaw il-prinëipji tal- bilanë bejn is-sessi, l-esperjenza u l-kwalifiki. 

Il-membri kollha tal-Bord SuperviŜorju għandhom ikunu puntwali u jkunu 

informati bis-sħiħ dwar il-punti fuq l-aāenda tal-laqgħat tiegħu, sabiex jiffaëilitaw 

l-effikaëja tad-diskussjoni u l-proëess għat-tfassil tal-abbozzi tad-deëiŜjonijiet. 

(36a) Huwa u jeŜerëita l-kompiti tiegħu, il-Bord SuperviŜorju għandu jqis il-fatti u ë-

ëirkostanzi rilevanti kollha fl-Istati Membri parteëipanti u għandu jwettaq 

dmirijietu fl-interess tal-Unjoni b'mod āenerali.  

(36b) B'rispett sħiħ għall-arranāamenti istituzzjonali u ta' votazzjoni stabbiliti mit-

Trattati, il-Bord SuperviŜorju għandu jkun korp essenzjali fit-twettiq ta' kompiti 

superviŜorji mill-BêE, kompiti li sa issa dejjem kienu f'idejn l-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali. Minħabba dan, il-Kunsill għandu jingħata s-setgħa jadotta 

deëiŜjoni implimentattiva biex jaħtar il-President u l-Viëi President tal-Bord 

SuperviŜorju. Wara s-smigħ tal-Bord SuperviŜorju, il-BêE għandu jibgħat proposta 

għall-ħatra tal-President u l-Viëi President lill-Parlament Ewropew għal 

approvazzjoni. Wara l-approvazzjoni ta' din il-proposta, il-Kunsill għandu jadotta 

dik id-deëiŜjoni implimentattiva. Il-President għandu jintgħaŜel abbaŜi ta' 

proëedura ta' selezzjoni miftuħa u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom 

jibqgħu debitament infurmati dwarha.  

(36c) Biex ikun hemm rotazzjoni xierqa filwaqt li tiāi Ŝgurata l-indipendenza sħiħa tal-

President, il-mandat tal-President ma għandux jaqbeŜ il-ħames snin u ma għandux 

ikun rinnovabbli. Biex tiāi Ŝgurata koordinazzjoni sħiħa mal-attivitajiet tal-ABE u 

mal-politiki prudenzjali tal-Unjoni, il-Bord SuperviŜorju għandu jkun jista' jistieden 

lill-ABE u l-Kummissjoni Ewropea bħala osservaturi. Il-President tal-Awtorità 

Ewropea tar-RiŜoluzzjoni, meta tkun stabbilita, għandu jipparteëipa bħala 

osservatur fil-laqgħat tal-Bord SuperviŜorju. 
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(36d) Il-Bord SuperviŜorju għandu jkun appoāāat minn Kumitat ta’ tmexxija 

b’kompoŜizzjoni aktar limitata. Il-Kumitat ta' tmexxija għandu jħejji l-laqgħat tal-

Bord ta' SuperviŜorju u għandu jwettaq dmirijietu fl-interess eskluŜiv tal-Unjoni 

b'mod āenerali u għandu jaħdem fi trasparenza sħiħa mal-Bord SuperviŜorju.  

(36e) Il-Kunsill Governattiv tal-BêE għandu jistieden lir-rappreŜentanti mill-Istati 

Membri parteëipanti li mhumiex fiŜ-Ŝona tal-euro kull meta l-Kunsill Governattiv 

jikkontempla li joāāezzjona għal abbozz ta' deëiŜjoni mħejji mill-Bord SuperviŜorju 

jew kull meta l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonëernati jinfurmaw lill-Kunsill 

Governattiv bin-nuqqas ta' qbil raāunat tagħhom ma' abbozz ta' deëiŜjoni tal-Bord 

SuperviŜorju, meta deëiŜjoni bħal din tkun indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali fir-

rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu minn Stati Membri parteëipanti li mhumiex 

fiŜ-Ŝona tal-euro. 

(36f) Bil-għan li tkun Ŝgurata s-separazzjoni bejn il-politika monetarja u l-kompiti 

superviŜorji, il-BêE għandu joħloq panel ta' medjazzjoni. L-istabbiliment tal-panel, 

u b'mod partikolari l-kompoŜizzjoni tiegħu, għandu jiŜgura li dan jirrisolvi l-fehmiet 

differenti b'mod ibbilanëjat, fl-interess tal-Unjoni ināenerali.  

(37) Il-Bord ta' SuperviŜorju, 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 Ŝejda u minn interferenza min-naħa tal-industrija li jaffettwaw l-

indipendenza operazzjonali tiegħu. 

(38a) L-uŜu ta' perijodi ta' riflessjoni fl-awtoritajiet superviŜorji huwa parti importanti 
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biex tkun Ŝgurata l-effikaëja u l-indipendenza tas-superviŜjoni mwettqa minn dawk 

l-awtoritajiet. Għal dan il-għan, u mingħajr preāudizzju għall-applikazzjoni ta' 

regoli nazzjonali aktar stretti, il-BêE għandu jistabbilixxi u jŜomm proëeduri 

komprensivi u formali, inkluŜi proëeduri proporzjonati ta' reviŜjoni, biex jivvaluta 

minn qabel u jipprevjeni konflitti possibbli mal-interess leāittimu tal-MSU/BêE fejn 

ex membru tal-Bord SuperviŜorju jibda x-xogħol fi ħdan l-industrija bankarja li 

hu/hi kienu darba jissorveljaw.  
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(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 kompetenti 

nazzjonali u l-parteëipanti fis-suq, u l-firda bejn il-politika monetarja u l-kompiti 

superviŜorji. Il-kostijiet tas-superviŜjoni għandhom ▌jiāāarrbu mill-entitajiet soāāetti 

għaliha. Għalhekk, l-eŜerëitar tal-kompiti superviŜorji mill-BêE għandu jiāi ffinanzjat 

▌minn tariffi annwali li jintalbu lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fl-Istati 

Membri parteëipanti. Huwa għandu jkun jista' wkoll jimponi tariffi fuq fergħat 

stabbilit fi Stat Membru parteëipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat 

Membru mhux parteëipanti biex jiāi kopert infiq magħmul mill-BêE fit-twettiq tal-

kompiti tiegħu bħala superviŜur ospitanti fuq dawn il-fergħat. F'kaŜ li istituzzjoni 

ta' kreditu jew fergħa tkun sorveljata fuq baŜi konsolidata, it-tariffa għandha tiāi 

imposta fl-ogħla livell ta' istituzzjoni ta' kreditu fi ħdan il-grupp involut bi 

stabbiliment fl-Istati Membri parteëipanti. Il-kalkolu tat-tariffi għandu jeskludi 

kwalunkwe sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteëipanti. 

(39a) Meta istituzzjoni ta' kreditu tkun inkluŜa f'superviŜjoni konsolidata, it-tariffa 

għandha tiāi kkalkulata fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi ħdan l-Istati Membri 

parteëipanti u allokata lill-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stat Membru 

parteëipanti u inkluŜa fis-superviŜjoni konsolidata, abbaŜi ta' kriterji oāāettivi 

relatati mal-importanza u l-profil tar-riskju, inkluŜi l-assi ppeŜati skont ir-riskju. 

(40) Persunal li jkun immotivat ħafna, imħarreā sew u imparzjali huwa indispensabbli għal 

superviŜjoni effikaëi. Sabiex jinħoloq mekkaniŜmu superviŜorju tabilħaqq integrat, 

għandu jkun previst skambju xieraq u sekondar ta' persunal mas-superviŜuri nazzjonali 

kollha tal-Istati Membri parteëipanti u l-BêE kif ukoll bejniethom. Biex jiāi Ŝgurat 

kontroll bejn il-pari fuq baŜi kontinwa, 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 
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nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti huma ssekondati lill-BêE għall-finijiet tal-

MSU.  
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(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 

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, filwaqt li jikkoordina 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’ data personali u dwar 

il-moviment liberu ta’ dik id-data1 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’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 

dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data2 huma applikabbli b’mod sħiħ għall-

ipproëessar ta’ data personali mill-BêE għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. 

                                                 
1 ĀU L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 ĀU L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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(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)1 japplika għall-BêE. Il-BêE adotta d-DeëiŜjoni ECB/2004/11 

tat-3 ta' Āunju 2004 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-

Uffiëëju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-Bank êentrali Ewropew2 

(44) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jkunu soāāetti għal superviŜjoni tal-

ogħla kwalità, li ma tkunx ristretta minn konsiderazzjonijiet 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 perijodu xieraq ta’ introduzzjoni gradwali. ▌ 

(44a) Meta jkun qed jadotta l-arranāamenti operattivi dettaljati għall-implimentazzjoni 

tal-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament, il-BêE għandu jipprevedi 

arranāamenti transitorji li jiŜguraw l-ikkompletar tal-proëeduri superviŜorji li jkunu 

għaddejjin, inkluŜi kwalunkwe deëiŜjoni u/jew miŜura adottata jew investigazzjoni 

mibdija qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

▌ 

(45a) Il-Kummissjoni ddikjarat fil-Komunikazzjoni tagħha tat-28 ta' Novembru 2012 

dwar Pjan ta' azzjoni għal unjoni ekonomika u monetarja profonda u āenwina li " 

l-Artikolu 127, il-paragrafu 6 tat-TFUE jista' jiāi emendat biex jagħmel il-

proëedura leāislattiva ordinarja applikabbli u biex jelimina xi wħud mir-

restrizzjonijiet legali li bħalissa jitpoāāew fuq id-disinn tal-MSU (eŜ. titħaddan 

inkluŜjoni fakultattiva diretta u irrevokabbli mill-Istati Membri li mhumiex fiŜ-Ŝona 

tal-euro għall-MSU, lil hinn mill-mudell ta' "kooperazzjoni mill-qrib", jagħti lill-

Istati Membri li mhumiex fiŜ-Ŝona tal-euro li jipparteëipaw fil-MSU drittijiet 

kompletament ugwali fit-teħid ta' deëiŜjonijiet tal-BêE, u jmur saħansitra lil hinn 

fis-separazzjoni interna tat-teħid ta' deëiŜjonijiet dwar il-politika monetarja u dwar 

                                                 
1 ĀU L 136, 31.5.1999, p. 1. 
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is-sorveljanza)". Hija ddikjarat ukoll li “punt speëifiku li għandu jiāi indirizzat ikun 

li tissaħħaħ ir-responsabbiltà demokratika fuq il-BêE meta jkun qed jaāixxi bħala 

superviŜur bankarju”. Huwa mfakkar li t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi 

li proposti għal bidla fit-trattat jistgħu jiāu ppreŜentati mill-Gvern ta' kwalunkwe 

Stat Membru, mill-Parlament Ewropew, jew mill-Kummissjoni Ewropea, u jistgħu 

jkunu relatati ma' kwalunkwe aspett tat-Trattati. 

(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, 

                                                                                                                                                         
2  ĀU L 230, 30.6.2004, p. 56. 
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ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT: 

Kapitolu I  

Suāāett u definizzjonijiet 

Artikolu 1 

Suāāett u kamp ta' applikazzjoni  

Dan ir-Regolament jikkonferixxi lill-BêE kompiti speëifiëi fir-rigward ta’ politiki relatati 

mas-superviŜjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, bil-għan li jikkontribwixxu 

għas-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istabbiltà tas-sistema 

finanzjarja fl-UE u kull Stat Membru, b'rigward sħiħ u bid-dover ta' attenzjoni għall-

unità u l-integrità tas-suq intern abbaŜi ta' trattament ugwali tal-istituzzjonijiet ta' 

kreditu bil-għan li jkun impedut arbitraāā regolatorju. 
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L-istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/48/KE huma eskluŜi mill-

kompiti superviŜorji kkonferiti lill-BêE f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-

Regolament. L-ambitu tal-kompiti superviŜorji tal-BêE huwa limitat għar-

regolament prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu skont dan ir-Regolament. Dan 

ir-Regolament ma għandu jikkonferixxi xi kompiti superviŜorji oħra fuq il-BêE, 

bħal kompiti relatati mas-superviŜjoni prudenzjali ta' Kontropartijiet êentrali. 

Fil-qadi tal-kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament, u mingħajr preāudizzju għall-objettiv 

li jiāu Ŝgurati s-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-BêE għandu 

jqis bis-sħiħ it-tipi differenti, mudelli ta' negozju u daqsijiet ta' istituzzjonijiet ta' 

kreditu. 

L-ebda azzjoni, proposta jew politika tal-BêE ma għandha tiddiskrimina, direttament jew 

indirettament, kontra kwalunkwe Stat Membru jew grupp ta' Stati Membri bħala 

post għall-forniment ta' servizzi bankarji jew finanzjarji fi kwalunkwe munita. 

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltajiet u s-setgħat relatati 

tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri parteëipanti biex iwettqu kompiti 

superviŜorji li mhumiex ikkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament. 

Dan ir-Regolament huwa wkoll mingħajr preāudizzju għar-responsabbilitajiet u s-setgħat 

relatati tal-awtoritajiet kompetenti jew nominati tal-Istati Membri parteëipanti biex 

japplikaw strumenti makroprudenzjali li mhumiex previsti fl-atti rilevanti tad-dritt 

tal-Unjoni. 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 

(1) "Stat Membru parteëipanti" tfisser Stat Membru li l-munita tiegħu hija l-euro jew Stat 

Membru li l-munita tiegħu mhijiex l-euro u li jkun stabbilixxa kooperazzjoni mill-

qrib skont l-Artikolu 6; 

(2) “awtorità kompetenti nazzjonali” tfisser kwalunkwe awtorità kompetenti nazzjonali 
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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’ ditti 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) “istituzzjonijiet ta’ kreditu” tfisser istituzzjonijiet ta’ kreditu kif iddefiniti fl-

Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE; “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) "awtorità nazzjonali nominata" tfisser awtorità nominata fis-sens tal-liāi rilevanti 

tal-Unjoni. 

(6b) “holding kwalifikanti” tfisser holding kwalifikanti kif iddefinita fl-Artikolu 4(11) 

tad-Direttiva 2006/48/KE. 

(6c) "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-

                                                 
1 ĀU L177, 30.6.2006, p. 1. 
2 ĀU L177, 30.6.2006, p. 277. 
3 ĀU L 35, 11.2.2003, p. 1–27. 
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Regolament.  
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Kapitolu II 

Kooperazzjoni u kompiti 

Artikolu 3 

Kooperazzjoni  

1. Il-BêE għandu jikkoopera mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea, mal-Awtorita 

Ewropea tat-Titotli u s-Swieq, mal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-

Pensjonijiet tax-Xogħol u mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, u mal-

awtoritajiet l-oħrajn li jiffurmaw parti mis-Sistema Ewropea tas-SuperviŜjoni 

Finanzjarja (SESF) stabbiliti bl-Artikolu 2 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, 

(UE) Nru 1094/2010, u (UE) Nru 1095/2010, li jiŜguraw livell adegwat ta' 

regolamentazzjoni u superviŜjoni fl-Unjoni.  

Fejn ikun neëessarju, il-BêE għandu jidħol f'memoranda ta' qbil mal-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għas-swieq tal-istrumenti finanzjarji. 

Dawn il-memoranda għandhom ikunu għad-dispoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew, 

tal-Kunsill u tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha.  

1a. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-BêE għandu jipparteëipa fil-Bord ta' 

SuperviŜuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea taħt il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-

Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. 

1b. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu skont dan ir-Regolament u mingħajr 

preāudizzju għall-kompetenza u l-kompiti tal-ABE, l-ESMA, l-EIOPA u l-BERS. 

1c. Il-BêE għandu jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet li tingħatalhom is-setgħa ta' 

riŜoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, inkluŜ it-tħejjija ta' pjanijiet ta' 

riŜoluzzjoni.  

1d. Soāāett għall-Artikoli 1, 4 u 5, il-BêE għandu jikkoopera mill-qrib ma' kwalunkwe 

faëilità pubblika ta' assistenza finanzjarja inkluŜa l-Faëilità Ewropea ta' Stabbiltà 

Finanzjarja (EFSF) u l-MekkaniŜmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), b'mod 

partikolari meta tali faëilità tkun tat jew x'aktarx ser tagħti, għajnuna finanzjarja 



 

AM\936370MT.doc 40/94 PE493.733v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

diretta jew indiretta lil istituzzjoni ta' kreditu li tkun soāāetta għall-Artikolu 4 ta' 

dan ir-Regolament. 
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1e. Il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stati Membri mhux parteëipanti 

għandhom jikkonkludu memorandum ta' qbil li jiddeskrivi f'termini āenerali kif 

huma ser jikkooperaw ma' xulxin fit-twettiq tal-kompiti superviŜorji tagħhom skont 

id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji definiti fl-Artikolu 2. Il-

memorandum għandu jiāi analizzat fuq baŜi regolari. 

Mingħajr preāudizzju għall-ewwel subparagrafu l-BêE għandu jikkonkludi memorandum 

ta' qbil mal-awtorità kompetenti nazzjonali ta' kull Stat Membru mhux parteëipanti 

li fih tinsab mill-inqas istituzzjoni globali waħda sistemikament importanti, kif 

iddefinit fid-dritt tal-Unjoni.  

Kull memorandum għandu jiāi rieŜaminat fuq baŜi regolari u għandu jkun ippubblikat 

soāāett għat-trattament xieraq ta' informazzjoni kunfidenzjali. 

Artikolu 4 

Kompiti kkonferiti lill-BêE 

1. Fil-qafas tal-Artikolu 5, il-BêE għandu, skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, 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) Jawtorizza lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u jirtira l-awtorizzazzjonijiet ta' istituzzjonijiet 

ta' kreditu soāāett għad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 13; 

(aa) għall-istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stat Membru parteëipanti, li jixtiequ 

jistabbilixxu fergħa jew jipprovdu servizzi transkonfinali fi Stat Membru mhux 

parteëipanti, biex iwettqu l-kompiti li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-

domiëilju għandu jkollha skont il-liāi rilevanti tal-Unjoni; 

(b) Biex jivvaluta l-applikazzjonijiet għall-akkwist u d-disponiment ta' holdings 

kwalifikanti f'istituzzjonijiet ta' kreditu, ħlief fil-kaŜ ta' riŜoluzzjoni bankarja, u 

soāāett għad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 13a; 
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(c) Biex jiŜgura l-konformità mal-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 

4(3), li jimponu rekwiŜiti prudenzjali fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fl-oqsma ta’ 

rekwiŜiti ta’ fondi proprji, titolizzazzjoni, limiti ta’ skoperturi kbar, likwidità, 

ingranaāā, u rapportar u divulgazzjoni pubblika ta’ informazzjoni dwar dawk il-

kwistjonijiet; 

▌ 

(f) Biex jiŜgura l-konformità mal-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 

4(3), li jimponi rekwiŜiti fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu biex jimplimentaw 

arranāamenti, inkluŜ ir-rekwiŜiti kompetenti u xierqa għall-persuni responsabbli 

mill-āestjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, proëessi għall-āestjoni tar-riskji, 

mekkaniŜmi interni ta' kontroll, politiki u prattiki dwar remunerazzjoni sodi ta’ 

governanza u proëessi effikaëi ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern, 

inkluŜi mudelli BbaŜati fuq Klassifikazzjonijiet Interni; 

(g) Biex iwettaq rieŜami superviŜorju, inkluŜ fejn adatt f'koordinazzjoni mal-ABE, 

stress tests u l-pubblikazzjoni possibbli tagħhom sabiex 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 jiŜgurawx āestjoni 

soda u kopertura tar-riskji tagħhom, u abbaŜi ta’ dak l-eŜami superviŜorju biex 

jimponi fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu rekwiŜiti speëifiëi addizzjonali ta’ fondi 

proprji, rekwiŜiti speëifiëi ta’ pubblikazzjoni, rekwiŜiti speëifiëi ta’ likwidità u miŜuri 

oħra fil-kaŜijiet disponibbli speëifikament għall-awtoritajiet kompetenti permezz tal-

liāi rilevanti tal-Unjoni; 

▌ 

(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 mingħajr 

preāudizzju għall-parteëipazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stati 

Membri parteëipanti f'dawn il-kulleāāi bħala osservaturi, b’rabta mal-kumpaniji 
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prinëipali mhux stabbiliti f’wieħed mill-Istati Membri parteëipanti; 

(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 fil-

liāi rilevanti tal-Unjoni; 

(k) Biex iwettaq kompiti superviŜorji b'rabta ma' pjanijiet ta' rkupru, u intervent bikri 

meta istituzzjoni ta' kreditu jew grupp fejn il-BêE jkun is-superviŜur ta' 

konsolidazzjoni, ma jissodisfawx jew x’aktarx ser jiksru r-rekwiŜiti prudenzjali 

applikabbli u, biss fil-kaŜijiet stipulati b'mod espliëitu mil-liāi rilevanti tal-Unjoni 

għall-awtoritajiet kompetenti, bidliet strutturali meħtieāa mill-istituzzjonijiet ta' 

kreditu biex jiāi prevenut stress finanzjarju jew falliment, eskluŜa kull setgħa ta' 

riŜoluzzjoni. 

▌ 

2. Għal istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fi Stat Membru mhux parteëipanti, li 

jistabbilixxu fergħa jew li jipprovdu servizzi transkonfinali fi Stat Membru 

parteëipanti, il-BêE għandu jwettaq, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-paragrafu 

1, il-kompiti ▌ li għalihom l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru parteëipanti 

huma kompetenti skont il-liāi rilevanti tal-Unjoni. 

3. Għall-fini tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, u bl-objettiv li 

jiāu Ŝgurati standards għoljin ta' superviŜjoni, il-BêE għandu japplika l-liāi 

rilevanti kollha tal-Unjoni, u fejn din il-liāi tal-Unjoni hija magħmula minn 

Direttivi, il-leāislazjzoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi. Fejn il-liāi 

rilevanti tal-Unjoni tkun magħmula minn Regolamenti u fejn attwalment dawk ir-

Regolamenti jagħtu opzjonijiet lill-Istati Membri, il-BêE għandu japplika wkoll il-

leāislazzjoni nazzjonali waqt li jeŜerëita dawn l-opzjonijiet.   

Għal dak il-għan, il-BêE għandu jadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet, u jieħu 

deëiŜjonijiet soāāett għal u f'konformità mal-liāi rilevanti tal-Unjoni u b'mod 

partikolari kwalunkwe att leāislattiv u mhux leāislattiv, inkluŜi dawk imsemmija fl-

Artikoli 290 u 291 TFUE. Hu għandu b'mod partikolari jkun soāāett għal standards 
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tekniëi regolatorji u implimentattivi vinkolanti Ŝviluppati mill-ABE u adottati mill-

Kummissjoni skont l-Artikoli 10 sa 15 tar-Regolament 1093/2010, sal-Artikolu 16 

ta' dak ir-Regolament dwar Linji gwida u Rakkomandazzjonijiet, u jkun soāāett 

għad-dispoŜizzjonijiet tar-Regolament tal-ABE dwar il-manwal superviŜorju 

Ewropew Ŝviluppat mill-ABE skont dak ir-Regolament. Il-BêE jista' jadotta wkoll 

Regolamenti sal-punt neëessarju biss li jiāu organizzati jew speëifikati l-modalitajiet 

għat-twettiq ta' dawk il-kompiti.  

Qabel ma jadotta regolament, il-BêE għandu jwettaq konsultazzjonijiet pubbliëi miftuħa u 

janalizza l-ispejjeŜ u l-benefiëëji potenzjali relatati, sakemm dawn il-

konsultazzjonijiet u analiŜi ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' 

applikazzjoni u l-impatt tar-regolamenti kkonëernati jew fir-rigward tal-urāenza 

partikolari tas-suāāett, f'liema kaŜ il-BêE għandu jiāāustifika l-urāenza. 

Fejn neëessarju, il-BêE għandu jikkontrbiwixxi fi kwalunkwe rwol parteëipanti għall-

iŜvilupp ta' abbozz ta' standards tekniëi regolatorji jew ta' standards tekniëi ta' 

implimentazzjoni mill-ABE skont ir-Regolament 1093/2010 jew għandu jiābed l-

attenzjoni tal-ABE għal ħtieāa potenzjali biex tibgħat lill-Kummissjoni abbozz ta' 

standards li jemendaw l-istandards tekniëi regolatorji jew ta' implimentazzjoni 

eŜistenti. 

▌ 

Artikolu 4a 

Kompiti u strumenti makroprudenzjali 

1. Kull meta adatt jew ikkunsidrat meħtieā, u mingħajr preāudizzju għall-paragrafu 2 

hawn taħt, l-awtoritajiet kompetenti jew nominati tal-Istati Membri parteëipanti 

għandhom japplikaw rekwiŜiti għal riŜervi ta' kapital li għandhom jinŜammu mill-

istituzzjonijiet ta' kreditu fil-livell rilevanti skont il-liāi rilevanti tal-Unjoni flimkien 

mar-rekwiŜiti ta' fondi proprji msemmija fl-Artikolu 4 (1c), inkluŜi rati ta' riŜervi 

kontroëikliëi, u kwalunkwe miŜura oħra li għandha l-għan li tindirizza riskji 

sistemiëi jew makroprudenzjali previsti, u soāāetti għall-proëeduri stabbiliti fid-

Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE fil-kaŜijiet stabbiliti speëifikament fil-liāi 
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rilevanti tal-Unjoni. Għaxart ijiem ta' ħidma qabel ma tittieħed tali deëiŜjoni, l-

awtorità kkonëernata għandha tavŜa kif meħtieā l-intenzjoni tagħha lill-BêE. Meta 

l-BêE joāāezzjona, dan għandu jagħti r-raāunijiet tiegħu bil-miktub fi Ŝmien 

ħamest ijiem ta' ħidma. L-awtorità kkonëernata għandha tqis kif meħtieā ir-

raāunijiet tal-BêE qabel ma tipproëedi bid-deëiŜjoni kif adatt. 

2. Il-BêE jista', jekk ikkunsidrat neëessarju, minflok l-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali] jew nominati nazzjonali tal-Istat Membru parteëipanti, japplika rekwiŜiti 

ogħla għal riŜervi ta' kapital minn dawk applikati mill-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali jew nominati nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti li għandhom 

jinŜammu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu fil-livell rilevanti skont il-liāi rilevanti tal-

Unjoni flimkien mar-rekwiŜiti ta' fondi proprji msemmija fl-Artikolu 4(1c), inkluŜi 

rati ta' riŜervi kontroëikliëi, soāāett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 3 u 

4, u japplika miŜuri aktar stretti li għandhom l-għan li jindirizzaw riskji sistemiëi 

jew makroprudenzjali fil-livell ta' istituzzjonijiet ta' kreditu soāāett għall-proëeduri 

stabbiliti fid-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE fil-kaŜijiet speëifikament stabbiliti 

fil-liāi rilevanti tal-Unjoni. 

3. Kwalunkwe awtorità kompetenti jew nominata tista' tipproponi lill-BêE biex jaāixxi 

skont il-paragrafu 2, sabiex tiāi indirizzata s-sitwazzjoni speëifika tas-sistema 

finanzjarja u l-ekonomija fl-Istat Membru tagħha. 

4. Meta l-BêE ikollu l-intenzjoni li jaāixxi skont il-paragrafu 2, huwa għandu 

jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet nominati fl-Istati Membri kkonëernati meta 

jikkunsidra li jrid jieħu kwalunkwe azzjoni. B'mod partikolari għandu jinnotifika l-

intenzjoni tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew nominati kkonëernati 

għaxart ijiem ta' ħidma qabel ma tittieħed tali deëiŜjoni. Meta xi waħda mill-

awtoritajiet ikkonëernati toāāezzjona, din għandha tagħti r-raāunijiet tagħha bil-

miktub fi Ŝmien ħamest ijiem ta' ħidma. Il-BêE għandu jqis kif meħtieā dwak ir-

raāunijiet qabel ma jipproëedi bid-deëiŜjoni kif adatt. 

5. Fit-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 2, il-BêE għandu jieħu kont tas-

sitwazzjoni speëifika tas-sistema finanzjarja, tas-sitwazzjoni ekonomika u taë-ëiklu 

ekonomiku fl-Istati Membri individwali jew f'xi partijiet minnhom. 
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Artikolu 5 

Kooperazzjoni fi ħdan il-MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku  

1. Il-BêE għandu jwettaq il-kompiti tiegħu fi ħdan mekkaniŜmu superviŜorju uniku li 

huwa magħmul mill-BêE u minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Il-BêE għandu 

jkun responsabbli mill-funzjonament effettiv u konsistenti tal-mekkaniŜmu 

superviŜorju uniku. 

2. Kemm il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ikunu soāāetti għal 

dmir ta' kooperazzjoni b'rieda tajba, u obbligu biex jiskambjaw informazzjoni.  

Mingħajr preāudizzju għas-setgħa tal-BêE li jirëievi direttament, jew li jkollu aëëess għal 

informazzjoni rapportata, fuq baŜi kontinwa, minn istituzzjonijiet ta' kreditu, l-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom b'mod partikolari jipprovdu lill-BêE 

bl-informazzjoni meħtieāa kollha għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti konferiti lill-

BêE minn dan ir-Regolament. 

▌ 

4a. Fejn adatt u mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltà u l-kontabbiltà tal-BêE 

għall-kompiti kkonferiti lilu permezz ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali għandhom ikunu responsabbli biex jassistu lill-BêE, taħt il-

kundizzjonijiet stabbiliti fil-qafas imsemmi fil-paragrafu 4e, fit-tħejjija u l-

implimentazzjoni ta' kwalunkwe att relatat mal-kompiti msemmija fl-Artikolu 4 

relatat mal-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha, inkluŜa l-assistenza f'attivitajiet ta' 

verifika. Huma għandhom isegwu l-istruzzjonijiet mogħtija mill-BêE meta jwettqu 

l-kompiti msemmija fl-Artikolu 4. 

4b. Fir-rigward tal-kompiti definiti fl-Artikolu 4, ħlief għall-punti (a) u (b) tal-

paragrafu 1 tiegħu, il-BêE għandu jkollu r-responsabbiltajiet stabbiliti fil-

paragrafu 4c u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandu jkollhom ir-

responsabbiltajiet stabbiliti fil-paragrafu 4d, fil-qafas tal-proëeduri, u soāāett għall-

proëeduri, imsemmija fil-paragrafu 4e, għas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' 

kreditu, il-kumpanniji holding finanzjarji jew il-kumpanniji holding finanzjarji 
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mħalltin li āejjin jew fergħat, li huma stabbiliti fi Stati Membri parteëipanti, ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stati Membri mhux parteëipanti: 

Dawk li huma inqas sinifikanti fuq baŜi konsolidata, fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fi 

ħdan l-Istati Membri parteëipanti, jew individwalment fil-kaŜ speëifiku tal-fergħat, 

li huma stabbiliti fi Stati Membri parteëipanti, ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti 

fi Stati Membri mhux parteëipanti. Is-sinifikanza għandha tkun ivvalutata abbaŜi 

tal-kriterji li āejjin:  

(i) id-daqs; 

(ii) l-importanza għall-ekonomija tal-UE jew kwalunkwe Stat Membru parteëipanti; 

(iii) is-sinifikanza tal-attivitajiet transkonfinali. 
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Fir-rigward tal-ewwel subparagrafu ta' hawn fuq, istituzzjoni ta' kreditu jew kumpannija 

holding finanzjarja jew kumpannija holding finanzjarja mħallta, ma għandhiex 

titqies bħala inqas sinifikanti, dment li ma jkunx āustifikat b'ëirkostanzi partikolari 

li għandhom jiāu speëifikati fil-metodoloāija, jekk kwalunkwe waħda mill-

kundizzjonijiet li āejjin ikunu sodisfatti: 

(i) il-valur totali tal-assi tagħha jaqbeŜ EUR 30 biljun; jew, 

(ii) il-proporzjon tal-assi totali tagħha fuq il-PDG tal-Istat Membru parteëipanti tal-

istabbiliment jaqbeŜ 20%, sakemm il-valur totali tal-assi tagħha ma jkunx taħt il-5 

biljun euro; jew, 

(iii) wara notifika mill-awtorità kompetenti nazzjonali tagħha li hija tqis tali istituzzjoni 

bħala li għandha rilevanza sinifikanti rigward l-ekonomija domestika, il-BêE jieħu 

deëiŜjoni li tikkonferma tali sinifikanza wara valutazzjoni komprensiva mill-BêE, 

inkluŜ valutazzjoni tal-karta tal-bilanë, ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu. 

Il-BêE jista' wkoll, fuq inizjattiva proprja, jikkunsidra li istituzzjoni tkun ta' rilevanza 

sinifikanti fejn tkun stabbilixxiet sussidjarji bankarji f'aktar minn Stat Membru 

parteëipanti wieħed u l-attivi jew il-passivi transkonfinali tagħha jirrappreŜentaw 

parti sinifikanti tal-attivi jew il-passivi totali tagħha soāāett għall-kundizzjonijiet 

stabbiliti fil-metodoloāija. 

Dawk li għalihom assistenza finanzjarja pubblika āiet rikjesta jew riëevuta direttament 

mill-EFSF jew il-MES ma għandhomx jitqiesu bħala inqas sinifikanti. 

Minkejja s-subparagrafi preëedenti, il-BêE għandu jwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan 

ir-Regolament fir-rigward tat-tliet istituzzjonijiet ta' kreditu l-aktar sinifikanti f'kull 

wieħed mill-Istati Membri parteëipanti, sakemm mhux iāāustifikat minħabba 

ëirkostanzi partikolari. 

4c. Fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-paragrafu 4b, u fi ħdan il-

qafas definit fil-paragrafu 4e: 
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(a) Il-BêE għandu joħroā regolamenti, linji gwida jew struzzjonijiet āenerali lill-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali, skont liema l-kompiti definiti fl-Artikolu 4 ħlief 

għall-ittri (a) u (b) tiegħu jitwettqu u deëiŜjonijiet superviŜorji jiāu adottati minn 

awtoritajiet kompetenti nazzjonali; 
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Tali struzzjonijiet jistgħu jirreferu għas-setgħat speëifiëi fl-Artikolu 13b, paragrafu 2 għal 

gruppi jew kategoriji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu għall-fini li tkun Ŝgurata l-

konsistenza tal-eŜiti superviŜorji fi ħdan il-MekkaniŜmu SuperviŜorju Uniku;  

(b) Meta meħtieā biex tkun Ŝgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' standards superviŜorji 

għoljin, il-BêE jista' f'kull ħin, fuq l-inizjattiva proprja wara li jikkonsulta l-

awtoritajiet nazzjonali jew fuq talba minn awtorità kompetenti nazzjonali, jiddeëiedi 

li jeŜerëita direttament hu stess is-setgħat rilevanti kollha għal istituzzjoni ta' kreditu 

waħda jew aktar imsemmija fil-paragrafu 4b, inkluŜ f'kaŜ fejn l-assistenza 

finanzjarja tkun intalbet jew riëevuta indirettament mill-EFSF jew il-MES; 

(c) Il-BêE għandu jeŜerëita sorveljanza fuq il-funzjonament tas-sistema, abbaŜi tar-

responsabbiltajiet u l-proëeduri stabbiliti f'dan l-Artikolu, u b'mod partikolari l-

paragrafu 4e(c);  

(d) Il-BêE jista' f'kull ħin jagħmel uŜu mis-setgħat imsemmija fl-Artikoli 9 sa 12; 

(e) Il-BêE jista' jitlob ukoll informazzjoni, fuq baŜi ad hoc jew kontinwa, mill-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar il-prestazzjoni tal-kompiti mwettqa 

minnhom skont dan l-Artikolu. 

4d. Mingħajr preāudizzju għall-paragrafu 4c, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 

għandhom iwettqu u jkunu responsabbli għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 4(1) 

(aa), (c), (f), (g), (i), u (k) u għall-adozzjoni tad-deëiŜjonijiet superviŜorji rilevanti 

kollha fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fil-paragrafu 4b, l-ewwel 

subparagrafu, fil-qafas u soāāett għall-proëeduri msemmija fil-paragrafu 4e.  

Mingħajr preāudizzju għall-Artikoli 9 u 12, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u nominati 

għandhom iŜommu s-setgħat, f'konformità mad-dritt nazzjonali, li jiksbu 

informazzjoni mill-istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding, kumpaniji holding 

imħallta u impriŜi inkluŜi fis-sitwazzjoni finanzjarja konsolidata ta' istituzzjoni ta' 

kreditu u biex iwettqu spezzjonijiet fuq il-post f'dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-

kumpanniji holding, il-kumpanniji holding imħallta u l-impriŜi. L-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-BêE, skont il-qafas stabbilit fil-
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paragrafu 4e, dwar il-miŜuri meħudin skont dan il-paragrafu u jikoordinaw mill-

qrib dawk il-miŜuri mal-BêE. 

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jirrappurtaw lill-BêE fuq baŜi regolari 

dwar il-prestazzjoni tal-attivitajiet imwettqa taħt dan l-Artikolu.  

4e. Il-BêE għandu, f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta' Stati 

Membri parteëipanti, u abbaŜi ta' proposta minn Bord SuperviŜorju, jadotta u 

jippubblika qafas biex jiāu organizzati modalitajiet prattiëi ta' implimentazzjoni ta' 

dan l-Artikolu. Il-qafas għandu jinkludi, tal-anqas, dan li āej:  

(a) il-metodoloāija speëifika għall-valutazzjoni tal-kriterji msemmija fil-paragrafu 4b, 

is-subparagrafi 1 sa 3 u l-kriterji li taħthom il-paragrafu 4b, is-subparagrafu 4 ma 

jibqax japplika għal istituzzjoni speëifika ta' kreditu u l-arranāamenti riŜultanti 

għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-paragrafi 4c u 4d. Dawn l-arranāamenti u l-

metodoloāija għall-valutazzjoni tal-kriterji msemmija fil-paragrafu 4b, is-

subparagrafi 1 sa 3 għandhom jiāu rieŜaminati biex jirriflettu kwalunkwe bidla 

rilevanti, u għandhom jiŜguraw li meta bank ikun tqies bħala sinifikanti jew inqas 

sinifikanti dik il-valutazzjoni għandha tiāi modifikata biss fil-kaŜ ta' bidliet 

sostanzjali u nontransitorji taë-ëirkostanzi, b'mod partikolari dawk ië-ëirkostanzi 

relatati mas-sitwazzjoni tal-bank li huma rilevanti għal dik il-valutazzjoni. 

(b) id-definizzjoni tal-proëeduri, inkluŜi l-limiti ta' Ŝmien, u l-possibbiltà li jitħejja 

abbozz ta' deëiŜjonijiet li għandu jintbagħat lill-BêE għall-konsiderazzjoni, għar-

relazzjoni bejn il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fir-rigward tas-

superviŜjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mhux meqjusa inqas sinifikanti skont il-

paragrafu 4b; 

(b) id-definizzjoni tal-proëeduri, inkluŜi l-limiti ta' Ŝmien, għar-relazzjoni bejn il-BêE u 

l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fir-rigward tas-superviŜjoni ta' istituzzjonijiet ta' 

kreditu meqjusa inqas sinifikanti skont il-paragrafu 4b. Tali proëeduri għandhom 

b'mod partikolari jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, skont il-kaŜijiet 

definiti fil-qafas, biex: 

(i) jinnotifikaw lill-BêE dwar kwalunkwe proëedura superviŜorja materjali;  
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(ii) jivvalutaw aktar, fuq talba tal-BêE, aspetti speëifiëi tal-proëedura; 

(iii) jittrasmettu lill-BêE l-abbozzi ta' deëiŜjonijiet superviŜorji materjali, li dwarhom il-

BêE jista' jesprimi l-fehmiet tiegħu. 

4f. Kull fejn l-BêE jkun assistit mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew awtoritajiet 

nominati għall-fini li jeŜerëitaw il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, il-

BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jikkonformaw mad-

dispoŜizzjonijiet stabbiliti fl-atti rilevanti tal-Unjoni fir-rigward tal-allokazzjoni tar-

responsabbiltajiet u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti mill-Istati 

Membri differenti. 

Artikolu 6 

Kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-▌Istati Membri parteëipanti li l-

munita tagħhom mhijiex l-Euro  

1. Fi ħdan il-limiti stabbiliti f'dan l-Artikolu, il-BêE għandu jwettaq il-kompiti fl-oqsma 

msemmija fl-Artikolu 4 (1) u (2) u l-Artikolu 4a b’rabta mal-istituzzjonijiet ta' kreditu 

stabbiliti fi Stat Membru li l-munita tiegħu mhijiex l-euro, fejn āiet stabbilita 

kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BêE u l-awtorità kompetenti nazzjonali ta' tali Stat 

Membru skont dan l-Artikolu. 

Għal dak il-għan, il-BêE jista' jindirizza struzzjonijiet lill-awtorità kompetenti nazzjonali tal-

▌Istat Membru parteëipanti li l-munita tiegħu mhijiex l-Euro. 

2. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BêE u l-awtorità kompetenti nazzjonali ta’ ▌Stat 

Membru parteëipanti li l-munita tiegħu mhijiex l-Euro għandha tiāi stabbilita, 

b’deëiŜjoni adottata mill-BêE, fejn jiāu ssodisfati l-kundizzjonijiet li āejjin: 

(a) L-Istat Membru kkonëernat jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni, lill-

BêE u lill-ABE bit-talba li jidħlu f’kooperazzjoni mill-qrib mal-BêE b’rabta mal-

eŜerëitar tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 4 u l-Artikolu 4a fir-rigward tal-

istituzzjonijiet kollha ta' kreditu stabbiliti fl-Istat Membru kkonëernat, f'konformità 

mal-Artikolu 5;  
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(b) Fin-notifika, l-Istat Membru kkonëernat jintrabat: 

–  li jiŜgura li l-awtorità kompetenti nazzjonali jew l-awtorità nazzjonali speëifikata 

tiegħu ser 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’ jeħtieā għall-fini tat-twettiq ta’ valutazzjoni komprensiva 

ta’ dawk l-istituzzjonijiet ta’ kreditu. 

(c) L-Istat Membru kkonëernat adotta leāislazzjoni nazzjonali rilevanti biex jiŜgura li l-

awtorità kompetenti nazzjonali ser tkun obbligata tadotta kwalunkwe miŜura b’rabta 

mal-istituzzjonijiet ta' kreditu mitluba mill-BêE, skont il-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 nazzjonali ta’ Stat Membru kkonëernat b’rabta ma’ 

istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding 

finanzjarja mħallta, hu għandu jindirizza l-istruzzjonijiet lil dik l-awtorità, fejn 

jispeëifika skeda ta' Ŝmien rilevanti. 

Dik l-iskeda ma 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 skont l-obbligu 

msemmi fil-paragrafu (2)(c). 

5a. Il-BêE għandu jiddeëiedi li joħroā twissija lill-Istat Membru kkonëernat li l-

kooperazzjoni mill-qrib ser tiāi sospiŜa jew tintemm jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni 

korrettiva deëiŜiva fil-kaŜijiet li āejjin: 

(a) meta, fl-opinjoni tal-BêE, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(a) sa (c) ma 

jibqgħux jiāu ssodisfati minn Stat Membru kkonëernat; jew  
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(b) meta, fl-opinjoni tal-BêE, l-awtorità kompetenti nazzjonali ta' Stat Membru ma 

taāixxix f'konformità mal-obbligu msemmi fil-pargrafu 2(c). 

Jekk tali azzjoni ma tkunx ittieħdet sa 15-il jum wara n-notifika ta' tali twissija, il-BêE 

jista' jissospendi jew jittermina l-kooperazzjoni mill-qrib ma' dak l-Istat Membru.  

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 b’mod debitu l-effikaëja superviŜorja u l-

interessi leāittimi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. 

5b. L-Istat Membru jista' jitlob lill-BêE biex jittermina l-kooperazzjoni mill-qrib fi 

kwalunkwe ħin wara l-iskadenza tat-tliet snin mill-pubblikazzjoni f'Il-Āurnal 

Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea tad-deëiŜjoni adottata mill-BêE għall-istabbiliment ta' 

kooperazzjoni mill-qrib. It-talba għandha tispjega r-raāunijiet għat-terminazzjoni, 

inkluŜ, meta rilevanti, konsegwenzi negattivi sinifikanti potenzjali fir-rigward tar-

responsabbiltajiet fiskali tal-Istat Membru. F'dan il-kaŜ, il-BêE għandu 

immedjatament jipproëedi bl-adozzjoni ta' deëiŜjoni li ttemm il-kooperazzjoni mill-

qrib u għandu jindika d-data minn meta tapplika f'perijodu massimu ta' tliet xhur, 

b'konsiderazzjoni debita tal-effikaëja superviŜorja u l-interessi leāittimi tal-

istituzzjonijiet ta' kreditu. Id-deëiŜjoni għandha tiāi ppubblikata f'Il-Āurnal 

Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

5c. Jekk Stat Membru parteëipanti li mhux fiŜ-Ŝona tal-euro jinnotifika lill-BêE 

f'konformità mal-Artikolu 19(3) tan-nuqqas ta' qbil raāunat tiegħu bl-oāāezzjoni 

tal-Kunsill Governattiv għal abbozz ta' DeëiŜjoni tal-Bord SuperviŜorju, il-Kunsill 

Governattiv għandu, f'perijodu ta' 30 jum, jagħti l-opinjoni tiegħu dwar in-nuqqas 

ta' qbil raāunat espress mill-Istat Membru u, filwaqt li jagħti r-raāunijiet tiegħu 

biex isir dan, jikkonferma jew jirtira l-oāāezzjoni tiegħu. 

Fil-kaŜ li l-Kunsill Governattiv jikkonferma l-oāāezzjoni tiegħu, l-Istat Membru 

parteëipanti li mhux fiŜ-Ŝona tal-euro jista' jinnotifika lill-BêE li huwa mhux ser 

jintrabat mid-deëiŜjoni potenzjali relatata ma' abbozz emendat ta' deëiŜjoni possibbli 

mill-Bord SuperviŜorju.  
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Il-BêE għandu mbagħad jikkunsidra s-sospensjoni jew it-terminazzjoni possibbli tal-

kooperazzjoni mill-qrib ma' dak l-Istat Membru, b'konsiderazzjoni dovuta tal-

effettività superviŜorja u jieħu deëiŜjoni f'dak ir-rigward. 

Il-BêE għandu jieħu kont, b'mod partikolari, tal-konsiderazzjonijiet li āejjin: 

- jekk in-nuqqas ta' tali sospensjoni jew terminazzjoni jistax jhedded l-integrità tal-

MSU jew ikollux konsegwenzi negattivi sinifikanti fir-rigward tar-responsabbiltajiet 

fiskali tal-Istati Membri;  

- jekk tali sospensjoni jew terminazzjoni jistax ikollha konsegwenzi negattivi 

sinifikanti fir-rigward tar-responsabbiltajiet fiskali fl-Istat Membru li jkun ta 

notifika dwar l-oāāezzjoni f'konformità mal-Artikolu 19(3); 

- jekk huwiex sodisfatt jew le li l-awtorità kompetenti nazzjonali adottatx miŜuri li, fl-

opinjoni tal-BêE: 

(a) jiŜguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu li nnotifikaw l-oāāezzjoni tagħhom skont is-

subparagrafu preëedenti ma jkunux soāāetti għal trattament aktar favorevoli minn 

istituzzjonijiet ta' kreditu fi Stati Membri parteëipanti oħra; 

(b) huma effettivi daqs id-deëiŜjoni tal-Kunsill Governattiv taħt is-subparagrafu 

preëedenti fil-kisba tal-objettivi msemmijin fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament u fl-

iŜgurar tal-konformità mad-dritt rilevanti tal-Unjoni. 

Il-BêE għandu jinkludi dawn il-konsiderazzjonijiet fid-deëiŜjoni tiegħu u jikkomunikahom 

lill-Istat Membru kkonëernat. 

5d. Jekk Stat Membru parteëipanti li mhux fiŜ-Ŝona tal-euro ma jaqbilx ma' abbozz ta' 

deëiŜjoni tal-Bord SuperviŜorju, huwa għandu jgħarraf lill-Kunsill Governattiv bin-

nuqqas ta' qbil raāunat tiegħu fi Ŝmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta jirëievi l-

abbozz ta' deëiŜjoni. Il-Kunsill Governattiv għandu mbagħad jiddeëiedi dwar il-

kwistjoni fi Ŝmien ħamest ijiem ta' xogħol, filwaqt li jqis dawk ir-raāunijiet bis-sħiħ, 

u jispjega bil-miktub id-deëiŜjoni tiegħu lill-Istat Membru kkonëernat. L-Istat 

Membru kkonëernat jista' jitlob lill-BêE li jtemm il-kooperazzjoni mill-qrib b'effett 
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immedjat u ma jkunx marbut bid-deëiŜjoni li ssir. 

5e. Stat Membru li jkun ittermina l-kooperazzjoni mill-qrib mal-BêE ma jistax jidħol 

għal kooperazzjoni mill-qrib ādida qabel ma jiskadu tliet snin mid-data tal-

pubblikazzjoni f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea tad-deëiŜjoni tal-BêE li 

tittermina l-kooperazzjoni mill-qrib.  

Artikolu 7 

Relazzjonijiet internazzjonali 

Mingħajr preāudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet u l-

korpi l-oħra tal-Unjoni inkluŜ l-ABE, b’rabta mal-kompiti kkonferiti lill-BêE 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. 
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Kapitolu III 

Setgħat tal-BêE  

Artikolu 8 

Setgħat ta' superviŜjoni u ta' investigazzjoni 

1. Għall-fini esklussiv tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu bl-Artikolu 4(1), (2) u 4a(2), 

il-BêE għandu jitqies, kif adatt, bħala l-awtorità kompetenti jew l-awtorità nominata 

fl-Istati Membri parteëipanti kif stabbiliti mill-atti rilevanti ▌tad-dritt tal-Unjoni ▌.  

Għall-istess fini esklussiv, ▌ il-BêE għandu ▌jkollu s-setgħat u l-obbligi kollha li jinsabu 

f'dan ir-Regolament. Huwa għandu jkollu wkoll is-setgħat u l-obbligi kollha li l-

awtoritajiet kompetenti u nominata għandu jkollhom skont id-dritt rilevanti tal-

Unjoni, sakemm ma jkunx previst mod ieħor b'dan ir-Regolament. B'mod 

partikolari, il-BêE għandu jkollu s-setgħat elenkati fit-Taqsimiet 1 u 2 ta' dan il-

Kapitolu. 

Sal-limitu neëessarju għat-twettiq tal-kompiti konferiti fuqu b'dan ir-Regolament, il-BêE 

jista', permezz ta' struzzjonijiet, jesiāi li dawk l-awtoritajiet nazzjonali jagħmlu uŜu 

mis-setgħat tagħhom, taħt u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dritt nazzjonali, 

fejn dan ir-Regolament ma jikkonferix tali setgħat fuq il-BêE. Dawk l-awtoritajiet 

nazzjonali għandhom jinformaw b'mod sħiħ lill-BêE dwar l-eŜerëizzju ta' dawn is-

setgħat. 

2a. Il-BêE għandu jeŜerëita s-setgħat imsemmija fil-paragrafu 1 skont l-atti msemmija 

fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3). Fl-eŜerëizzju tas-setgħat superviŜorji u 

investigatorji rispettivi tagħhom, il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 

għandhom jikkooperaw mill-qrib. 

2b. B'deroga mill-paragrafu 1, fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fi Stati 

Membri li jkunu daħlu f'kooperazzjoni mill-qrib skont l-Artikolu 6, il-BêE għandu 

jeŜerëita s-setgħat tiegħu skont l-Artikolu 6. 
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TAQSIMA 1 

Setgħat Investigatorji 

Artikolu 9 

Talbiet għal informazzjoni 

1. Mingħajr preāudizzju għas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 8(1), u soāāett għall-

kundizzjonijiet li jinsabu fid-dritt rilevanti tal-Unjoni, il-BêE jista’ ▌jesiāi li l-

persuni āuridiëi jew fiŜiëi li āejjin, soāāett għall-Artikolu 4, jipprovdu l-informazzjoni 

kollha neëessarja sabiex 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 ta' statistika relatati: 

(a) istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti; 

(b) kumpaniji holding finanzjarji stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti; 

(c) kumpaniji holding finanzjarji mħallta stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti; 

(d) kumpaniji holding finanzjarji b'attività mħallta stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti; 

(e) persuni li jappartjenu għall-entitajiet imsemmijin f'(a) sa (d) ▌; 

(f) partijiet terzi li lilhom l-entitajiet msemmija f’(a) sa (d) ikunu esternalizzaw 

▌funzjonijiet jew attivitajiet; 

▌ 

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 hu għandu jagħmel dik l-informazzjoni disponibbli lill-
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awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonëernati. 
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Artikolu 10 

Investigazzjonijiet āenerali 

1. Sabiex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament, u soāāett għal 

kundizzjonijiet oħrajn li jinsabu fid-dritt rilevanti tal-Unjoni, il-BêE jista’ jwettaq l-

investigazzjonijiet kollha neëessarji ta' kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu 9 

(1) (a) sa (f) stabbilita jew lokalizzata fi Stat Membru parteëipanti. 

Għal dak il-għan, il-BêE għandu jkollu d-dritt li: 

(a) jesiāi s-sottomissjoni ta’ dokumenti; 

(b) jeŜamina l-kotba u r-reāistri tal-persuni msemmija fl-Artikolu 9 (1) (a) sa (f) u 

jagħmel kopji jew jieħu estrazzjonijiet mit-tali kotba u reāistri; 

(c) jikseb spjegazzjonijiet bil-miktub jew bil-fomm minn kwalunkwe persuna msemmija 

fl-Artikolu 9(1) (a) sa (f) jew ir-rappreŜentanti jew il-persunal tagħhom; 

(d) jintervista kwalunkwe persuna ▌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 (f) għandhom ikunu soāāetti għal 

investigazzjonijiet imnedija abbaŜi ta' deëiŜjoni tal-BêE.  

Meta persuna tostakola l-isvolāiment ta' investigazzjoni, l-awtorità kompetenti nazzjonali tal-

Istat Membru parteëipanti fejn tkun tinsab is-sede rilevanti għandha tipprovdi, 

f'konformità mad-dritt nazzjonali, l-assistenza meħtieāa inkluŜ, fil-kaŜijiet 

imsemmija fl-Artikoli 11 u 12, billi tiffaëilita l-aëëess mill-BêE għas-sede 

kummerëjali tal-persuni āuridiëi msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (f), sabiex ikunu 

jistgħu jiāu eŜerëitati d-drittijiet imsemmija qabel. 
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Artikolu 11 

Spezzjonijiet fuq il-post 

1. Sabiex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, u soāāett għall-

kundizzjonijiet l-oħħrajn li jinsabu fid-dritt rilevanti tal-Unjoni, il-BêE jista’, skont 

l-Artikolu 12 u soāāett għal notifika minn qabel lill-awtorità kompetenti nazzjonali 

kkonëernata, iwettaq l-ispezzjonijiet fuq il-post kollha neëessarji fis-sede 

kummerëjali tal-persuni āuridiëi msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (f) u kwalunkwe 

intrapriŜa oħra inkluŜa fis-superviŜjoni konsolidata fejn il-BêE huwa s-superviŜur 

konsolidanti skont l-Artikolu 4(1)(i). Meta t-twettiq xieraq u l-effiëjenza tal-ispezzjoni 

jkunu jeħtieāu hekk, il-BêE jista' jwettaq l-ispezzjoni fuq il-post mingħajr notifika 

minn qabel lil dawk il-persuni āuridiëi. 

2. L-uffiëjali tal-BêE u persuni oħra awtorizzati minnu biex iwettqu spezzjoni fuq il-post 

jistgħu jidħlu fi kwalunkwe bini u art fejn joperaw il-persuni āuridiëi soāāetti għal 

deëiŜjoni ta’ investigazzjoni adottata mill-BêE u għandu jkollhom is-setgħat kollha 

stipulati fl-Artikolu 10 (1) . ▌ 

3. Il-persuni āuridiëi msemmija fl-Artikolu 9(1) (a) sa (f) għandhom ikunu soāāetti għal 

spezzjonijiet fuq il-post abbaŜi ta' deëiŜjoni tal-BêE. 

4. L-uffiëjali u persuni oħra li jakkumpanjawhom awtorizzati jew nominati mill-

▌awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru fejn għandha ssir l-ispezzjoni 

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 ukoll 

ikollhom id-dritt li jipparteëipaw fl-ispezzjonijiet fuq il-post▌. 

5. Meta l-uffiëjali tal-BêE u persuni oħra awtorizzati jew nominata mill-BêE li 

jakkumpanjawhom jaraw li persuna topponi għal spezzjoni ordnata skont dan l-

Artikolu, l-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru parteëipanti kkonëernat 

għandha tagħtihom l-assistenza neëessarja skont id-dritt nazzjonali. Sal-limitu 
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meħtieā għall-ispezzjoni, din l-assistenza għandha tinkludi s-siāillar ta' kwalunkwe 

bini kummerëjali u kotba jew reāistri. Meta s-setgħa ma tkunx disponibbli għall-

awtorità kompetenti nazzjonali kkonëernata, hija għandha tuŜa s-setgħat tagħha 

biex titlob l-assistenza neëessarja ta' awtoritajiet nazzjonali oħrajn.  

Artikolu 12 

Awtorizzazzjoni minn awtorità āudizzjarja 

1. Jekk spezzjoni fuq il-post prevista fl-Artikolu 11(1) u (2) jew l-assistenza prevista fl-

Artikolu 11(5) tesiāi 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, 

l-awtorità āudizzjarja nazzjonali għandha tikkontrolla li d-deëiŜjoni tal-BêE tkun 

awtentika u li l-miŜuri koersivi previsti la jkunu arbitrarji u lanqas eëëessivi filwaqt li 

jitqies is-suāāett tal-ispezzjoni. Meta tikkontrolla l-proporzjonalità tal-miŜuri koersivi, 

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 msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3) u l-gravità tal-ksur 

issuspettat u n-natura tal-involviment tal-persuna soāāetta għall-miŜuri koersivi. 

Madankollu, l-awtorità āudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tanalizza n-neëessità tal-

ispezzjoni u lanqas ma għandha titlob li tiāi pprovduta bl-informazzjoni fil-fajl tal-

BêE. Il-legalità tad-deëiŜjoni tal-BêE għandha tkun soāāetta għal analiŜi mill-Qorti 

tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

TAQSIMA 2 

setgħat superviŜorji speëifiëi 

Artikolu 13 

Awtorizzazzjoni  

1. Kwalunkwe applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jingħata bidu għall-operat ta’ 

istituzzjoni ta' kreditu li tkun ser tiāi stabbilita fi Stat Membru parteëipanti għandha 
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tiāi sottomessa lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru fejn l-

istituzzjoni ta' kreditu tkun ser tiāi stabbilita skont ir-rekwiŜiti stabbiliti fil-liāi 

nazzjonali rilevanti. 

1a. Jekk l-applikant jikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha ta' awtorizzazzjoni stabbiliti 

fil-liāi nazzjonali rilevanti ta’ dak l-Istat Membru, l-awtorità kompetenti nazzjonali 

għandha tieħu, fil-perijodu previst fil-liāi nazzjonali rilevanti, abbozz ta' deëiŜjoni 

biex tipproponi lill-BêE biex jagħti l-awtorizzazzjoni. L-abbozz ta' deëiŜjoni għandha 

tiāi nnotifikata lill-BêE u lill-applikant għal awtorizzazzjoni. Fil-kaŜijiet l-oħra, l-

awtorità kompetenti nazzjonali għandha tirrifjuta l-applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni. 

1b. L-abbozz ta' deëiŜjoni għandu jiāi kkunsidrat li jiāi adottat mill-BêE sakemm il-

BêE ma joāāezzjonax f'perijodu massimu ta' 10 ijiem ta' ħidma, li jista' jiāi estiŜ 

darba għall-istess perijodu f'kaŜijiet debitament āustifikati. Il-BêE għandu 

joāāezzjona għall-abbozz ta' deëiŜjoni biss meta ma jintlaħqux il-kondizzjonijiet 

għal awtorizzazzjoni stabbiliti fil-liāi rilevanti tal-Unjoni. Huwa għandu jiddikjara 

r-raāunijiet għar-rifjut bil-miktub. 

1c. Id-deëiŜjoni meħuda skont il-paragrafi 1a u 1b għandha tiāi nnotifikata mill-

awtorità kompetenti nazzjonali lill-applikant għal awtorizzazzjoni. 

2. Soāāett għall-paragrafu (2a), il-BêE jista’ jirtira l-awtorizzazzjoni fil-kaŜijiet 

stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni fuq l-inizjattiva proprja, wara konsultazzjonijiet 

mal-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru parteëipanti fejn tkun 

stabbilita l-istituzzjoni ta' kreditu, jew fuq proposta mill-awtorità kompetenti 

nazzjonali tal-Istat Membru parteëipanti fejn tkun stabbilita l-istituzzjoni ta' kreditu. 

Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom b'mod partikolari jiŜguraw li qabel ma 

jittieħdu deëiŜjonijiet rigward l-irtirar, il-BêE jagħti biŜŜejjed Ŝmien lill-awtoritajiet 

nazzjonali biex jiddeëiedu dwar l-azzjonijiet neëessarji ta' rimedju, inkluŜi miŜuri ta' 

riŜoluzzjoni possibbli, u jieħdu kont tagħhom. 

Meta l-awtorità kompetenti nazzjonali li tkun ipproponiet l-awtorizzazzjoni skont il-

paragrafu 1 tqis li l-awtorizzazzjoni trid tiāi rtirata skont il-liāi nazzjonali rilevanti, 
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din 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 bis-sħiħ il-

āustifikazzjoni għall-irtirar imressqa mill-awtorità kompetenti nazzjonali. 

2a. Sakemm l-awtoritajiet nazzjonali jibqgħu kompetenti għar-riŜoluzzjoni ta' 

istituzzjonijiet ta' kreditu, f'kaŜijiet fejn huma jqisu li l-irtirar tal-awtorizzazzjoni 

jippreāudika l-implimentazzjoni adegwata ta' azzjonijiet neëessarji għar-riŜoluzzjoni 

jew biex tinŜamm l-istabbiltà finanzjarja, huma għandhom jinnotifikaw debitament 

l-oāāezzjoni tagħhom lill-BêE bi spejgazzjoni fid-dettall tal-preāudizzju li l-irtirar 

jista' jikkawŜa. F'dawk il-kaŜijiet, il-BêE għandu jastjeni milli jipproëedi għall-

irtirar għal perijodu miftiehem b'mod reëiproku mal-awtoritajiet nazzjonali. Il-BêE 

jista' jagħŜel li jestendi dak il-perijodu jekk huwa tal-opinjoni li jkun sar progess 

suffiëjenti. Jekk, madankollu, il-BêE jiddetermina f'deëiŜjoni raāunata li azzjonijiet 

adatti neëessarji biex tinŜamm l-istabbilta finanzjarja ma āewx implimentati mill-

awtoritajiet nazzjonali, l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għandu japplika 

immedjatament. 
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Artikolu 13a 

Valutazzjoni ta' akkwiŜizzjonijiet ta' holdings kwalifikanti 

1. Mingħajr preāudizzju għall-eŜenzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(1)(b), kwalunke 

notifika ta' akkwist ta' holding kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat 

Membru parteëipanti jew kwalunke informazzjoni relatata għandha tiāi introdotta 

mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru fejn l-istituzzjoni ta' kreditu 

hija stabbilita f'konformità mar-rekwiŜiti stabbiliti fil-liāi nazzjonali rilevanti 

bbaŜata fuq l-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3). 

2. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tivvaluta l-akkwiŜizzjoni proposta, u 

għandha tibgħat in-notifika u proposta għal deëiŜjoni biex tiāi opposta jew ma tiāix 

opposta l-akkwiŜizzjoni, ibbaŜata fuq il-kriterji stabbiliti fl-atti msemmijin fl-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 4(3), lill-BêE, tal-inqas għaxart ijiem qabel l-iskadenza 

tal-perijodu ta' valutazzjoni rilevanti kif iddefinit fid-dritt rilevanti tal-Unjoni, u 

għandha tgħin lill-BêE f'konformità mal-Artikolu 5. 

3. Il-BêE għandu jiddeëiedi jekk jopponix l-akkwiŜizzjoni abbaŜi tal-kriterji ta' 

valutazzjoni stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni u f'konformità mal-proëedura u 

fil-perijodi ta' valutazzjoni stabbiliti fih. 

Artikolu 13b 

Setgħat superviŜorji 

1. Għall-fini tat-twettiq tal-kompiti tiegħu msemmija fl-Artikolu 4(1) u mingħajr 

preāudizzju għal setgħat oħra konferiti lill-BêE, il-BêE għandu jkollu s-setgħat 

stabbiliti fil-paragrafu 2 biex jesiāi li kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija 

holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta fl-Istati Membri 

parteëipanti tieħu l-miŜuri neëessarji fi stadju bikri biex jiāu indirizzati l-problemi 

rilevanti fi kwalunkwe ëirkostanza li āejja: 

(a) l-istituzzjoni ta' kreditu ma tilħaqx ir-rekwiŜiti tal-atti msemmija fl-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 4(3); 
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(b) il-BêE għandu prova li l-istituzzjoni ta' kreditu x'aktarx ser tikser ir-rekwiŜiti tal-

atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3) fit-12-il xahar li jmiss; 
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(c) ibbaŜati fuq determinazzjoni, fil-qafas ta' rieŜami superviŜorju f'konformità mal-

Artikolu 4(1)(g), li l-arranāamenti, l-istrateāiji, il-proëessi u l-mekkaniŜmi 

implimentati mill-istituzzjoni ta' kreditu u l-fondi proprji u l-likwidità miŜmuma 

minnha ma jiŜgurawx āestjoni soda u kopertura tar-riskji tagħha. 

2. Minkejja d-dispoŜizzjoni stabbilita fl-Artikolu 8(1), il-BêE għandu jkollu s-setgħat li 

āejjin:  

(a) li jeħtieāu li l-istituzzjonijiet iŜommu fondi proprji li jaqbŜu r-rekwiŜiti kapitali 

stipulati fl-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(3) marbuta ma' 

elementi ta' riskji u riskji mhux koperti mill-atti rilevanti tal-Unjoni,  

(b) li jobbliga r-rinfurzar tal-arranāamenti, il-proëessi, il-mekkaniŜmi u l-istrateāiji; 

(c) li jesiāi li l-istituzzjonijiet jippreŜentaw pjan biex terāa' tiāi stabbilita l-konformità 

mar-rekwiŜiti superviŜorji f'konformità mal-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 4(3) u li jistabbilixxu skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu, inkluŜ 

titjib għal dak il-pjan rigward il-kamp ta' applikazzjoni u l-iskadenza; 

(d) li jobbliga lill-istituzzjonijet japplikaw politika speëifika ta' provvediment jew 

trattament ta' assi f'termini ta' rekwiŜiti ta' fondi proprji; 

(e) li jirrestrināi jew jillimita n-negozju, l-operazzjonijiet jew netwerk ta' istituzzjonijiet 

jew jitlob ië-ëessjoni ta' attivitajiet li joħolqu riskji eëëessivi fuq is-solidità ta' 

istituzzjoni; 

(f) li jobbliga t-tnaqqis tar-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi ta' 

istituzzjonijiet; 

(g) li jobbliga lill-istituzzjonijiet jillimitaw rimunerazzjoni varjabbli bħala perëentwali 

ta' dħul nett meta tkun inkonsistenti mal-manteniment ta' baŜi kapitali soda; 

(h) li jobbliga lill-istituzzjonijiet juŜaw profitti netti biex jissaħħu l-fondi proprji; 
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(i) li jirrestrināi jew jipprojbixxi distribuzzjonijiet mill-istituzzjoni lill-azzjonisti, 

membri jew detenturi ta' strumenti ta' Grad 1 Addizzjonali fejn il-projbizzjoni ma 

tikkostitwixxix avveniment ta' falliment tal-istituzzjoni; 

(j) li jimponi rekwiŜiti ta' rapputar addizzjonali jew aktar frekwenti, inkluŜ rappurtar 

dwar poŜizzjonijiet tal-kapital u l-likwidità; 

(k) li jimponi rekwiŜiti speëifiëi tal-likwidità, inkluŜ restrizzjonijiet fuq diskrepanzi fil-

maturità bejn assi u passivi; 

(l) li jitlob divulgazzjonijiet addizzjonali; 

(m) li jneħħi fi kwalunkwe ħin membri mill-korp ta' āestjoni ta' istituzzjonijiet ta' 

kreditu li ma jissodisfawx ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-atti msemmija fl-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 4(3). 

Artikolu 14 

Setgħat tal-awtoritajiet ospitanti u kooperazzjoni dwar superviŜjoni kkonsolidata 

1. Bejn l-Istati Membri parteëipanti l-proëeduri stabbiliti fid-dritt rilevanti 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 ta' kompiti mhux ikkonferiti lill-BêE bl-

Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament. 

2. Id-dispoŜizzjonijiet stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-Unjoni b’rabta mal-kooperazzjoni 

bejn l-awtoritajiet kompetenti mill-Istati Membri differenti għat-twettiq tas-

superviŜjoni fuq baŜi kkonsolidata m'għandhomx japplikaw sal-punt li l-BêE hu l-

unika awtorità kompetenti involuta ▌. 

2a. Fit-twettiq tal-kompitu tiegħu kif definit fl-Artikolu 4 u 4a, il-BêE għandu 

jirrispetta bilanë āust bejn l-Istati Membri parteëipanti kollha skont l-Artikolu 5(8) 

u għandu, fir-relazzjoni tiegħu mal-Istati Membri mhux parteëipanti, jirrispetta l-

bilanë bejn l-Istati Membri domiëiljari u ospitanti stabbilit fil-liāi rilevanti tal-
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Unjoni. 
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Artikolu 15 

Sanzjonijiet amministrattivi 

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, b'negliāenza, jiksru rekwiŜit skont atti 

rilevanti tad-dritt tal-Unjoni li fir-rigward tagħhom għandu jkun hemm disponibbli 

sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi għall-awtoritajiet kompetenti skont id-dritt 

rilevanti tal-Unjoni, il-BêE jista’ jimponi sanzjonijiet amministrattivi pekunjarji sa 

darbtejn l-ammont tal-profitt miksub jew it-telf evitat minħabba ksur meta dawn 

jistgħu jiāu ddeterminati, jew sa 10 % tal-fatturat annwali totali, kif definit fid-dritt 

rilevanti tal-Unjoni, ta’ persuna āuridika fis-sena ta' negozju preëedenti jew tali 

sanzjonijiet pekunarji oħrajn kif jista' jiāi previst fil-liāi rilevanti tal-Unjoni. 

2. Meta l-persuna āuridika tkun sussidjarja ta’ impriŜa parent, il-fatturat annwali totali 

rilevanti msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun il-fatturat annwali totali li jirriŜulta 

mill-kont ikkonsolidat tal-impriŜa parent aħħarija fis-sena ta’ negozju preëedenti. 

3. Is-sanzjonijiet applikati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswaŜivi. Meta 

jiāi biex jiddetermina jekk jimponix sanzjoni u biex jiddetermina s-sanzjoni x-xierqa, 

il-BêE għandu jaāixxi skont l-Artikolu 8(2a). 

4. Il-BêE għandu japplika dan l-Artikolu f'konformità mal-atti msemmija fl-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 4(3), inkluŜ il-proëeduri li jinsabu fir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 2532/98, kif adatt. 

5. F’kaŜijiet mhux koperti bil-paragrafu 1, fejn meħtieā għall-fini tat-twettiq tal-kompiti 

kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, il-BêE jista’ jesiāi li l-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali jibdew proëedimenti bil-ħsieb li jieħdu azzjoni sabiex jiŜguraw li jiāu 

imposti sanzjonijiet adegwati skont l-atti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 4(3) u kwalunkwe leāislazzjoni nazzjonali rilevanti li tagħti setgħat 

speëifiëi li attwalment mhumiex meħtieāa mid-Dritt tal-Unjoni. Is-sanzjonijiet 

applikati mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ikunu effettivi, 
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proporzjonati u disswaŜivi. 
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L-ewwel subparagrafu għandu jkun applikabbli b'mod partikolari għas-sanzjonijiet pekunarji 

li għandhom jiāu imposti fuq istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji holding finanzjarji 

jew kumpaniji holding mħallta għal ksur tal-liāi nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi 

rilevanti tal-UE, u għal kwalunkwe sanzjoni jew miŜura amministrattiva li għandha 

tiāi imposta fuq membri tal-bord maniāerjali ta' istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija 

holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta 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, jekk tkunx 

āiet appellata jew le, fil-kaŜijiet ta' u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liāi 

rilevanti tal-Unjoni. 

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 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2532/98. 

Kapitolu IV 

Prinëipji organizzativi 

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 SuperviŜorju Bankarju 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. 
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2. Istituzzjonijiet, korpi, uffiëëji u aāenziji tal-Unjoni u l-gvernijiet tal-Istati Membri u 

kwalunkwe korp ieħor għandhom jirrispettaw dik l-indipendenza. 

2a.  Wara eŜami tal-ħtieāa għal Kodiëi ta' Kondotta mill-Bord SuperviŜorju, il-Kunsill 

Governattiv għandu jistabbilixxi u jippubblika Kodiëi ta' Kondotta għall-persunal u 

d-diriāenti tal-BêE involuti fis-superviŜjoni bankarja b'mod partikolari l-konflitti 

ta' interess. 

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. 

1a. Il-BêE għandu fuq baŜi annwali jissottometti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-euro, rapport dwar l-eŜekuzzjoni tal-kompiti 

kkonferit lilu b’dan ir-Regolament, inkluŜa informazzjoni dwar l-evoluzzjoni 

prevista tal-istruttura u l-ammont tat-tariffi superviŜorji msemmijin fl-Artikolu 24. 

1b. Il-President tal-Bord SupeviŜorju tal-BêE għandu jippreŜenta dak ir-rapport fil-

pubbliku lill-Parlament Ewropew, u lill-Grupp tal-euro fil-preŜenza ta' 

rappreŜentanti minn kwalunkwe Stat Membru parteëipanti li l-munita tiegħu mhix 

l-euro. 

1c. Il-President tal-bord superviŜorju tal-BêE jista', fuq talba tal-Grupp tal-euro, 

jinstema' fir-rigward tal-eŜekuzzjoni tal-kompiti superviŜorji tiegħu mill-Grupp tal-

euro fil-preŜenza ta' rappreŜentanti minn kwalunkwe Stat Membru parteëipanti li l-

munita tiegħu mhix l-euro. 

1d. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Bord SupeviŜorju għandu 

jipparteëipa fi smigħ fir-rigward tal-eŜekuzzjoni tal-kompiti superviŜorji tiegħu mill-

kumitati kompetenti tal-Parlament.  

1e. Il-BêE għandu jwieāeb bil-fomm jew bil-miktub għal mistoqsijiet li jsirulu mill-

Parlament Ewropew jew mill-Grupp tal-euro, skont il-proëeduri tal-Grupp tal-euro 
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stess fil-preŜenza ta' rappreŜentanti minn kwalunkwe Stat Membru parteëipanti li l-

munita tiegħu mhix l-Euro. 

1f. Meta l-Qorti Ewropea tal-Awdituri teŜamina l-effiëjenza operattiva tal-āestjoni tal-

BêE skont l-Artikolu 27(2) tal-Istatut tal-BêE, hija għandha tieħu kont ukoll tal-

kompiti superviŜorji mogħtijin lill-BêE skont dan ir-Regolament. 

1g. Fuq talba l-President tal-Bord ta' SuperviŜjoni għandu jkollu diskussjonijiet 

kunfidenzjali bil-fomm fil-privat mal-President u l-Viëi Presidenti tal-kumitat 

kompetenti tal-Parlament Ewropew dwar il-kompiti superviŜorji tiegħu fejn tali 

diskussjonijiet ikunu meħtieāa biex il-Parlament Ewropew ikun jista' jeŜerëita s-

setgħat tiegħu skont it-Trattat. Għandu jiāi konkluŜ qbil bejn il-Parlament Ewropew 

u l-BêE dwar il-modalitajiet dettaljati ta' organizzazzjoni ta' tali diskussjonijiet, bil-

ħsieb li tiāi Ŝgurata l-kunfidenzjalità sħiħa skont l-obbligi ta' kunfidenzjalità imposti 

fuq il-BêE bħala awtorità kompetenti skont il-liāi rilevanti tal-Unjoni. 

1h. Il-BêE għandu jikkoopera b'mod sinëier ma' kwalunkwe investigazzjoni mill-

Parlament, soāāetta għat-Trattat. Il-BêE u l-Parlament għandhom jikkonkludu 

arranāamenti adatti dwar il-modalitajiet prattiëi tal-eŜerëizzju tar-responsabbiltà 

demokratika u s-sorveljanza fuq l-eŜerëitar tal-kompiti mogħtijin lill-BêE b'dan ir-

regolament. Dawk l-arranāamenti għandhom ikopru, inter alia, l-aëëess għall-

informazzjoni, il-kooperazzjoni fl-investigazzjonijiet u l-informazzjoni dwar il-

proëedura ta' għaŜla tal-president. 

Artikolu 17a 

Parlamenti nazzjonali 

1. Meta jippreŜenta r-rapport previst fl-Artikolu 17(2), il-BêE għandu simultanjament 

jgħaddi dak ir-rapport direttament lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri 

parteëipanti. 

Il-Parlamenti nazzjonali jistgħu jindirizzaw lill-BêE l-osservazzjonijiet raāonati tagħhom 

dwar dak ir-rapport. 
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2. Il-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti, permezz tal-proëeduri 

tagħhom stess, jistgħu jitolbu lill-BêE biex jirrispondi bil-miktub għal kwalunkwe 

osservazzjoni jew mistoqsija li huma jagħmlu lill-BêE fir-rigward tal-funzjonijiet 

tal-BêE skont dan ir-Regolament. 

3. Il-parlament nazzjonali ta' Stat Membru parteëipanti jista' jistieden lill-President 

jew membru tal-Bord SuperviŜorju biex jipparteëipa fi skambju ta' fehmiet fir-

rigward tas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu f'dak l-Istat Membru flimkien 

ma' rappreŜentant tal-awtorità kompetenti nazzjonali. 

4. Dan ir-regolament huwa mingħajr preāudizzju għar-responsabbiltà tal-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali lejn il-parlamenti nazzjonali skont il-liāi nazzjonali għall-

prestazzjoni ta' dawk il-kompiti mhux konferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament u 

għall-prestazzjoni tal-attivitajiet imwettqa minnhom skont l-Artikolu 5. 

Artikolu 17b 

Proëess dovut 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. Il-BêE għandu jibbaŜa d-deëiŜjonijiet tiegħu unikament fuq l-

oāāezzjonijiet li l-partijiet ikkonëernati kienu kapaëi jikkummentaw dwarhom. 

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika jekk tkun meħtieāa azzjoni urāenti biex ma 

jitħalliex li jsir dannu sinifikanti lis-sistema finanzjarja. F’kaŜ bħal dan, il-BêE 

jista' jadotta deëiŜjoni proviŜorja u għandu jagħti lill-persuni kkonëernati l-

opportunità li jinstemgħu malajr kemm jista’ jkun malajr wara li jkun ħa d-

deëiŜjoni tiegħu. 

2. Id-drittijiet għal difiŜa tal-persuni kkonëernati għandhom jiāu rispettati bis-sħiħ fil-

proëedimenti. Huma għandhom ikunu intitolati għal aëëess għall-fajl tal-BêE, 

soāāett għall-interess leāittimu ta’ persuni oħrajn fil-protezzjoni tas-sigrieti tan-

negozju tagħhom. Id-dritt ta’ aëëess għall-fajl m’għandux jestendi għal 

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

Artikolu 17c 

Rapportar ta' ksur 

Il-BêE għandu jiŜgura li jiāu implimentati mekkaniŜmi effikaëi għar-rappurtar ta' ksur 

mill-istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpanniji holding finanzjarji jew kumpanniji 

holding finanzjarji mħallta jew awtoritajiet kompetenti tal-atti legali msemmijin fl-

Artikolu 4(3), inkluŜi proëeduri speëifiëi biex jirëievi rapporti ta' ksur u biex 

isegwihom. Tali proëeduri għandhom ikunu konsistenti mal-leāislazzjoni rilevanti 

tal-UE u jiŜguraw li l-prinëipji li āejjin jiāu applikati: bil-protezzjoni xierqa […] 

għal min jirrapporta ksur, bil-protezzjoni tad-data personali u bil-protezzjoni xierqa 

għall-akkuŜat […]. 

Artikolu 17d 

Bord Amministrattiv ta' RieŜami 

1. Il-BêE għandu jistabbilixxi Bord Amministrattiv ta' RieŜami għall-finijiet li jwettaq 

rieŜami amministrattiv intern tad-deëiŜjonijiet meħudin mill-BêE fl-eŜerëizzju tas-

setgħat mogħtijin lilu b'dan ir-regolament wara li tkun āiet ippreŜentata talba għal 

rieŜami skont il-paragrafu 5. L-iskop tar-rieŜami amministrattiv intern għandu 

jappartjeni għall-konformità proëedurali u sostantiva ma' dan ir-regolament ta' tali 

deëiŜjoni. 

2. Il-Bord Amministrattiv ta' RieŜami għandu jkun magħmul minn ħames individwi ta' 

reputazzjoni tajba, minn Stati Membri u 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, kif ukoll persunal attwali tal-awtoritajiet kompetenti 

jew ta' istituzzjonijiet , korpi, uffiëëji u aāenziji nazzjonali jew tal-Unjoni oħrajn li 

huma involuti fil-kompiti eŜerëitati mill-BêE taħt is-setgħat mogħtijin lilu f'dan ir-

regolament. Il-Bord Amministrattiv ta' RieŜami għandu jkollu riŜorsi u ħiliet 

suffiëjenti biex jivvaluta l-eŜerëizzju tas-setgħat tal-BêE taħt dan ir-regolament. Il-
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membri tal-Bord Amministrattiv ta' RieŜami 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. Huma m'għandhom ikunu marbutin b'ebda struzzjoni. 

3. Il-Bord Amministrattiv ta' RieŜami għandu jiddeëiedi abbaŜi ta' maāāoranza ta' 

mill-inqas tlieta mill-ħames membri tiegħu. 

4. Il-membri tal-Bord ta' RieŜami għandhom jaāixxu b'mod indipendenti u fl-interess 

pubbliku. Għal dak l-għan, huma għandhom jagħmlu dikjarazzjoni pubblika tal-

impenji u dikjarazzjoni pubblika tal-interessi li tindika kull interess dirett jew 

indirett li jista' jitqies bħala ta' preāudizzju għall-indipendenza tagħhom minn jew 

għan-nuqqas tagħhom ta' kwalunkwe tali interess. 

5. Kwalunkwe persuna fiŜika jew āuridika tista', fil-kaŜijiet imsemmijin fil-paragrafu 

1, titlob rieŜami ta' 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. Talba għal rieŜami ta' deëiŜjoni tal-Kunsill Governattiv imsemmija fil-

paragrafu 7 ma għandhiex tkun ammissibbli. 

6. Kwalunkwe talba għar-rieŜami għandha ssir bil-miktub, inkluŜa stqarrija tar-

raāunijiet, u għandha tiāi ppreŜentata lill-BêE fi Ŝmien xahar mid-data tan-notifika 

tad-deëiŜjoni lill-persuna li titlob ir-rieŜami, jew, fl-assenza tagħha, mill-jum li tkun 

saret taf b'hekk din il-persuna, skont il-kaŜ.  

7. Wara li jiddeëiedi dwar l-ammissibbiltà tar-rieŜami, il-Bord Amministrattiv ta' 

RieŜami għandu jesprimi opinjoni fi Ŝmien adatt skont l-urāenza tal-kwistjoni u 

mhux aktar tard minn xahrejn minn meta jirëevi t-talba u jgħaddi l-kaŜ għat-tħejjija 

ta' abbozz ta' deëiŜjoni ādid lill-Bord SuperviŜorju. Il-Bord SuperviŜorju għandu 

jqis l-opinjoni mill-Bord Amministrattiv ta' RieŜami u għandu jippreŜenta minnufih 

abbozz ta' deëiŜjoni ādid lill-Kunsill Governattiv. L-abbozz ta' deëiŜjoni ādid għandu 

jew jabroga d-deëiŜjoni inizjali, jew jissostitwiha b'deëiŜjoni ta' kontenut identiku, 

jew inkella jissostitwiha b'deëiŜjoni emendata. L-abbozz ta' deëiŜjoni ādid għandu 

jitqies adottat sakemm il-Kunsill Governattiv ma joāāezzjonax f'perijodu massimu 
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ta' għaxart ijiem tax-xogħol. 

8. Talba għal rieŜami skont il-paragrafu 5 ma għandhiex ikollha effett sospensiv. 

Madankollu, il-Kunsill Governattiv jista’, fuq proposta tal-Bord Amministrattiv ta' 

RieŜami, jekk iqis li ë-ëirkustanzi jeħtieāu dan, jissospendi l-applikazzjoni tad-

deëiŜjoni kkontestata. 

9. L-opinjoni espressa mill-Bord Amministrattiv ta' RieŜami, l-abbozz ta' deëiŜjoni ādid 

ippreŜentat mill-Bord SuperviŜorju u d-deëiŜjoni adottata mill-Kunsill Governattiv 

skont dan l-Artikolu għandu jkun motivat u nnotifikat lill-partijiet. 

10. Il-BêE għandu jadotta deëiŜjoni li tistabbilixxi r-regoli operattivi tal-Bord 

Amministrattiv. 

11. Dan l-Artikolu huwa mingħajr preāudizzju għad-dritt li jitressqu proëeduri quddiem 

il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea skont it-Trattati. 

Artikolu 18 

Separazzjoni mill-funzjoni ta' politika monetarja 

1. Meta jwettaq 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 mingħajr 

preāudizzju għal, u b’mod separat mill-kompiti tiegħu relatati mal-politika monetarja 

u ▌ kwalunkwe kompitu ieħor. Il-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament 

m'għandhom la jinterferixxu ma', lanqas jiāu determinati mill-kompiti tiegħu relatati 

mal-politika monetarja. Barra minn hekk, il-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-

Regolament m'għandhomx jinterferixxu mal-kompiti tiegħu 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 

m'għandhomx ibiddlu l-monitoraāā kontinwu tas-solvenza tal-kontropartijiet tal-

politika monetarja tiegħu.  
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Il-persunal involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lill-BêE b'dan ir-Regolament għandu 

jkun, mil-lat organizzattiv, separat minn, u soāāett għal linji ta' rappurtar separati 

mill-persunal involut fit-twettiq ta' kompiti oħrajn ikkonferiti lill-BêE. 

3. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-BêE għandu jadotta u jagħmel pubblika 

kwalunkwe regola interna neëessarja, inkluŜi regoli rigward is-segretezza professjonali 

u skambji ta' informazzjoni bejn iŜ-Ŝewā oqsma funzjonali. 

3a. Il-BêE għandu jiŜgura li l-operazzjoni tal-Kunsill Governattiv tkun kompletament 

differenzjata fir-rigward tal-funzjonijiet monetarji u superviŜorji. Tali 

differenzjazzjoni għandha tinkludi laqgħat u aāendi strettament separati. 

3b. Bil-għan li tkun Ŝgurata s-separazzjoni bejn il-politika monetarja u l-kompiti 

superviŜorji, il-BêE għandu joħloq panel ta' medjazzjoni. Dan il-panel għandu 

jirriŜolvi d-differenzi ta' fehmiet espressi mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri parteëipanti konëernati rigward oāāezzjoni tal-Kunsill Governattiv għal 

abbozz ta' deëiŜjoni mill-Bord SuperviŜorju. Dan il-panel għandu jinkludi membru 

wieħed għal kull Stat Membru parteëipanti, lli jintgħaŜel minn kull Stat Membru 

parteëipanti fost il-membri tal-Kunsill Governattiv u l-Bord SuperviŜorju, u għandu 

jiddeëiedi permezz ta' maāāoranza sempliëi, fejn kull membru jkollu vot wieħed. Il-

BêE għandu jadotta u jagħmel pubbliku regolament li jistabbilixxi tali panel ta' 

medjazzjoni u r-regoli ta' proëedura tiegħu. 
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Artikolu 19 

Bord superviŜorju 

1. L-ippjanar u l-eŜekuzzjoni tal-kompiti kkonferiti lill-BêE, għandhom jitwettqu bis-

sħiħ minn korp intern magħmul mill-President u l-Viëi President tiegħu, maħturin 

skont il-paragrafu 1b u erba' rappreŜentanti tal-BêE, maħturin skont il-paragrafu 

1d, u rappreŜentant wieħed tal-awtorità kompetenti nazzjonali għas-superviŜjoni tal-

istituzzjonijiet ta' kreditu f’kull Stat Membru parteëipanti (minn hawn 'il quddiem 

"Bord SuperviŜorju"). Il-membri kollha tal-Bord SuperviŜorju għandhom jaāixxu fl-

interess tal-Unjoni ināenerali. 

Fejn l-awtorità kompetenti mhijiex bank ëentrali, il-membru tal-Bord SuperviŜorju 

msemmi f'dan il-paragrafu jista' jiddeëiedi li jāib rappreŜentant mill-bank ëentrali 

tal-Istat Membru. Għall-finijiet tal-proëedura tal-votazzjoni speëifikata fil-

paragrafu 1e, ir-rappreŜentanti tal-awtoritajiet ta' kwalunkwe wieħed mill-Istati 

Membri għandhom flimkien jitqiesu bħala membru wieħed. 

1a. Il-ħatriet għall-Bord SuperviŜorju skont dan ir-Regolament għandhom jirrispettaw 

il-prinëipji tal-bilanë bejn is-sessi, l-esperjenza u l-kwalifiki.  

1b. Wara s-smigħ tal-Bord SuperviŜorju, il-BêE għandu jibgħat proposta għall-ħatra 

tal-President u l-Viëi President lill-Parlament Ewropew għal approvazzjoni. Wara l-

approvazzjoni ta' din il-proposta, il-Kunsill għandu jadotta deëiŜjoni ta' 

implimentazzjoni biex jaħtar lill-President u l-Viëi President tal-Bord SuperviŜorju. 

Il-President għandu jintgħaŜel abbaŜi ta' proëedura ta' għaŜla miftuħa, li l-

Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jinŜammu debitament informati dwarha, 

minn fost individwi ta' poŜizzjoni rikonoxxuta u ta' esperjenza f'materji bankarji u 

finanzjarji u li mhumiex membri tal-Kunsill Governattiv. Il-Viëi President tal-Bord 

SuperviŜorju għandu jintgħaŜel minn fost il-membri tal-Bord EŜekuttiv tal-BêE. Il-

Kunsill għandu jaāixxi b'maāāoranza kwalifikata mingħajr ma jieħu kont tal-vot 

tal-membri tal-Kunsill li mhumiex Stati Membri parteëipanti. 
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Ladarba jinħatar, il-President għandu jkun professjonista full-time u m'għandu jkollu l-

ebda kariga ma' awtoritajiet kompetenti nazzjonali. It-terminu tal-kariga għandu 

jkun għal ħames snin u m'għandux ikun jista' jiāāedded.  

1c. Jekk il-President tal-Bord SiperviŜorju ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet 

meħtieāa għall-eŜerëizzju tad-dmirijiet tiegħu jew jekk jinstab ħati ta' māiba ħaŜina 

serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-BêE, li tkun āiet approvata mill-

Parlament, jadotta deëiŜjoni ta' implimentazzjoni biex il-President jitneħħa mill-

mandat. Il-Kunsill għandu jaāixxi b'maāāoranza kwalifikata mingħajr ma jieħu 

kont tal-vot tal-membri tal-Kunsill li mhumiex Stati Membri parteëipanti. 

Wara l-irtirar obbligatorju tal-Viëi President tal-Bord SuperviŜorju bħala membru tal-Bord 

EŜekuttiv, iddikjarat skont l-Istatut tas-SEBê u l-BêE, il-Kunsill jista', wara 

proposta mill-BêE, li tkun āiet approvata mill-Parlament, jadotta deëiŜjoni ta' 

implimentazzjoni biex il-Viëi President jitneħħa mill-kariga. Il-Kunsill għandu 

jaāixxi b'maāāoranza kwalifikata mingħajr ma jieħu kont tal-vot tal-membri tal-

Kunsill li mhumiex Stati Membri parteëipanti. 

Għal dawn il-finijiet il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' jinforma lill-BêE li huma 

jqisu li l-kondizzjonijiet għat-tneħħija tal-President jew tal-Viëi President tal-Bord 

SuperviŜorju mill-kariga huma sodisfatti, u l-BêE għandu jwieāeb għal dan. 

1d. L-erba' rappreŜentanti tal-BêE maħturin mill-Kunsill Governattiv ma għandhomx 

iwettqu doveri relatati direttament mal-funzjoni monterarja tal-BêE. Ir-

rappreŜentanti kollha tal-BêE għandu jkollhom drittijiet ta' vot. 

1e. Id-deëiŜjonijiet tal-Bord SuperviŜorju għandhom jittieħdu permezz ta' maāāoranza 

sempliëi tal-membri tiegħu. Kull membru għandu jkollu vot wieħed. F'kaŜ ta' parità, 

il-President għandu jkollu l-vot deëiŜiv 
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1f. B'deroga mill-paragrafu 1e, il-Bord SuperviŜorju għandu jieħu deëiŜjonijiet dwar l-

adozzjoni tar-regolamenti skont l-Artikolu 4(3), fuq il-baŜi ta' maāāioranza 

kwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea fl-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispoŜizzjonijiet transitorji 

għall-membri li jirrappreŜentaw lill-awtoritajiet tal-Istat Membru parteëipanti. Kull 

wieħed mill-erba' rappreŜentanti tal-BêE maħturin mill-Kunsill Governattiv 

għandu jkollu vot ugwali għall-vot medjan tal-membri l-oħrajn. 

1g. Mingħajr preāudizzju għad-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 5, il-Bord SuperviŜorju 

għandu jwettaq ħidma preparatorja rigward il-kompiti superviŜorji kkonferiti lill-

BêE u jipproponi lill-Kunsill Governattiv tal-BêE abbozzi ta' deëiŜjonijiet kompleti 

li għandhom jiāu adottati minn dan tal-aħħar, skont proëedura li trid tiāi stabbilita 

mill-BêE. L-abbozz ta' deëiŜjonijiet ser jiāi trasmess fl-istess ħin lill-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri kkonëernati. Abbozz ta' deëiŜjoni għandu 

jitqies bħala adottat sakemm il-Kunsill Governattiv ma joāāezzjonax f'perijodu li 

għandu jiāu ddefinit mill-proëedura msemmija hawn fuq iŜda li tkunx aktar minn 

perijodu massimu ta' 10 jiem tax-xogħol. Madankollu, jekk Stat Membru 

parteëipanti li mhux fiŜ-Ŝona tal-euro ma jaqbilx ma' abbozz ta' deëiŜjoni tal-Bord 

SuperviŜorju, għandha tapplika l-proëedura stabbilita fl-Artikolu 6(5d). 

F'sitwazzjonijiet ta' emerāenza, il-perijodu msemmi hawn fuq ma għandux ikun ta' 

aktar minn 48 siegħa. Jekk il-Kunsill Governattiv joāāezzjona għal abbozz ta' 

deëiŜjoni, huwa għandu jagħti r-raāunijiet għal dan bil-miktub, b'mod partikolari 

billi jiddikjara l-interessi tal-politika monetarja. Jekk deëiŜjoni tinbidel wara 

oāāezzjoni mill-Kunsill Governattiv, Stat Membru parteëipanti li mhux fiŜ-Ŝona tal-

euro jista' jinnotifika lill-BêE bin-nuqqas ta' qbil raāonat tiegħu dwar l-oāāezzjoni 

u għandha tapplika l-proëedura stabbilita fl-Artikolu 6(5c). 

1h. Għandu jkun hemm segretarjat li jappoāāa l-attivitajiet tal-bord superviŜorju, inkluŜ 

it-tħejjija tal-laqghat, fuq baŜi full-time. 

1i. Il-Bord SuperviŜorju, li jivvota skont ir-regola stabbilita fil-paragrafu 1e, għandu 

jistabbilixxi kumitat ta' tmexxija minn fost il-membri tiegħu b’kompoŜizzjoni iktar 

limitata biex jappoāāa l-attivitajiet tiegħu, inkluŜ it-tħejjija tal-laqgħat. 
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Il-kumitat ta' tmexxija tal-Bord SuperviŜorju m'għandux ikollu setgħat ta' teħid ta' 

deëiŜjonijiet. Il-kumitat ta' tmexxija għandu jkun ippresedut mill-President jew, fin-

nuqqas eëëezzjonali tal-President, mill-Viëi President tal-Bord SuperviŜorju. Il-

kompoŜizzjoni tal-kumitat ta' tmexxija għandha tiŜgura bilanë u rotazzjoni āusti 

bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Huwa għandu jkun magħmul minn mhux 

aktar minn għaxar membri inkluŜ il-President, il-Viëi President u rappreŜentant 

addizzjonali wieħed mill-BêE. Il-kumitat ta' tmexxija għandu jeŜegwixxi l-kompiti 

preparatorji tiegħu fl-interess tal-Unjoni b'mod āenerali u għandu jaħdem fi 

trasparenza sħiħa mal-Bord SuperviŜorju. 

6. RappreŜentant tal-Kummissjoni Ewropea jista' jipparteëipa bħala osservatur, meta 

jkun mistieden, fil-laqgħat tal-bord superviŜorju. L-osservaturi ma għandux ikollhom 

aëëess għal informazzjoni kunfidenzjali rigward istituzzjonijiet individwali. 

7. Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta regoli interni li jistabbilixxu fid-dettall ir-

relazzjoni tiegħu mal-bord superviŜorju. Il-bord superviŜorju għandu wkoll jadotta r-

regoli ta' proëedura tiegħu, filwaqt li jivvota skont ir-regola stabbilita fil-paragrafu 

1e. IŜ-Ŝewā settijiet ta' regoli għandhom jiāu pubblikati. Ir-regoli ta' proëedura tal-

bord superviŜorju għandhom jiŜguraw it-trattament ugwali tal-Istati Membri 

parteëipanti kollha. 

Artikolu 20 

Segretezza professjonali u skambju ta’ informazzjoni 

1. Membri tal-Bord SuperviŜorju, persunal tal-BêE u persunal issekondat mill-Istati 

Membri parteëipanti li jwettqu dmirijiet superviŜorji, anke meta jintemmu 

dmirijiethom, għandhom ikunu soāāetti għar-rekwiŜiti ta’ segretezza professjonali 

stabbiliti fl-Artikolu 37 tal-Istatut tas-SEBê u l-BêE u fl-atti rilevanti tad-dritt tal-

Unjoni.  

Il-BêE għandu jiŜgura li individwi li jipprovdu kwalunkwe servizz, direttament jew 

indirettament, b'mod permanenti jew okkaŜjonalment, b'rabta mal-iŜvolāiment ta' 

dmirijiet superviŜorji huma soāāetti għal rekwiŜiti ekwivalenti ta' segretezza 
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professjonali. 

2. Għall-fini tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, il-BêE għandu 

jkun awtorizzat, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-dritt rilevanti tal-

Unjoni, li jiskambja informazzjoni ma’ awtoritajiet u korpi nazzjonali jew Ewropej fil-

kaŜijiet fejn id-dritt rilevanti tal-Unjoni jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali jiddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati Membri 

jistgħu jipprovdu għat-tali divulgazzjoni skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni. 

▌ 

Artikolu 22 

RiŜorsi 

Il-BêE għandu jkun responsabbli biex jiddedika r-riŜorsi umani u finanzjarji meħtieāa biex 

jeŜerëita l-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament. 

Artikolu 23 

Il-baāit u l-kontijiet annwali 

1. In-nefqa tal-BêE biex iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament għandha 

tkun identifikabbli b'mod separat fil-baāit tal-BêE. 

2. Il-BêE għandu, bħala parti mir-rapport imsemmi fl-Artikolu 17, jirrapporta fid-dettall 

dwar il-baāit għall-kompiti superviŜorji tiegħu. Il-kontijiet annwali tal-BêE mfasslin 

u ppubblikati skont l-Artikolu 26.2 tal-Istatut tal-BêE u tas-SEBê għandhom 

jinkludu d-dħul u l-infiq relatat mal-kompiti superviŜorji. 

2a. F'konformità mal-Artikolu 27.1 tal-Istatut tal-BêE u tas-SEBê, għandha tiāi 

verifikata t-taqsima superviŜorja tal-kontijiet annwali. 

Artikolu 24 

Tariffi għas-superviŜjoni 

1. Il-BêE għandu jimponi tariffa superviŜorja annwali għas-superviŜjoni fuq l-
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istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteëipanti u l-fergħat stabbiliti 

fi Stat Membru parteëipanti minn istituzzjoni ta' kreditu stabbilita fi Stat Membru 

mhux parteëipanti. It-tariffi għandhom ikopri n-nefqa māarrba mill-BêE fir-

rigward tal-kompiti mogħtijin lilu skont l-Artikoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament Dawn 

it-tariffi m'għandhomx jaqbŜu n-nefqa relatata ma' dawn il-kompiti. 
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2. L-ammont tat-tariffa imposta fuq istituzzjoni jew fergħa ta' kreditu għandu jkun 

ikkalkolat, skont il-modalitajiet definiti, u ppubblikat minn qabel, mill-BêE.  

Qabel ma jiddefinixxi dawn il-modalitajiet, il-BêE għandu jwettaq konsultazzjonijiet 

pubbliëi u janalizza l-ispejjeŜ u l-benefiëëji relatati potenzjali, u jippubblika r-

riŜultati tat-tnejn li huma. 

2a. It-tariffi għandhom jiāu kkalkolati fl-ogħla livell tal-konsolidazzjoni fl-Istati 

Membri parteëipanti, u għandu jkun ibbaŜat fuq kriterji oāāettivi relatati mal-

importanza u l-profil tar-riskju tal-istituzzjoni ta' kreditu kkonëernata, inkluŜ l-assi 

tagħħa ppreŜati skont ir-riskju. 

Il-baŜi għall-kalkolu tat-tariffa superviŜorja annwali għal sena kalendarja speëifika 

għandha tkun in-nefqa relatata mas-superviŜjoni tal-istituzzjonijiet u l-fergħat ta' 

kreditu f'dik is-sena. Il-BêE jista' jeħtieā pagamenti bil-quddiem fir-rigward tat-

tariffa għas-superviŜjoni annwali li għandha tkun ibbaŜata fuq estimu raāonevoli. 

Il-BêE għandu jikkomunika mal-awtorità kompetenti nazzjonali qabel jiddeëiedi 

dwar il-livell tat-tariffa finali sabiex ikun Ŝgurat li s-superviŜjoni tibqa' kosteffettiva 

u raāonevoli għall-istituzzjonijiet u l-fergħat kollha ta' kreditu kkonëernati. Il-BêE 

għandu jikkomunika l-baŜi għall-kalkolu tat-tariffa superviŜorja annwali lill-

istituzzjonijiet u l-fergħat ta' kreditu. 

2b. Il-BêE għandu jirrapporta skont l-Artikolu 17. 

2c. Dan l-Artikolu huwa mingħajr preāudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali li jimponu tariffi skont id-dritt nazzjonali u, sal-punt li ma jkunx āew 

konferiti kompiti superviŜorji lill-BêE, jew fir-rigward tal-ispejjeŜ tal-kooperazzjoni 

ma' u l-assistenza lill-BêE u waqt li jaāixxu skont l-istruzzjonijiet tiegħu, skont id-

dritt rilevanti tal-Unjoni u soāāett għall-arranāamenti magħmula għall-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluŜi l-Artikoli 5 u 11 tiegħu. 
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Artikolu 25 

Persunal u skambju tal-persunal 

1. Il-BêE għandu jistabbilixxi, flimkien mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kollha, 

arranāamenti biex jiŜgura skambju xieraq u sekondar ta’ persunal mal-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali kif ukoll bejniethom. 

2. Il-BêE jista' jesiāi kif 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 wieħed skont dan ir-Regolament jinvolvu 

wkoll persunal minn awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta’ Stati Membri parteëipanti 

oħra. 

2a. Il-BêE għandu jistabbilixxi u jŜomm proëeduri komprensivi u formali inkluŜi 

proëeduri etiëi u perijodi proporzjonati biex jivvaluta minn qabel u jipprevjeni 

konflitti ta' interess possibbli li jirriŜultaw mill-impjieg sussegwenti fi Ŝmien sentejn 

tal-membri tal-Bord SuperviŜorju u l-membri tal-persunal tal-BêE involuti 

f'attivitajiet superviŜorji, u għandu jipprevedi Ŝvelar adatt soāāett għar-regoli 

applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. 

Dawn il-proëeduri għandhom ikunu mingħajr preāudizzju għall-applikazzjoni ta' regoli 

nazzjonali aktar stretti. Għall-membri tal-Bord SuperviŜorju li huma rappreŜentanti 

tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, dawk il-proëeduri għandhom jiāu stabbiliti u 

implimentati b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, mingħajr 

preāudizzju għal-liāi nazzjonali applikabbli.  

Għall-membri tal-persunal tal-BêE involuti f'attivitajiet superviŜorji, dawk il-proëeduri 

għandhom jiddeterminaw kategoriji tal-poŜizzjonijiet li għalihom tapplika tali 

valutazzjoni, kif ukoll perijodi li huma proporzjonati għall-funzjonijiet ta' dawk il-

membri tal-persunal fl-attivitajiet superviŜorji matul l-impjieg tagħhom fil-BêE.  
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2b. Il-proëeduri msemmijin fil-paragrafu 2a għandhom jipprevedu li l-BêE għandu 

jivvaluta jekk hemmx oāāezzjonijiet li l-membri tal-Bord SuperviŜorju jwettqu 

xogħol bi ħlas f'istituzzjonijiet tas-settur privat li għalihom il-BêE jkollu 

responsabbiltà superviŜorja wara li tkun intemmet il-kariga tagħhom.  

Il-proëeduri msemmijin fil-paragrafu 2a għandhom bħala regola japplikaw għal sentejn 

wara li l-membri tal-Bord SuperviŜorju jkun temmew il-kariga tagħhom u jistgħu 

jiāu aāāustati, abbaŜi ta' āustifikazzjoni debita, proporzjonat mal-funzjonijiet 

imwettqin matul il-mandat u t-tul ta' Ŝmien li tkun inŜammet dik il-kariga.  

2c. Ir-Rapport Annwali tal-BêE skont l-Artikolu 17 għandu jinkludi informazzjoni 

dettaljata, inkluŜa data statistika dwar l-applikazzjoni tal-proëeduri msemmijin fil-

paragrafi 2a u 2b.  

Kapitolu V 

DispoŜizzjonijiet āenerali u finali 

Artikolu 26 

RieŜami  

Sal-31 ta’ Diëembru 2015, u sussegwentement kull tliet snin wara din id-data, il-

Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 

b'enfasi speëjali fuq il-monitoraāā tal-impatt potenzjali fuq il-funzjonament bla 

xkiel tas-Suq Uniku. Dak ir-rapport għandu jevalwa, fost affarijiet oħra: 

(a) il-funzjonament tal-MSU fis-Sistema Ewropea tas-SuperviŜjoni Finanzjarja u l-impatt 

tal-attivitajiet superviŜorji tal-BêE fuq l-interessi tal-Unjoni kollha kemm hi u fuq 

il-koerenza u l-integrità tas-suq uniku fis-servizzi finanzjarji, inkluŜ l-impatt 

possibbli tiegħu fuq l-istrutturi tas-sistemi bankarji nazzjonali fl-UE, u rigward l-

effettività tal-kooperazzjoni u l-arranāamenti għall-kondiviŜjoni tal-informazzjoni 

bejn l-MSU u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri mhux 

parteëipanti;  

(aa) it-tqassim tal-kompiti bejn il-BêE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fi ħdan l-
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MSU, l-effettività tal-modalitajiet prattiëi tal-organizzazzjoni adottati mill-BêE, u l-

impatt tal-MSU fuq il-funzjonament tal-kulleāāi superviŜorji rimanenti;  

(ab) l-effettività tas-setgħat superviŜorji u ta' sanzjonar tal-BêE u l-adegwatezza tal-

għoti ta' setgħat ta' sanzjonar addizzjonali lill-BêE, inkluŜ fir-rigward ta' persuni 

oħrajn għajr istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpanniji holding finanzjarji, jew 

kumpanniji holding finanzjarji mħalltin; 

(ac) l-adegwatezza tal-arranāamenti stabbiliti rispettivament għall-kompiti u l-għodod 

makroprudenzjali skont l-Artikolu 4a u għall-għoti u t-tneħħija tal-

awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 13;  

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

(c) l-interazzjoni bejn il-BêE u l-Awtorità Bankarja Ewropea; 

(d) l-adegwatezza tal-arranāamenti ta' governanza, inkluŜi l-kompoŜizzjoni u l-

modalitajiet għall-votazzjoni tal-Bord SuperviŜorju u r-relazzjoni tiegħu mal-Kunsill 

Governattiv, kif ukoll il-kollaborazzjoni fil-Bord SuperviŜorju 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-effettività tal-mekkaniŜmu ta' rikors kontra d-deëiŜjonijiet tal-BêE; 

(dc) l-effettività tal-ispiŜa tal-MSU. 

(dd) l-impatt possibbli tal-applikazzjoni tal-Artikolu 6(5b), 6(5c), u 6(5d) fuq il-

funzjonament u l-integrità tal-MSU; 

(de) l-effettività tas-separazzjoni bejn il-funzjonijiet tal-politika monetarja u superviŜorja 

fil-BêE u s-separazzjoni tar-riŜorsi finanzjarji dedikati għall-kompiti superviŜorji 

mill-baāit tal-BêE, b'kont meħud ta' kwalunkwe modifika tad-dispoŜizzjonijiet 

legali rilevanti inkluŜ fil-livell tal-liāi primarja; 

(df) l-effetti fiskali li d-deëiŜjonijiet superviŜorji li jittieħdu mill-MSU jkollhom fuq l-
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Istati Membri parteëipanti u l-impatt ta' kwalunkwe Ŝvilupp fir-rigward tal-

arranāamenti ta' finanzjament ta' riŜoluzzjoni;  

(dg) il-possibbiltajiet ta' aktar Ŝvilupp tal-MSU, b'kont meħud ta' kwalunkwe modifika 

tad-dispoŜizzjonijiet rilevanti, inkluŜ fil-livell tal-liāi primarja, u b'kont meħud ta' 

jekk ir-raāunament tad-dispoŜizzjonijiet istituzzjonali f'dan ir-Regolament għadux 

preŜenti, inkluŜ il-possibbiltà li d-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri taŜ-Ŝona tal-

euro u Stati Membri oħra parteëipanti jiāu allinjati għalkollox. 

Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha 

tagħmel proposti ta’ akkumpanjament, skont kif ikun adatt. 

Artikolu 27 

DispoŜizzjonijiet transitorji 

1. Il-BêE għandu jippubblika l-qafas imsemmi fl-Artikolu 5(7) sa ...*. 

2. Il-BêE għandu jieħu l-kariga ▌tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament fl-1 ta' 

Marzu 2014 jew 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, skont 

liema tkun l-iktar tard, soāāett għall-arranāamenti u l-miŜuri ta' implimentazzjoni 

stabbiliti fis-subparagrafi li āejjin.  

Wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-BêE għandu jippubblika permezz ta' 

regolamenti u deëiŜjonijiet l-arranāamenti operattivi dettaljati għall-

implimentazzjoni tal-kompiti kkonferiti lilu b'dan ir-Regolament. 

Mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-BêE għandu jibgħat rapporti ta' kull tliet xhur 

lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-progress fl-

implimentazzjoni operattiva ta' dan ir-Regolament. 

Jekk abbaŜi tar-rapporti tat-tielet subparagrafu u wara li r-rapporti jiāu diskussi fil-Kunsill 

u l-Parlament Ewropew, ikun jidher li l-BêE mhux ser ikun lest għat-twettiq bis-

                                                 
*  ĀU jekk jogħāobkom daħħlu d-data: sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. 
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sħiħ tal-kompiti tiegħu fl-1 ta' Marzu 2014 jew 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament, skont liema tkun l-iktar tard, il-BêE jista' jadotta deëiŜjoni li 

tistabbilixxi data aktar tard minn dik imsemmija fl-ewwel subparagrafu sabiex tiāi 

Ŝgurata l-kontinwità matul it-transizzjoni mis-superviŜjoni nazzjonali għall-MSU, u 

abbaŜi tad-disponibbiltà tal-persunal, l-istabbiliment ta' proëeduri ta' rappurtar 

adatti u arranāamenti għall-kooperazzjoni mas-superviŜuri nazzjonali skont l-

Arikolu 5. 

▌ 
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3a. Minkejja l-paragrafi 2, u mingħajr preāudizzju għall-eŜerëizzju tas-setgħat 

investigattivi kkonferiti lilu skont dan ir-Regolament, minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament], il-BêE jista' jibda jwettaq il-kompiti konferiti lilu b’dan ir-

Regolament għajr għall-adozzjoni ta' deëiŜjonijiet superviŜorji fir-rigward ta' 

kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija 

holding finanzjarja mħallta u wara deëiŜjoni indirizzata lill-entitajiet ikkonëernati u 

lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti kkonëernati. 

Minkejja l-paragrafu 2, jekk l-MES unanimament jitlob lill-BêE biex jieħu f'idejh is-

superviŜjoni diretta ta' istituzzjoni ta' kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew 

kumpanija holding finanzjarja mħallta bħala prekundizzjoni għar-

rikapitalizzazzjoni diretta tagħha, il-BêE jista' immedjatament jibda jwettaq il-

kompiti konferiti lilu b’dan ir-Regolament fir-rigward ta' dik l-istituzzjoni ta' 

kreditu, kumpanija holding finanzjarja jew kumpanija holding finanzjarja mħallta, 

u wara deëiŜjoni indirizzata lill-entitajiet ikkonëernati u lill-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali tal-Istati Membri parteëipanti kkonëernati. 

4. Mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, bl-għan li jassumi l-karigi tiegħu ▌, il-BêE 

jista’ jesiāi li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri parteëipanti u l-persuni 

msemmija fl-Artikolu 9 jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti biex il-BêE jwettaq 

valutazzjoni komprensiva, inkluŜa valutazzjoni tal-karta tal-bilanë, tal-istituzzjonijiet 

ta' kreditu tal-Istat Membru parteëipanti. Il-BêE għandu jwettaq tali valutazzjoni tal-

inqas fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu mhux koperti mill-Artikolu 5(4). L-

istituzzjoni ta' kreditu u l-awtorità kompetenti għandhom jipprovdu l-informazzjoni 

mitluba. 

▌ 

6. Istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati minn Stati Membri parteëipanti fid-data 

msemmija fl-Artikolu 28 jew fejn rilevanti fid-data msemmija fil-paragrafi 2 u 3, 

għandhom jitqiesu li huma awtorizzati skont l-Artikolu 13 u jistgħu jkomplu bl-operat 

tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jikkomunikaw lill-BêE 

qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew fejn rilevanti qabel id-dati 
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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 oħra mitluba mill-BêE. l-informazzjoni 

għandha tiāi sottomessa fil-format mitlub mill-BêE. L-informazzjoni għandha tiāi 

sottomessa fil-format mitlub mill-BêE. 

6a. Minkejja l-Artikolu 19(2b), sal-ewwel data msemmija fl-Artikolu 26, il-votazzjoni 

b’maāāoranza kwalifikata u l-votazzjoni b'maāāoranza sempliëi għandhom jiāu 

applikati flimkien għall-adozzjoni tar-Regolamenti msemmija fl-Artikolu 4(3). 

Artikolu 28 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ħames jum wara dak tal-pubblikazzjoni f'Il-

Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

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

kollha. 

Magħmul fi, 

 Għall-Kunsill 

 Il-President 

  

 

_______________ 
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