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Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-investituri 

istituzzjonali jiŜvelaw pubblikament kif l-

istrateāija tagħhom ta’ investiment ta’ 

ekwità (“strateāija ta’ investiment”) hija 

allinjata mal-profil u t-tul tal-

obbligazzjonijiet tagħhom u kif din 

tikkontribwixxi għall-prestazzjoni fuq 

terminu medju sa twil tal-assi tagħhom. L-

informazzjoni msemmija fl-ewwel 

sentenza mill-inqas tkun disponibbli fuq il-

websajt tal-kumpanija sakemm tibqa 

applikabbli. 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-investituri 

istituzzjonali jiŜvelaw pubblikament kif l-

istrateāija tagħhom ta’ investiment ta’ 

ekwità (“strateāija ta’ investiment”) hija 

allinjata mal-profil u t-tul tal-

obbligazzjonijiet tagħhom u kif din 

tikkontribwixxi għall-prestazzjoni fuq 

terminu medju sa twil tal-assi tagħhom. L-

informazzjoni msemmija fl-ewwel 

sentenza mill-inqas tkun disponibbli fuq il-

websajt tal-kumpanija sakemm tibqa 

applikabbli. 

2. Meta maniāer tal-assi jinvesti f’isem 

investitur istituzzjonali, jew fuq baŜi 

diskrezzjonali, klijent bi klijent jew 

permezz ta’ impriŜa ta’ investiment 

kollettiv, l-investitur istituzzjonali sena 

jiŜvela pubblikament kull sena l-elementi 

ewlenin tal-arranāament mal-maniāer tal-

assi fir-rigward tal-kwistjonijiet li āejjin: 

2. Meta maniāer tal-assi jinvesti f’isem 

investitur istituzzjonali, jew fuq baŜi 

diskrezzjonali, klijent bi klijent jew 

permezz ta’ impriŜa ta’ investiment 

kollettiv, l-investitur istituzzjonali għandu 

jiŜvela pubblikament jekk il-ftehim bejn l-

investitur istituzzjonali u l-maniāer tal-assi 

jindirizzax tal-kwistjonijiet li āejjin, u kif: 

(a) jekk u sa liema punt jinëentiva l-

maniāer tal-assi biex jallinja l-istrateāija u 

d-deëiŜjonijiet ta’ investiment tiegħu mal-

profil u t-tul tal-obbligazzjonijiet tiegħu; 

(a) jekk u sa liema punt jinëentiva l-

maniāer tal-assi biex jallinja l-istrateāija u 

d-deëiŜjonijiet ta’ investiment tiegħu mal-

profil u t-tul tal-obbligazzjonijiet tiegħu; 

(b) jekk u sa liema punt jinëentiva l- (b) jekk u sa liema punt jinëentiva l-
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maniāer tal-assi biex jagħmel deëiŜjonijiet 

ta’ investiment ibbaŜati fuq prestazzjoni 

fuq terminu ta' Ŝmien minn medju sa twil 

tal-kumpanija, inkluŜ il-prestazzjoni mhux 

finanzjarja, u biex jinvolvi ruħu ma’ 

kumpaniji bħala mezz biex tittejjeb il-

prestazzjoni tal-kumpanija li tagħti redditu 

fuq l-investiment; 

maniāer tal-assi biex jagħmel deëiŜjonijiet 

ta’ investiment ibbaŜati fuq l-interessi tal-

investitur istituzzjonali fuq terminu ta’ 

Ŝmien minn medju sa twil; 

(c) il-metodu u l-medda taŜ-Ŝmien tal-

valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-maniāer 

tal-assi, u b’mod partikolari jekk din il-

valutazzjoni tqisx il-prestazzjoni assoluta 

fit-tul u kif tagħmel dan għall-kuntrarju 

ta’ prestazzjoni relattiva għall-indiëi tal-

istandards jew maniāers oħra tal-assi li 

jkunu qed isegwu strateāiji simili ta’ 

investiment; 

 

(d) kif l-istruttura tal-konsiderazzjoni 

għas-servizzi li jimmaniāāaw l-assi 

tikkontribwixxi għall-allinjament tad-

deëiŜjonijiet ta’ investiment tal-maniāer 

tal-assi mal-profil u t-tul tal-

obbligazzjonijiet tal-investitur 

istituzzjonali; 

 

(e) il-fatturat tal-portafoll fil-mira jew il-

firxa tal-fatturat, il-metodu uŜat għall-

kalkolu tal-fatturat, u jekk hemmx xi 

proëedura stabbilita meta din tinqabeŜ mill-

maniāer tal-assi; 

(c) jekk u sa liema punt l-ispejjeŜ tal-

fatturat tal-portafoll humiex immonitorjati, 

u jekk hemmx xi proëedura stabbilita 

relatata ma’ dawn l-ispejjeŜ; 

(f) it-tul tal-arranāament mal-maniāer tal-

assi. 

(d) it-tul tal-arranāament mal-maniāer tal-

assi. 

Meta l-arranāament mal-maniāer tal-assi 

ma jkunx fih wieħed jew aktar mill-

elementi msemmija fil-punti minn minn (a) 

sa (f), l-investitur istituzzjonali jagħti 

spjegazzjoni ëara u motivata għalfejn dan 

huwa l-kaŜ. 

Meta l-arranāament mal-maniāer tal-assi 

ma jipprovdix għal strateāija ta' 

investiment jew l-istrateāija tal-

investiment ma jkunx fiha wieħed jew 

aktar mill-elementi msemmija fil-punti 

minn minn (a) sa (f), l-investitur 

istituzzjonali jagħti spjegazzjoni ëara u 

motivata għalfejn dan huwa l-kaŜ. 

Or. en 
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Artikolu 3f – paragrafi 1,2 u 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-investituri 

istituzzjonali u l-maniāers tal-assi 

jiŜviluppaw politika dwar l-involviment 

tal-azzjonisti (“politika ta’ involviment”). 

Din il-politika ta’ involviment 

tiddetermina kif l-investituri istituzzjonali 

u l-maniāers tal-assi jwettqu l-azzjonijiet 

kollha li āejjin: 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-investituri 

istituzzjonali u l-maniāers tal-assi 

jiŜviluppaw politika dwar l-involviment 

tal-azzjonisti (“politika ta’ involviment”). 

 Din il-politika ta’ involviment għandha 

tispjega kif l-investituri istituzzjonali u l-

maniāers tal-assi jintegraw l-involviment 

tal-azzjonisti fl-istrateāija ta' investiment 

tagħhom u jwettqu attivitajiet ta' 

involviment kif stabbilit fl-Artikolu 2(h). 

Il-politika ta' involviment, meta jkun 

xieraq u rilevanti, għandha tindirizza l-

attivitajiet li āejjin: 

(a) jintegraw l-involviment tal-azzjonisti 

fl-istrateāija ta’ investiment tagħhom; 

 

(b) jimmonitorjaw il-kumpaniji li fihom 

jinvestu, inkluŜ il-prestazzjoni mhux 

finanzjarja tagħhom; 

(b) jimmonitorjaw il-kumpaniji li fihom 

jinvestu, inkluŜ il-prestazzjoni mhux 

finanzjarja tagħhom; 

(c) iwettqu djalogi mal-kumpaniji li fihom (c) iwettqu djalogi mal-kumpaniji li fihom 
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jinvestu; jinvestu; 

(d) jeŜerëitaw id-drittijiet tal-vot; (d) l-eŜerëizzu tad-drittijiet tal-vot, għal 

kull kumpanija li fiha jkollhom tal-inqas 

0.3 % tad-drittijiet tal-vot, b’mod 

individwali jew f’aggregat meta d-drittijiet 

tal-vot ikunu miŜmuma f’fondi āestiti 

mill-istess maniāer tal-assi jew investitur 

istituzzjonali; 

(e) juŜaw is-servizzi pprovduti mill-

konsulenti bi prokura; 

(e) juŜaw is-servizzi pprovduti mill-

konsulenti bi prokura; 

(f) jikkooperaw ma’ azzjonisti oħra. (f) jikkooperaw ma’ azzjonisti oħra. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li l-politika ta’ 

involviment tinkludi politiki biex 

jiāāestixxu kunflitti ta’ interess attwali jew 

potenzjali fir-rigward tal-involviment tal-

azzjonisti. Dawn il-politiki jiāu Ŝviluppati 

b'mod partikulari għal kull waħda mis-

sitwazzjonijiet li āejjin: 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 

l-politika ta’ involviment tinkludi politiki 

biex jiāāestixxu kunflitti ta’ interess attwali 

jew potenzjali fir-rigward tal-involvimenti 

tagħhom. 

(a) l-investitur istituzzjonali jew il-

maniāer tal-assi, jew kumpaniji oħra 

affiljati magħhom, joffru prodotti 

finanzjarji lill-entità li fiha jsir 

investiment jew ikollhom relazzjonijiet 

kummerëjali oħra magħha; 

 

(b) direttur tal-investitur istituzzjonali jew 

il-maniāer tal-assi jkun ukoll direttur tal-

entità li fiha jsir investiment; 

 

(c) maniāer tal-assi li jamministra l-assi 

ta’ istituzzjoni li tipprovdi għal irtirar 

okkupazzjonali jinvesti f’kumpanija li 

tikkontribwixxi għal dik l-istituzzjoni; 

 

(d) l-investitur istituzzjonali jew il-

maniāer tal-assi jkun affiljat ma’ 

kumpanija li tkun nediet offerta ta’ xiri 

għall-ishma tagħha. 

 

3. L-Istati Membri jiŜguraw li kull sena, l-

investituri istituzzjonali u l-maniāers tal-

assi jiŜvelaw pubblikament il-politika ta’ 

involviment tagħhom, kif āiet 

implimentata u r-riŜultati tagħha. L-

informazzjoni msemmija fl-ewwel 

sentenza mill-inqas tkun disponibbli fuq 

il-websajt tal-kumpanija. L-investituri 

istituzzjonali u l-maniāers tal-assi, għal 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 

l-politika ta’ involviment tinkludi politiki 

biex jiāāestixxu kunflitti ta’ interess 

attwali jew potenzjali fir-rigward tal-

involvimenti tagħhom. 
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kull kumpanija li fihom ikollhom ishma, 

jiŜvelaw jekk ivvutawx u kif ivvutaw fil-

laqgħat āenerali tal-kumpaniji 

kkonëernati u jipprovdu spjegazzjoni 

dwar kif ikunu ivvutaw. Meta maniāer tal-

assi jivvota f’isem investitur istituzzjonali, 

l-investitur istituzzjonali jagħmel 

referenza għall-post fejn din l-

informazzjoni dwar il-votazzjoni tkun āiet 

ippubblikata mill-maniāer tal-assi. 

Or. en 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jippermettu li l-

intermedjarji jitolbu prezzijiet jew tariffi 

għas-servizz li se jiāi pprovdut taħt dan il-

kapitolu. L-intermedjarji jiŜvelaw 

pubblikament il-prezzijiet, it-tariffi u kull 

ħlas ieħor b’mod separat għal kull servizz 

imsemmi f’dan il-kapitolu. 

1. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-

intermedjarji jitolbu flus għas-servizz li se 

jiāi pprovdut taħt dan il-kapitolu. 

 Meta l-intermedjarji jitħallew jitolbu 

miŜata jew ħlas jew tariffa bi qbil mas-

sottoparagrafu ta' hawn fuq, l-Istati 

Membri għandhom jiŜguraw li l-

intermedjarji jiŜvelaw pubblikament, 

b'mod separat għal kull servizz, it-tariffi u 

kull ħlas ieħor b’mod separat għal kull 

servizz imsemmi f’dan il-kapitolu. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li kull ħlas li 

jista’ jiāi impost minn intermedjarju fuq l-

azzjonisti, il-kumpaniji u l-intermedjarji 

oħra għandhom ikunu nondiskriminatorji u 

proporzjonati. Kull differenza fil-ħlasijiet 

imposti bejn l-eŜerëizzju domestiku u 

transfruntier tad-drittijiet tkun iāāustifikata 

kif xieraq. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li kull ħlas li 

jista’ jiāi impost minn intermedjarju fuq l-

azzjonisti, il-kumpaniji u l-intermedjarji 

oħra għandhom ikunu nondiskriminatorji u 

proporzjonati. Kull differenza fil-ħlasijiet 

imposti bejn l-eŜerëizzju domestiku u 

transfruntier tad-drittijiet għandha tiāi 

permessa biss meta tkun iāāustifikata kif 

xieraq 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3a – paragrafi 1, 2 u 3  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-

intermedjarji joffru lill-kumpaniji l-

possibbiltà biex l-azzjonisti tagħhom ikunu 

identifikati. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 

l-kumpaniji jkollhom id-dritt li 

jidentifikaw l-azzjonisti tagħhom. L-Istati 

Membri jistgħu jipprevedu li l-kumpaniji 

li jkollhom l-uffiëëju rreāistrat fit-

territorju tagħhom ikunu jistgħu jitolbu 

identifikazzjoni biss fir-rigward ta’ 

azzjonisti li jkollhom aktar minn 0.5 % ta’ 

ishma. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li, wara talba 

tal-kumpanija, l-intermedjarju jikkomunika 

mingħajr dewmien Ŝejjed lill-kumpanija l-

isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-azzjonisti 

u, fejn l-azzjonisti jkunu persuni āuridiëi, 

l-identifikatur uniku tagħhom fejn 

disponibbli. Meta jkun hemm aktar minn 

intermedjarju wieħed f’katina ta’ 

kumpaniji azzjonarji, it-talba tal-kumpanija 

u l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-

azzjonisti għandhom jiāu traŜmessi bejn l-

intermedjarji mingħajr dewmien Ŝejjed. 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, 

fuq talba tal-kumpanija, l-intermedjarju 

jikkomunika mingħajr dewmien Ŝejjed l-

informazzjoni dwar l-identità tal-

azzjonisti. Meta jkun hemm aktar minn 

intermedjarju wieħed f’katina ta’ 

kumpaniji azzjonarji, it-talba tal-kumpanija 

għandha tiāi traŜmessa bejn l-

intermedjarji mingħajr dewmien Ŝejjed. 

 L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li s-

CSDs ikunu l-imtermedjarji responsabbli 

għall-ābir tal-informazzjoni msemmija 
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dwar l-identità tal-azzjonisti u biex 

jipprovduha direttament lill-kumpanija. 

3. L-azzjonisti għandhom jiāu infurmati kif 

xieraq mill-intermedjarju tagħhom li l-isem 

u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom jistgħu 

jiāu traŜmessi għall-finijiet ta’ 

identifikazzjoni f’konformità ma’ dan l-

artikolu. Din l-informazzjoni tista’ tintuŜa 

biss għall-fini tal-faëilitazzjoni tal-

eŜerëitar tad-drittijiet tal-azzjonist. Il-

kumpanija u l-intermedjarju għandhom 

jiŜguraw li l-persuni naturali jkunu kapaëi 

jirrettifikaw jew iħassru kull dejta 

inkompluta jew mhux preëiŜa u 

m’għandhomx iŜommu l-informazzjoni 

relatata mal-azzjonist għal aktar minn 

24 xahar wara li jkunu rëevewha. 

3. L-azzjonisti għandhom jiāu infurmati kif 

xieraq mill-intermedjarju tagħhom li l-

informazzjoni dwar l-identità tagħhom 

tista’ tiāi pproëessata f’konformità ma’ 

dan l-artikolu. Din l-informazzjoni tista’ 

tintuŜa biss għall-fini tal-faëilitazzjoni tal-

involviment tiegħu u d-djalogu bejn il-

kumpanija u l-azzjonist dwar kwistjonijiet 

relatati mal-kumpanija. Il-kumpanija u l-

intermedjarju għandhom jiŜguraw li l-

persuni jkunu kapaëi jirrettifikaw jew 

iħassru kwalunkwe dejta inkompleta jew 

impreëiŜa. L-Istati Membri għandhom 

jiŜguraw li l-kumpaniji u l-intermedjarji 

ma jaħŜnux l-informazzjoni rigward l-

identità tal-azzjonisti traŜmessa lilhom, 

f'konformità ma' dan l-Artikolu, għal 

aktar Ŝmien milli meħtieā u, fi kwalunkwe 

kaŜ, mhux għal aktar minn sentejn wara li 

l-kumpanija jew l-intermedjarji jkunu 

saru jafu li l-persuna kkonëernata ma 

tkunx għadha azzjonist. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 3i – paragrafi 1 u 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-konsulenti 

bi prokura jadottaw u jimplimentaw miŜuri 

adegwati biex jiāi ggarantit li r-

rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom 

ikunu preëiŜi u kredibbli, abbaŜi ta’ 

analiŜi bir-reqqa tal-informazzjoni kollha 

li tkun disponibbli għalihom. 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-konsulenti 

bi prokura jiŜvelaw pubblikament 

referenza għal kodiëi ta’ kondotta li 

japplikaw u jirrapurtaw dwar l-

applikazzjoni ta’ dan il-kodiëi ta’ 

kondotta. Meta jiddevjaw minn 

kwalunkwe rakkomandazzjoni ta’ dak il-

kodiëi ta’ kondotta, huma għandhom 

jiddikjaraw dan, jispjegaw ir-raāunijiet 

għad-devjazzjoni u jindikaw kwalunkwe 

miŜura alternattiva adottata. 

 Meta l-konsulenti bi prokura jiddeëiedu li 

ma japplikawx kodiëi ta’ kondotta, 

għandhom jispjegaw ir-raāunijiet 

tagħhom għaliex ikunu għamlu dan. 

 Din l-informazzjoni, flimkien mar-

referenza għall-kodiëi ta’ kondotta li 

japplikaw, għandhom jiāu ppubblikati fuq 

il-websajt tal-konsulenti bi prokura. 

2. Kull sena, il-konsulenti bi prokura 

jiŜvelaw pubblikament l-informazzjoni 

kollha li āejja fir-rigward tat-tħejjija tar-

rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom: 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 

kull sena, il-konsulenti bi prokura jiŜvelaw 

pubblikament l-informazzjoni kollha li 

āejja fir-rigward tat-tħejjija tar-
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rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom: 

(a) il-karatteristiëi essenzjali tal-

metodoloāiji u l-mudelli li japplikaw; 

(a) il-karatteristiëi essenzjali tal-

metodoloāiji u l-mudelli li japplikaw; 

(b) is-sorsi ewlenin ta’ informazzjoni li 

juŜaw; 

 

(c) jekk iqisux il-kundizzjonijiet tas-suq 

nazzjonali, legali u regolatorji u, jekk iva, 

kif; 

(c) jekk iqisux il-kundizzjonijiet tas-suq 

nazzjonali, legali u regolatorji u, jekk iva, 

kif; 

(d) jekk iŜommux djalogi mal-kumpaniji li 

huma l-oāāett tar-rakkomandazzjonijiet tal-

vot tagħhom, u, jekk iva, l-estent u n-

natura tagħhom f; 

(d) jekk iŜommux djalogi mal-kumpaniji li 

huma l-oāāett tar-rakkomandazzjonijiet tal-

vot tagħhom, u, jekk iva, l-estent u n-

natura tagħhom f; 

(e) l-għadd totali ta’ persunal involut fit-

tħejjija tar-rakkomandazzjonijiet tal-vot; 

 

(f) l-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet 

tal-vot mogħtija fl-aħħar sena. 

 

Din l-informazzjoni tiāi ppubblikata fuq il-

websajt tagħhom u tibqa’ disponibbli għal 

mill-inqas tliet snin mill-jum li fih tiāi 

ppubblikata. 

Din l-informazzjoni tiāi ppubblikata fuq il-

websajt tagħhom u tibqa’ disponibbli għal 

mill-inqas tliet snin mill-jum li fih tiāi 

ppubblikata. Meta tkun diāà āiet Ŝvelata 

taħt il-paragrafu 1, dik l-informazzjoni 

m'għandhiex tintalab tiāi Ŝvelata taħt dan 

il-paragrafu. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 2007/36/KE 

Artikolu 9a – paragrafi 1, 2 u 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-azzjonisti 

jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-politika 

ta’ remunerazzjoni fir-rigward tad-diretturi. 

Il-kumpaniji jħallsu biss remunerazzjoni 

lid-diretturi tagħhom skont il-politika ta’ 

remunerazzjoni li tkun āiet approvata 

mill-azzjonisti. Il-politika ta’ 

remunerazzjoni tiāi sottomessa għall-

approvazzjoni tal-azzjonisti kull tliet snin. 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-kumpaniji 

jistabbilixxu politika ta’ remunerazzjoni 

fir-rigward tad-diretturi u jissottomettuha 

għal vot konsultattiv fil-laqgħa āenerali 

tal-azzjonisti. 

 Meta l-laqgħa āenerali tivvota kontra l-

politika ta' remunerazzjoni, għandha 

titressaq politika riveduta għal vot 

konsultattiv ulterjuri fil-laqgħa āenerali li 

jmiss. 

 Fit-tfassil mill-ādid tal-abbozz, il-

kumpanija tista' tħallas ir-remunerazzjoni 

lid-diretturi tagħha bi qbil mal-politika 

eŜistenti tagħha. 

Il-kumpaniji jistgħu, f’kaŜ ta’ reklutaāā ta’ 

membri āodda tal-bord, jiddeëiedu li 

jħallsu remunerazzjoni lil direttur 

individwali barra mill-politika approvata, 

fejn il-pakkett ta’ remunerazzjoni tad-

direttur individwali jkun irëieva 

Il-kumpaniji jistgħu, f’kaŜ ta’ reklutaāā ta’ 

membri āodda tal-bord, jiddeëiedu li 

jħallsu remunerazzjoni lil direttur 

individwali barra mill-politika approvata. 
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approvazzjoni preëedenti mill-azzjonisti 

abbaŜi tal-informazzjoni dwar 

kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3. 

Ir-remunerazzjoni tista’ tingħata b’mod 

provviŜorju sakemm jiāu approvati mill-

azzjonisti. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li l-politika ta’ 

remunerazzjoni tkun ëara, tinftiehem, 

konformi mal-istrateāija kummerëjali, mal-

għanijiet, mal-valuri u mal-interessi fit-tul 

tal-kumpanija u li tinkorpora miŜuri biex 

jiāu evitati l-kunflitti ta’ interess. 

2. Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha 

tkun ëara, tinftiehem u konformi mal-

istrateāija kummerëjali, mal-għanijiet, mal-

valuri u mal-interessi fit-tul tal-kumpanija 

u għandha tinkorpora miŜuri biex jiāu 

evitati l-kunflitti ta’ interess. 

3. Il-politika tispjega kif din 

tikkontribwixxi għall-interessi u s-

sostenibilità fit-tul tal-kumpanija. Hija 

tistipula kriterji ëari għall-għoti ta’ 

rimunerazzjoni fissa u varjabbli, inkluŜi l-

benefiëëji kollha, f'kull forma. 

3. Il-politika tispjega kif din 

tikkontribwixxi għall-interessi u s-

sostenibilità fit-tul tal-kumpanija. Hija 

tistipula kriterji ëari għall-għoti ta’ 

rimunerazzjoni fissa u varjabbli, inkluŜi l-

benefiëëji kollha, f'kull forma. 

Il-politika tindika l-ammonti massimi ta' 

remunerazzjoni totali li jistgħu jingħataw, 

u l-proporzjon relattiv korrispondenti tal-

komponenti differenti ta' remunerazzjoni 

fissa u varjabbli. Hija tispjega kif il-ħlas u 

l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 

tal-kumpanija kienu ikkunsidrati meta āew 

stabbiliti l-politika jew ir-rimunerazzjoni 

tad-diretturi billi tispjega l-proporzjon bejn 

ir-rimunerazzjoni medja tad-diretturi u r-

remunerazzjoni medja tal-impjegati full 

time tal-kumpanija minbarra d-diretturi, 

u għalfejn dan il-proporzjon jitqies 

xieraq. Il-politika tista' b'mod eëëezzjonali 

tkun mingħajr proporzjon fil-kaŜ ta' 

ëirkostanzi eëëezzjonali. F'dan il-kaŜ, hija 

tispjega għalfejn ma hemmx proporzjon u 

liema miŜuri ttieħdu bl-istess effett. 

Il-politika tindika l-komponenti differenti 

ta’ remunerazzjoni fissa u varjabbli. Hija 

għandha tispjega kif il-ħlas u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 

tal-kumpanija kienu kkunsidrati meta āew 

stabbiliti l-politika jew ir-remunerazzjoni 

tad-diretturi. 

Għal remunerazzjoni varjabbli, il-politika 

tindika l-kriterji tal-prestazzjoni finanzjarja 

u mhux finanzjarja li għandhom jintuŜaw u 

tispjega kif dawn jikkontribwixxu għall-

interessi u s-sostenibbiltà tal-kumpanija fit-

tul, u l-metodi li għandhom jiāu applikati 

biex jiddeterminaw sa liema punt il-kriterji 

ta' prestazzjoni twettqu; hija tispeëifika l-

perjodi ta' differiment, il-perjodi ta' 

akkwiŜizzjoni għar-rimunerazzjoni bbaŜata 

Għal remunerazzjoni varjabbli, il-politika 

tista' tindika l-kriterji tal-prestazzjoni 

finanzjarja u mhux finanzjarja li għandhom 

jintuŜaw u tispjega kif dawn 

jikkontribwixxu għall-interessi u s-

sostenibbiltà tal-kumpanija fit-tul, u l-

metodi li għandhom jiāu applikati biex 

jiddeterminaw sa liema punt il-kriterji ta’ 

prestazzjoni twettqu; hija tispeëifika l-

perjodi ta' differiment, il-perjodi ta' 
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fuq l-ishma wara l-akkwiŜizzjoni, u l-

informazzjoni dwar il-possibbiltà tal-

kumpanija li terāa' tieħu lura r-

remunerazzjoni varjabbli. 

akkwiŜizzjoni għar-rimunerazzjoni bbaŜata 

fuq l-ishma wara l-akkwiŜizzjoni, u l-

informazzjoni dwar il-possibbiltà tal-

kumpanija li terāa' tieħu lura r-

remunerazzjoni varjabbli. 

Il-politika tindika t-termini ewlenin tal-

kuntratti tad-diretturi, inkluŜ id-durata 

tagħhom u l-perjodi ta’ notifika applikabbli 

u l-pagamenti marbuta ma' tmiem il-

kuntratti. 

Il-politika tindika t-termini ewlenin tal-

kuntratti tad-diretturi, inkluŜ id-durata 

tagħhom u l-perjodi ta’ notifika applikabbli 

u l-pagamenti marbuta ma' tmiem il-

kuntratti. 

Il-politika tispjega l-proëess ta’ teħid tad-

deëiŜjonijiet li jwassal għad-

determinazzjoni tagħha. Fil-kaŜ ta’ 

reviŜjoni tal-politika, hija tinkludi 

spjegazzjoni tal-bidliet sinifikanti kollha u 

kif din tieħu in kunsiderazzjoni l-fehmiet 

tal-azzjonisti dwar il-politika u r-rapport 

fis-snin preëedenti. 

Il-politika tispjega l-proëess ta’ teħid tad-

deëiŜjonijiet li jwassal għad-

determinazzjoni tagħha. Fil-kaŜ ta’ 

reviŜjoni tal-politika, hija tinkludi 

spjegazzjoni tal-bidliet sinifikanti kollha u 

kif din tieħu in kunsiderazzjoni l-fehmiet 

tal-azzjonisti dwar il-politika u r-rapport 

fis-snin preëedenti. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-kumpanija 

tfassal rapport ëar u li jiftiehem dwar ir-

remunerazzjoni, li jipprovdi ħarsa āenerali 

komprensiva tar-remunerazzjoni, inkluŜi l-

benefiëëji kollha f'kull forma, li ngħataw 

lid-diretturi individwali, inkluŜi lil diretturi 

rreklutati āodda u lil diretturi preëedenti, 

fl-aħħar sena finanzjarja. Fejn applikabbli, 

ir-rapport ikun fih l-elementi kollha li 

āejjin: 

1. L-Istati Membri jiŜguraw li l-kumpanija 

tfassal rapport ëar u li jiftiehem dwar ir-

remunerazzjoni, li jipprovdi ħarsa āenerali 

komprensiva tar-remunerazzjoni, inkluŜi l-

benefiëëji kollha f'kull forma, li ngħataw 

lid-diretturi inkluŜi lil diretturi rreklutati 

āodda u lil diretturi preëedenti, fl-aħħar 

sena finanzjarja. Fejn applikabbli, ir-

rapport ikun fih l-elementi kollha li āejjin: 

(a) ir-remunerazzjoni totali mogħtija jew 

imħallsa f'partijiet skont il-komponent, il-

proporzjon relattiv tar-remunerazzjoni fissa 

u varjabbli, spjegazzjoni dwar kif ir-

remunerazzjoni totali hija marbuta mal-

prestazzjoni fit-tul u informazzjoni dwar 

kif il-kriterji ta' prestazzjoni āew applikati; 

(a) ir-remunerazzjoni totali mogħtija jew 

imħallsa f'partijiet skont il-komponent, il-

proporzjon relattiv tar-remunerazzjoni fissa 

u varjabbli, spjegazzjoni dwar kif ir-

remunerazzjoni totali hija marbuta mal-

prestazzjoni fit-tul u informazzjoni dwar 

kif il-kriterji ta' prestazzjoni āew applikati; 

(b) il-bidla relattiva fir-remunerazzjoni 

tad-diretturi matul l-aħħar tliet snin 

finanzjarji, ir-relazzjoni tagħha fir-

rigward tal-iŜvilupp tal-valur tal-

kumpanija u fir-rigward tal-bidla fir-

remunerazzjoni medja tal-impjegati full 

time tal-kumpanija minbarra d-diretturi; 
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(c) kull remunerazzjoni li jirëievu d-

diretturi tal-kumpanija minn kull impriŜa li 

tappartjeni għall-istess grupp; 

(c) kull remunerazzjoni li jirëievu jew li 

tkun dovuta lid-diretturi tal-kumpanija 

minn kull impriŜa li tappartjeni għall-istess 

grupp; 

(d) l-għadd ta' ishma u l-għaŜliet ta' ishma 

mogħtija jew offruti, u l-kundizzjonijiet 

ewlenin għall-eŜerëizzju tad-drittijiet 

inkluŜi l-prezz u d-data tal-eŜerëizzju u 

kwalunkwe bidla li ssir fihom; 

(d) l-għadd ta' ishma u l-għaŜliet ta' ishma 

mogħtija jew offruti, u l-kundizzjonijiet 

ewlenin għall-eŜerëizzju tad-drittijiet 

inkluŜi l-prezz u d-data tal-eŜerëizzju u 

kwalunkwe bidla li ssir fihom; 

(e) informazzjoni dwar l-uŜu tal-possibbiltà 

li r-remunerazzjoni varjabbli tintalab lura; 

(e) informazzjoni dwar l-uŜu tal-possibbiltà 

li r-remunerazzjoni varjabbli tintalab lura; 

(f) informazzjoni dwar kif ir-

remunerazzjoni tad-diretturi āiet stabbilita, 

inkluŜ ir-rwol tal-kumitat ta' 

remunerazzjoni. 

(f) informazzjoni dwar kif ir-

remunerazzjoni tad-diretturi āiet stabbilita, 

inkluŜ ir-rwol tal-kumitat ta' 

remunerazzjoni. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li meta d-dejta 

personali tad-direttur tiāi pproëessata, id-

dritt għall-privatezza ta’ persuni naturali 

jiāi protett skont id-Direttiva 95/46/KE. 

2. L-Istati Membri jiŜguraw li meta d-dejta 

personali tad-direttur tiāi pproëessata, id-

dritt għall-privatezza ta’ persuni naturali 

jiāi protett skont id-Direttiva 95/46/KE. 

3. L-Istati Membri jiŜguraw li matul il-

laqgħa āenerali annwali, l-azzjonisti 

jkollhom id-dritt jivvutaw dwar ir-rapport 

ta’ remunerazzjoni tal-aħħar sena 

finanzjarja. Meta l-azzjonisti jivvutaw 

kontra r-rapport ta’ remunerazzjoni, il-

kumpanija tispjega fir-rapport ta’ 

remunerazzjoni li jmiss jekk il-vot tal-

azzjonisti jkunx āie kkunsidrat u, jekk iva, 

kif. 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 

matul il-laqgħa āenerali annwali, l-

azzjonisti jkollhom id-dritt li jorganizzaw 

vot konsultattiv dwar ir-rapport ta’ 

remunerazzjoni tal-aħħar sena finanzjarja. 

Meta l-azzjonisti jivvutaw kontra r-rapport 

ta’ remunerazzjoni, il-kumpanija għandha, 

meta jkun meħtieā, tidħol fi djalogu mal-

azzjonisti biex tidentifika r-raāunijiet 

għar-rifjut. Fir-rapport ta’ remunerazzjoni 

li jmiss, il-kumpanija għandha tispjega kif 

il-vot tal-azzjonisti jkun āie kkunsidrat. 

Or. en 

 

 


