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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jappella lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati 

responsabbli, sabiex jikkunsidraw l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Politiki u azzjonijiet f'oqsma oħra 

rilevanti ta' kompetenza tal-Unjoni, 

pereżempju fil-kummerċ internazzjonali u 

fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, jenħtieġ 

li jiġu utilizzati, fejn possibbli, biex 

jikkumplimentaw il-ġlieda kontra l-ħasil 

tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 

permezz tas-sistema finanzjarja. Dawn il-

politiki u l-azzjonijiet jenħtieġ li jfittxu 

jikkumplimentaw u mhux jimminaw 

għanijiet ta' politika oħra tal-Unjoni. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10a (ġdida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-

taxxa qed jinqdew dejjem iżjed bi 

tranżazzjonijiet kummerċjali, bis-saħħa 

tal-manipulazzjoni tal-prezzijiet, tal-

kwantità u tal-kwalità. It-trasparenza 

finanzjarja u fiskali hija prijorità ewlenija 

tal-politika kummerċjali tal-Unjoni, u 

għalhekk jenħtieġ li l-pajjiżi li jittolleraw 

il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa ma 

jingħataw l-ebda privileġġ kummerċjali 

mill-Unjoni. 
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Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10b (ġdida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) Konformi mal-istrateġija 

"Kummerċ għal Kulħadd", jenħtieġ li 

tkun adottata azzjoni effettiva ulterjuri fir-

rigward tal-kummerċ ta' servizzi biex ma 

jitħalliex li dan jintuża għal flussi 

finanzjarji illeċiti, meta wieħed iżomm 

f'moħħu li l-kummerċ ħieles ta' 

merkanzija u servizzi ma' pajjiżi li qed 

jiżviluppaw ikabbar ir-riskju ta' ħasil tal-

flus, u li l-kummerċ ta' servizzi tal-Unjoni 

ma' rifuġji fiskali huwa sitt darbiet akbar 

minn dak ma' pajjiżi kumparabbli, filwaqt 

li din id-distinzjoni ma teżistix fil-

kummerċ ta' merkanizija. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (10c) Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ 

ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 

jenħtieġ li tagħti rapport lill-Istati Membri 

dwar il-lakuni possibbli fil-kapitoli dwar 

is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi 

ftehimiet kummerċjali tal-UE li diġà 

huma fis-seħħ ma' pajjiżi terzi, b'mod 

partikolari d-definizzjoni ta' investiment u 

ta' stabbiliment, l-ambitu u l-limiti ta' 

żmien ta' eċċezzjonijiet prudenzjali, l-

eżistenza jew in-nuqqas ta' eżistenza ta' 

limiti massimi għal trasferiment ta' flus 

bejn il-partijiet tal-ftehimiet kummerċjali, 

il-muniti permessi għal dan it-

trasferiment, il-konferma tas-sigriet 

bankarju u l-eżistenza ta' dispożizzjonijiet 

dwar l-iskambju ta' data. 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10d (ġdida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10d) Il-liberalizzazzjoni ta' servizzi 

finanzjarji jenħtieġ li tkun soġġetta għal 

skrutinju aħjar, u għal analiżi ex ante 

mill-awtoritajiet kompetenti. Fir-rigward 

tal-innovazzjoni finanzjarja esponenzjali, 

jenħtieġ li l-inklużjoni ta' servizzi 

finanzjarji fi sħubijiet u ftehimiet 

kummerċjali tal-Unjoni tkun ibbażata fuq 

listi pożittivi. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10e (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (10e) Jenħtieġ li l-kapitoli dwar is-

servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi 

ftehimiet kummerċjali futuri jinkludu 

definizzjonijiet preċiżi ferm ta' 

investiment, sabiex jiġu esklużi prodotti li 

għandhom potenzjal għoli ta' flus mhux 

dikjarati; jipprevedu għall-istabbiliment 

ta' reġistri pubbliċi tal-benefiċjarji 

effettivi finali fir-rigward ta' kumpaniji u 

arranġamenti legali simili maħluqa, 

amministrati jew operati fit-territorji 

koperti bil-ftehim kummerċjali; jinkludu 

arranġamenti dwar il-koperazzjoni fil-

kontroll ta' flussi finanzjarji u t-tneħħija 

tas-sigriet bankarju, li jikkonformaw mar-

regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-

istandards ta' data miftuħa; ikabbru l-

ambitu u l-limiti ta' żmien għal 

eċċezzjonijiet prudenzjali lil hinn minn 

"żbilanċi tan-neċessità ta' pagament”, u 

jissostitwixxu "l-akbar impenn possibbli" 

b'dispożizzjonijiet obbligatorji. 
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Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37a) L-istandards ta' trasparenza 

prinċipali jenħtieġ li jkunu vinkolanti u 

jiggwidaw in-negozjati u n-negozjar mill-

ġdid tal-ftehimiet u s-sħubjiet 

kummerċjali tal-Unjoni. Is-sħab 

kummerċjali jenħtieġ li jitilfu l-benefiċċji 

mogħtija mill-ftehimiet kummerċjali mal-

Unjoni meta jonqsu milli jirrispettaw 

standards internazzjonali rilevanti, bħall-

Istandard Komuni ta' Rappurtar tal-

OECD, il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Erożjoni 

tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-

Profitti tal-OECD, ir-reġistru ċentrali ta' 

sjieda benefiċjarja u r-

rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Fil-qafas 

tal-implimentazzjoni tal-OECD BEPS, 

huwa essenzjali li tiġi applikata bis-sħiħ 

is-sistema ta' rappurtar pajjiż b'pajjiż għal 

intrapriżi multinazzjonali. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37b) Jenħtieġ li l-valutazzjonijiet tal-

impatt tas-sostenibbiltà kummerċjali 

(TSIAs) ikun fihom informazzjoni preċiża 

dwar il-prestazzjoni tal-pajjiż jew pajjiżi 

terzi rispettivi f'dan ir-rigward, inkluża l-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 

rilevanti. Jenħtieġ li t-tisħiħ tal-klawżoli 

dwar il-governanza tajba fi ftehimiet 

bilaterali ma' pajjiżi terzi u l-għoti ta' 

assistenza teknika jikkostitwixxu element 

ewlieni ta' dawk il-ftehimiet, anki meta 

tali klawżoli ma jkunux vinkolanti. 
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Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (37c) Meta ftehimiet kummerċjali ma' 

pajjiżi li qed jiżviluppaw diġà jeżistu jew 

qed jiġu nnegozjati, iridu jiġu allokati 

fondi biżżejjed, bħala parti mill-ftehim, 

għall-ħolqien ta' kapaċità teknika, umana 

u istituzzjonali biex jitwettqu r-rekwiżiti 

msemmija hawn fuq. Rapporti annwali 

dwar l-implimentazzjoni ta' ftehim 

kummerċjali li l-Unjoni tkun ikkonkludiet 

ma' pajjiżi terzi jenħtieġ li jkollhom 

taqsima speċjali fuq is-servizzi finanzjarji 

u l-istabbiliment u jkun fihom 

informazzjoni verifikabbli dwar il-

konformità mar-rekwiżiti msemmija hawn 

fuq. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid) 

Direttiva 2015/849/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2, paragrafu 1, il-

punt 3(e) huwa sostitwit b'dan li ġej: 

(e) persuni oħrajn li jinnegozjaw fi 

prodotti fejn il-ħlasijiet isiru jew jiġu 

riċevuti fi flus kontanti f'ammont ta' 

EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-

tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda 

kif ukoll jekk titwettaq f'bosta 

operazzjonijiet li jidhru li huma marbuta 

ma' xulxin;" 

(e) persuni oħrajn li jinnegozjaw fi 

prodotti jew servizzi, sa fejn il-ħlasijiet 

isiru jew jiġu riċevuti fi flus kontanti 

f'ammont ta' EUR 10 000 jew aktar, kemm 

jekk it-transazzjoni ssir f'operazzjoni 

waħda jew inkella f'bosta operazzjonijiet li 

jidhru li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin;" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 
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Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Direttiva 2015/849/UE 

Artikolu 11 – punt c 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 11, il-punt (c) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(c) fil-każ ta' persuni li jinnegozjaw 

f'oġġetti, meta jwettqu transazzjonijiet 

okkażjonali fi flus kontanti li jammontaw 

għal EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-

transazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda 

kif ukoll jekk titwettaq f'diversi 

operazzjonijiet li jidhru li huma marbutin 

ma' xulxin;" 

(c) fil-każ ta' persuni li jinnegozjaw 

f'oġġetti jew f'servizzi, meta jwettqu 

tranżazzjonijiet okkażjonali fi flus kontanti 

li jammontaw għal EUR 10 000 jew aktar, 

kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq 

f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq 

f'diversi operazzjonijiet li jidhru li huma 

marbutin ma' xulxin;" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Id-Direttiva (UE) 2015/849  

Artikolu 18a – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet li 

jinvolvu pajjiżi terzi b’riskju għoli, l-Istati 

Membri għandhom jirrikjedu li, meta 

jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet 

ġuridiċi stabbiliti f’pajjiżi terzi identifikati 

bħala pajjiżi terzi b’riskju għoli skont l-

Artikolu 9(2), l-entitajiet marbutin 

b’obbligu għandhom mill-inqas japplikaw 

il-miżuri li ġejjin ta’ diliġenza dovuta tal-

klijenti msaħħa: 

1. Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet, 

inklużi tranżazzjonijiet kummerċjali, li 

jinvolvu pajjiżi terzi b'riskju għoli, l-Istati 

Membri għandhom jirrikjedu li, meta 

jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet 

ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati 

bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-

Artikolu 9(2), l-entitajiet marbutin 

b'obbligu għandhom mill-inqas japplikaw 

il-miżuri li ġejjin ta' diliġenza dovuta tal-

klijenti msaħħa: 
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