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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-swieq komoditarji huma fundamentalment differenti mis-swieq finanzjarji puri. Hu 
possibbli li, f'ħajjitha kollha, persuna qatt ma tiġi esposta direttament għall-prezz tal-ishma u 
l-bonds imma mhux possibbli li, f'ħajjitha, persuna qatt ma tiġi esposta għall-prezz tal-ikel 
jew l-enerġija. Id-derivati komoditarji, fil-forma ta' kuntratti li jistabbilixxu prezz għal 
forniment fil-ġejjieni, immorru lura għal qabel is-swieq finanzjarji. Is-swieq komoditarji 
ħarġu mill-ħtiġijiet leġittimi tal-produtturi u l-konsumaturi tal-materja prima, il-prodotti 
agrikoli u l-enerġija li jħarsu lilhom infushom mill-influwenza fuq il-prezzijiet ta' fatturi li ma 
jistgħux jikkontrollaw. Madankollu, minħabba l-iżvilupp tas-swieq finanzjarji, ftit jew wisq 
f'dan l-aħħar deċennju l-komoditajiet ingħaqdu mal-bonds u l-ishma bħala "assi ta' 
investiment". 

L-iżviluppi fis-swieq relatati mal-komoditajiet huma kritiċi u għandhom bżonn monitoraġġ u 
regolamentazzjoni bir-reqqa jekk l-iskop hu l-prevenzjoni ta' sitwazzjonijiet drammatiċi bħall-
irvelli li seħħew minħabba l-ġuħ fl-2008, meta livelli bla preċedenti ta' volatilità fil-prezzijiet 
tal-komoditajiet alimentari ħolqu theddida tanġibbli u immedjata għad-drittijiet tal-bniedem 
fundamentali ta' parti sinifikattiva tal-popolazzjoni globali. Il-volatilità tas-suq komoditarju li 
saret aktar ħarxa u l-livelli tal-prezzijiet li ma jidhrux li għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż ta' 
estrazzjoni fundamentali u l-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda f'dawn l-aħħar għaxar snin 
tassew iġġeneraw esternalitajiet negattivi devastanti u dejjiema li potenzjalment huma ħafna 
ikbar mill-ammont totali tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp fuq l-istess perjodu.

Ta' spiss ġie argumentat li t-tendenzi reċenti relatati mas-swieq komoditarji u, b'mod 
partikulari, mad-dinamika tal-prezzijiet tal-komoditajiet jirriflettu elementi ekonomiċi 
fundamentali mmexxija mill-provvista u d-domanda u, b'mod aktar speċifiku, domanda li qed 
tiżdied mill-ekonomiji emerġenti li qed jikbru malajr , l-iżvilupp rapidu tal-agrokarburanti, kif 
ukoll xokkijiet eżoġeniċi bħal perjodi ta' nixfa akuta, għargħar jew tensjonijiet politiċi. Skont 
fehma minn dawn, ir-rwol negattiv tal-ispekulazzjoni u, b'mod aktar ġenerali, tas-swieq 
finanzjarji fuq it-tiswir tal-prezzijiet tas-suq komoditarju huwa żgħir jew ineżistenti, u, bil-
kontra, dawn jipprovdu l-likwidità meħtieġa biex jiġi żgurat proċess aktar effiċjenti għall-
iskoperta tal-prezzijiet. Ta' spiss, b'mod li jikkontrasta ħafna ma' din il-fehma, ġie ddikjarat li 
l-ispekulazzjoni saret "mutur fundamentali" tat-tendenzi li dehru dan l-aħħar fil-prezzijiet tal-
komoditajiet. Allavolja il-kwistjoni tal-"mutur" tibqa' kontroversjali fil-litteratura akkademika 
u istituzzjonali, hemm ġabra ta' evidenza dejjem tikber li hi kkorroborata minn diversi studji 
empiriċi li huma fost l-aktar riċenti u li jenfasizzaw ir-rwol b'potenzjal kbir ta' tgħawwiġ u 
taqlib li tiżvolġi l-finanzjalizzazzjoni tal-kummerċ komoditarju irrispettivament jekk il-
kuntratti derivattivi bbażati fuq il-komoditajiet humiex preżunti li jmexxu l-prezzijiet spot jew 
jekk humiex qed jitmexxew minnhom.  

Tabilħaqq hemm żewġ tendenzi li jipprovdu evidenza konvinċenti tar-rwol sostanzjali li 
tiżvolġi l-finanzjalizzazzjoni fis-swieq komoditarji. Kif indikat dan l-aħħar il-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), "l-investimenti fil-komoditajiet 
saru parti komuni ta' allokazzjoni akbar tal-portafolli tal-investitur li tikkoinċidi ma' żieda 
sinifikanti tal-assi taħt il-ġestjoni tal-indiċijiet komoditarji. (…) B'konsegwenza ta' dan, il-
volumi tal-istrumenti derivati nnegozjati fil-boroż fir-rigward tas-swieq komoditarji huma 
issa aktar minn 20 sa 30 darba akbar mill-produzzjoni fiżika". Barra minn hekk, f'dawn l-
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aħħar għaxar snin il-korrelazzjonijiet fil-prezzijiet bejn is-swieq komoditarji u ekwitarji 
għolew b'mod sinifikattiv, u pprovdew appoġġ addizzjonali għall-ħsieb li hemm fatturi 
bbażati fis-settur finanzjarju għal din il-bidla strutturali.     

B'mod kruċjali, minkejja l-kontroversja msemmija hawn fuq, hemm kunsens wiesa' dwar in-
nuqqas tal-informazzjoni komprensiva u granulari meħtieġa sabiex tinbena valutazzjoni 
globali dwar l-impatt effettiv tal-finanzjalizzazzjoni rapida tal-kummerċ fil-komoditajiet f'dan 
l-aħħar deċennju.  Kif irrikonoxxa ripetutament il-G20, hemm tassew nuqqas ta' trasparenza u 
sorveljanza fuq is-swieq relatati kemm mal-komoditajiet fiżiċi, kif ukoll ma' dawk finanzjarji, 
u minħabba dan-nuqqas ma teżistix stampa kompluta tad-data kruċjali meħtieġa għal 
monitoraġġ u regolamentazzjoni aħjar tas-swieq relatati mal-komoditajiet, bħall-livelli tal-
inventarji u d-daqs tal-pożizzjonijiet finanzjarji meħuda mill-atturi kummerċjali u mhux. 

Minħabba l-importanza kruċjali tal-komoditajiet, m'hemm l-ebda dubju li strateġija tal-UE 
komprensiva għal kooperazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli għandha timxi id f'id ma' aktar 
trasparenza u regolamentazzjoni aħjar tas-swieq relatati mal-komoditajiet fl-UE u fid-dinja 
kollha. Ħtieġa ta' dan it-tip hi partikolarment rilevanti fl-UE fejn is-swieq finanzjarji relatati 
mal-komoditajiet huma regolati b'mod aktar ħafif mill-Istati Uniti. 

Il-proposti dwar id-Direttiva u r-Regolament dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (MIFID u 
MIFIR) li l-Kummissjoni fasslet mill-ġdid jinkludu dispo¿izzjonijiet bl-iskop espliċitu li 
jindirizzaw il-ħtieġa li jissaħħu s-sorveljanza u r-regolamenti fis-swieq finanzjarji relatati mal-
komoditajiet. Dawn il-proposti jipprevedu b'mod partikulari limiti għall-po¿izzjonijiet jew 
arranġamenti alternattivi (Artikolu 59) dwar l-istrumenti finanzjarji derivati relatati mal-
komoditajiet, mossa li tintlaqa' tajjeb jekk l-objettiv globali hu l-faċilitazzjoni tal-iskoperta 
tal-prezzijiet u ħedging effiċjenti tar-riskji tal-prezzijiet li l-produtturi u l-konsumaturi jkunu 
esposti għalihom, u għaldaqstant, il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-b¿ie¿aq ta' assi u 
tgħawwiġ ieħor. Biex jiġu kkomplementati kif meħtieġ il-limiti għall-po¿izzjonijiet, il-
proposti qed jintroduċu rekwi¿iti ta' rappurtaġġ dwar il-po¿izzjonijiet mill-kategoriji tal-
operaturi tas-suq lis-suq u lir-regolaturi (Artikolu 60). Ta' min wieħed jinnota wkoll it-tħassir 
tal-e¿enzjoni sħiħa attwali mill-MIFID għall-operaturi tas-suq komoditarju. Dawn id-
dispo¿izzjonijiet jirrappre¿entaw passi fid-direzzjoni t-tajba imma hemm b¿onn u jista' jsir 
ħafna i¿jed. Għal dak l-għan, ir-Rapporteur għal dan l-abbozz ta' opinjoni temmen li hemm 
b¿onn li jiġu indirizzati tliet kwistjonijiet ġenerali mill-Parlament Ewropew fil-qafas tar-
revi¿joni tal-MIFID/MIFIR.

1. Limitazzjoni stretta fuq l-eżenzjonijiet mill-MIFID biex l-atturi kollha fil-qasam tal-
komoditajiet jiġu inklużi fl-ambitu tar-regolament.

2. Tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar il-limiti għall-pożizzjonijiet (MIFID – Artikolu 59).

3. Tisħiħ tas-setgħat li jkollhom ir-regolaturi biex jintervjenu f'prodotti jew attivitajiet 
speċifiċi (MIFIR – Artikoli 31, 32 u 35).

L-emendi li qed tipproponi r-Rapporteur għal dan l-abbozz ta' opinjoni huma maħsuba biex 
jiġu indirizzati dawn it-tliet kwistjonijiet, bl-għan li jissaħħu l-funzjonament u t-trasparenza 
tas-swieq Ewropej relatati mal-komoditajiet u, fl-istess ħin, jipprovdu kontribut prezzjuż biex 
jintlaħqu l-objettivi predominanti tal-istrateġija tal-Unjoni għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) "tranżazzjoni ta' hedging in bona 
fide" tfisser it-tranżazzjonijiet kif definiti 
taħt id-Direttiva [MIFID ġdida]

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 b – punt 29b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) "spekulazzjoni eċċessiva" tfisser 
attività kummerċjali kif definita taħt id-
Direttiva [MIFID ġdida]

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’mod partikolari, ir-rapporti għandhom 
jinkludu d-dettalji tal-ismijiet u l-għadd ta'
strumenti mixtrija jew mibjugħa, il-
kwantità, id-dati u l-ħinijiet tal-
eżekuzzjoni, il-prezzijiet tat-
tranżazzjonijiet, deżinjazzjoni sabiex jiġu 
identifikati l-klijenti li f’isimhom id-ditta 

3. B’mod partikolari, ir-rapporti għandhom 
jinkludu d-dettalji tat-tip, il-klassi tal-assi, 
l-ismijiet u l-għadd ta' strumenti mixtrija 
jew mibjugħa, il-kwantità, id-dati u l-
ħinijiet tal-eżekuzzjoni, il-prezzijiet tat-
tranżazzjonijiet, deżinjazzjoni sabiex jiġu 
identifikati l-klijenti li f’isimhom id-ditta 
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tal-investimenti tkun wettqet dik it-
tranżazzjoni, deżinjazzjoni sabiex jiġu 
identifikati l-persuni u l-algoritmi tal-
kompjuter fid-ditta tal-investiment 
responsabbli mid-deċiżjoni tal-investiment 
u t-twettiq tat-tranżazzjoni, u l-mezzi ta’ 
identifikazzjoni tad-ditti tal-investimenti 
konċernati. Għat-tranżazzjonijiet mhux 
imwettqa f’suq regolat, MTF jew OTF, ir-
rapporti għandhom jinkludu wkoll 
deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati t-tipi 
ta’ tranżazzjonijiet skont il-miżuri li 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 19(3)(a) u l-Artikoli 20(3)(a).

tal-investimenti tkun wettqet dik it-
tranżazzjoni, deżinjazzjoni sabiex jiġu 
identifikati l-persuni u l-algoritmi tal-
kompjuter fid-ditta tal-investiment 
responsabbli mid-deċiżjoni tal-investiment 
u t-twettiq tat-tranżazzjoni, u l-mezzi ta’ 
identifikazzjoni tad-ditti tal-investimenti 
konċernati. Barra minn hekk, għat-
tranżazzjonijiet relatati mad-derivati 
komoditarji, ir-rapport għandu jindika 
jekk it-tali tranżazzjonijiet jikkwalifikawx 
bħala tranżazzjonijiet ta' hedging in bona 
fide. Għat-tranżazzjonijiet mhux imwettqa 
f’suq regolat, MTF jew OTF, ir-rapporti 
għandhom jinkludu wkoll deżinjazzjoni 
sabiex jiġu identifikati t-tipi ta’ 
tranżazzjonijiet skont il-miżuri li 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 19(3)(a) u l-Artikoli 20(3)(a).

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 8 – punt (ca) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kriterji li jiddefinixxu t-
tranżazzjonijiet ta' hedging in bona fide 
relatati mal-komodità u l-evidenza 
relatata rikjesta mid-ditti ta' investiment 
bħala appoġġ għad-dikjarazzjoni tagħhom 
li tranżazzjoni tissodisfa l-kriterji definiti.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat tal-AETS sabiex tintervjeni 
temporanjament

Setgħat ta’ intervent tal-AETS

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
għall-protezzjoni tal-investitur jew għall-
funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji jew l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja sħiħa jew parti minnha 
fl-Unjoni;

(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
għall-protezzjoni tal-investitur jew għall-
funzjonament ordinat, l-utilità ekonomika
u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa jew 
parti minnha fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Article 34 - paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tirċievi notifika dwar 
kwalunkwe miżura skont l-Artikolu 83(5) 
tad-Direttiva [il-MiFID il-ġdida] l-AETS 
għandha tirreġistra l-miżura u r-raġunijiet 
għaliha. Rigward il-miżuri skont l-
Artikolu 72(1) is-subparagrafu (f) u (g) 
tad-Direttiva [il-MiFID il-ġdida], għandha 
żżomm u tippubblika fuq is-sit elettroniku 
tagħha bażi ta’ dejta b’sommarji tal-miżuri 
fis-seħħ inklużi d-dettalji dwar il-persuni 

2. Wara li tirċievi notifika dwar 
kwalunkwe miżura skont l-Artikolu 83(5) 
tad-Direttiva [il-MiFID il-ġdida] l-AETS 
għandha tirreġistra l-miżura u r-raġunijiet 
għaliha. Rigward il-miżuri skont l-
Artikolu 72(1) is-subparagrafu (f) u (g) 
tad-Direttiva [il-MiFID il-ġdida], għandha 
żżomm u tippubblika fuq is-sit elettroniku 
tagħha database b’sommarji tal-miżuri fis-
seħħ inklużi d-dettalji dwar il-persuni jew 
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jew il-klassi ta’ persuni konċernati, l-
istrumenti finanzjarji applikabbli, 
kwalunkwe miżura kwantitattiva jew limiti 
bħall-għadd massmu ta’ kuntratti li l-
persuni jistgħu jdaħħlu għalihom qabel ma 
jintlaħaq limitu, kwalunkwe eżenzjoni 
għalihom, u r-raġunijiet tagħhom.

il-klassi ta’ persuni konċernati, l-istrumenti 
finanzjarji applikabbli, kwalunkwe miżura
kwantitattiva jew kwalitattiva jew limiti 
minimi bħall-għadd massmu ta’ kuntratti u 
l-valuri kummerċjali u nozzjonali tal-
pożizzjonijiet gross u miftuġin li l-persuni 
jistgħu jidħlu għalihom qabel ma jintlaħaq 
limitu, kwalunkwe eżenzjoni għalihom, u 
r-raġunijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament 
(UE) Nru 1095/2010, l-AETS għandha, 
fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha
fil-paragrafu 2, tieħu waħda jew aktar mill-
miżuri li ġejjin:

1. Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament 
(UE) Nru 1095/2010, l-AETS għandha, 
fejn tiġi sodisfatta kwalunkwe kundizzjoni 
minn dawk fil-paragrafu 2, tieħu waħda 
jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 1 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara li tanalizza l-informazzjoni 
miksuba, tobbliga lil tali persuna tieħu 
passi biex tnaqqas id-daqs tal-pożizzjoni 
jew tal-iskopertura;

(b) wara li tanalizza l-informazzjoni 
miksuba, tobbliga lil tali persuna jew klassi 
ta' investituri tieħu passi biex tnaqqas id-
daqs tal-pożizzjoni jew tal-esponiment;

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tillimita l-abbiltà ta’ persuna milli 
tidħol f’derivat ta’ komodità.

(c) tillimita l-abbiltà ta’ persuna milli 
tidħol f’derivat komoditarji jew 
tipprojbixxi klassijiet ta' kuntratti ġodda.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AETS għandha tieħu deċiżjoni skont il-
paragrafu 1 fil-każ biss li jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Bla ħsara għall-miżuri previsti fl-
Artikolu 59 tad-Direttiva [MiFID ġdida] l-
AETS għandha tieħu deċiżjoni skont il-
paragrafu 1 fil-każ biss li tiġi sodisfatta 
kundizzjoni waħda jew aktar minn waħda 
minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 2 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (c) tal-
paragrafu 1 jindirizzaw theddida għall-
funzjonament ordinat u l-integrità tas-
swieq finanzjarji anki fir-rigward ta’ 
arranġamenti tal-forniment għal 
komoditajiet fiżiċi, jew għall-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja kollha jew parti minnha 
fl-Unjoni;

(a) il-miżuri elenkati fil-punti (a) sa (c) tal-
paragrafu 1 jindirizzaw theddida għall-
funzjonament effiċjenti u ordinat u l-
integrità tas-swieq finanzjarji anki fir-
rigward ta’ arranġamenti tal-forniment għal 
komoditajiet fiżiċi, li jikkonsistu fi 
spekulazzjoni eċċessiva u manipulazzjoni 
tas-swieq, aktar volatilità jew tgħawwiġ 
tal-skoperta tal-prezzijiet, jew theddida 
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għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja 
kollha jew parti minnha fl-Unjoni jew 
tgħawwiġ tal-funzjonijiet tal-ġestjoni tar-
riskji tas-swieq komoditarji;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 3 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tindirizza b’mod sinifikanti t-theddida 
għall-funzjonament ordinat u l-integrità 
tas-swieq finanzjarji jew tal-arranġamenti 
tal-forniment ta' komoditajiet fiżiċi, jew l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja sħiħa jew 
parti minnha fl-Unjoni jew ittejjeb b’mod 
sinifikanti l-abbiltà tal-awtoritajiet 
kompetenti biex jimmonitorjaw it-
theddida;

(a) tindirizza t-theddida għall-
funzjonament effiċjenti u ordinat u l-
integrità tas-swieq finanzjarji jew tal-
arranġamenti tal-forniment ta' komoditajiet 
fiżiċi, jew l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja sħiħa jew parti minnha fl-
Unjoni jew ittejjeb l-abbiltà tal-awtoritajiet 
kompetenti biex jimmonitorjaw it-
theddida;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 3 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma għandhiex effett ħażin fuq l-
effiċjenza tas-swieq finanzjarji, inkluż it-
tnaqqis tal-likwidità f’dawk is-swieq jew 
toħloq inċertezza għall-parteċipanti tas-
suq, li huwa sproporzjonat għall-benefiċċji 
tal-miżura.

(c) ma għandhiex effett ħażin fuq l-
effiċjenza tas-swieq finanzjarji, inkluż it-
tnaqqis tal-likwidità rikjest minn 
tranżazzjonijiet ta' hedging in bona fide 
f’dawk is-swieq jew toħloq inċertezza 
għall-parteċipanti tas-suq, li huwa 
sproporzjonat għall-benefiċċji tal-miżura.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 35 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma tiddeċiedi li tieħu jew 
iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-
paragrafu 1, l-AETS għandha tinnotifika 
lill-awtoritajiet kompetenti relevanti bil-
miżura li tkun qed tipproponi. Fil-każ ta’ 
talba skont is-subparagrafu (a) jew (b) tal-
paragrafu 1 in-notifika għandha tinkludi l-
identità tal-persuna jew tal-persuni li 
għalihom kienet indirizzata u d-dettalji u r-
raġunijiet tagħha. Fil-każ ta’ miżura skont 
is-subparagrafu (c) tal-paragrafu 1 in-
notifika għandha tinkludi d-dettalji dwar il-
persuna jew il-klassi ta’ persuni konċernati, 
l-istrumenti finanzjarji applikabbli, il-
miżuri kwantitattivi relevanti bħall-għadd 
massimu ta’ kuntratti li l-persuna jew il-
klassi ta’ persuni inkwistjoni jistgħu jidħlu 
għalihom, u r-raġunijiet tagħha.

4. Qabel ma tiddeċiedi li tieħu jew 
iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-
paragrafu 1, l-AETS għandha tinnotifika 
lill-awtoritajiet kompetenti relevanti bil-
miżura li tkun qed tipproponi. Fil-każ ta’ 
talba skont is-subparagrafu (a) jew (b) tal-
paragrafu 1 in-notifika għandha tinkludi l-
identità tal-persuna jew tal-persuni li 
għalihom kienet indirizzata u d-dettalji u r-
raġunijiet tagħha. Fil-każ ta’ miżura skont 
is-subparagrafu (c) tal-paragrafu 1 in-
notifika għandha tinkludi d-dettalji dwar il-
persuna jew il-klassi ta’ persuni konċernati, 
l-istrumenti finanzjarji applikabbli, il-
miżuri kwantitattivi u kwalitattivi relevanti 
bħall-għadd massimu ta’ kuntratti u l-valur 
tal-pożizzjonijiet gross jew miftuħa li l-
persuna jew il-klassi ta’ persuni inkwistjoni 
jistgħu jidħlu għalihom, u r-raġunijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 35 − paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-AETS għandha tippubblika fis-sit 
elettroniku tagħha kwalunkwe deċiżjoni li 
timponi jew iġġedded kwalunkwe miżura 
msemmija fis-subparagrafu (c) tal-
paragrafu 1. L-avviż għandu jinkludi 
dettalji dwar il-persuna jew il-klassi ta’ 
persuni konċernati, l-istrumenti finanzjarji 
applikabbli, il-miżuri kwantitattivi 
relevanti bħall-għadd massimu ta’ kuntratti 

6. L-AETS għandha tippubblika fis-sit 
elettroniku tagħha kwalunkwe deċiżjoni li 
timponi jew iġġedded kwalunkwe miżura 
msemmija fis-subparagrafu (c) tal-
paragrafu 1. L-avviż għandu jinkludi 
dettalji dwar il-persuna jew il-klassi ta’ 
persuni konċernati, l-istrumenti finanzjarji 
applikabbli, il-miżuri kwantitattivi u 
kwalitattivi relevanti bħall-għadd massimu 
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li l-persuna jew il-klassi ta’ persuni 
inkwistjoni tista’ tidħol għailihom, u r-
raġunijiet għal dan.

ta’ kuntratti u l-valur tal-pożizzjonijiet 
gross jew miftuħa li l-persuna jew il-klassi 
ta’ persuni inkwistjoni tista’ tidħol 
għailihom, u r-raġunijiet għal dan.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 35 − paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 41 li jispeċifikaw 
il-kriterji u l-fatturi li għandhom jitqiesu 
mill-AETS sabiex jiġi determinat 
x'jikkostitwixxi theddida għall-
funzjonament ordinat u għall-integrità 
tas-swieq finanzjarji anki fir-rigward ta’ 
arranġamenti ta’ forniment ta' 
komoditajiet fiżiċi, jew għall-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja sħiħa jew parti 
minnha fl-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 2(a).

10. L-AETS għandha tiżviluppa abbozzi 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifikaw il-kriterji u l-fatturi li 
għandha tqis sabiex tistabbilixxi jekk 
jeżistux iċ-ċirkustanzi msemmija fil-
paragrafu 2(a)

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. L-AETS għandha tippreżenta dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sal-
[31 ta' Diċembru 2012].
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati dwar l-
iistandards tekniċi regolatorji msemmija 
fis-subparagrafu 1 f'konformità mal-
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Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010. 

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10b. Bil-għan li twettaq b'mod effikaċi 
dmirijietha rigward is-swieq komoditarji u 
tikkoordina l-attiviatjiet superviżorji bejn 
l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
maħtura b'responsabilità għal dawk is-
swieq,l-AETS għandha tistabbilixxi 
diviżjoni speċifika għall-komoditajiet .

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10c. L-AETS għandha tiżviluppa, 
f'koordinament mill-qrib mal-BERS u 
mas-superviżuri settorjali rilevanti l-oħra 
mill-Unjoni u minn pajjiżi terzi, abbozzi 
ta' standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifikaw sett tal-indikaturi u l-livelli 
minimi rilevanti meħtieġa għall-
monitoraġġ tal-karatteristiċi tas-swieq 
komoditarji sottostanti, kif ukoll id-dettalji 
tal-informazzjoni granulari u aggregata li 
għandha tingħata mill-parteċipanti fis-
swieq, is-swieq regolati, l-MTF u l-OTFs 
u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
awtorizzati taħt ir-Regolament [dwar l-
Infrastruttura tas-Swieq Ewropej] lill-
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awtoritajiet kompetenti rilevanti, l-AETS 
u l-BERS.

Or. en


