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Emenda 139
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar Fondi ta' Investiment Alternattiv u 
Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodott innifsu “fondi ta’ investiment alternattiv” għandu jiġi regolat. Il-kopertura tal-
fondi u mhux biss tal-maniġers tkun tinkludi “il-marka”(footprint) tal-maniġer tal-fondi fis-
swieq finanzjarji tal-UE.

Emenda 140
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar Fondi ta' Investiment Alternattiv u 
Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

Or. en

Justification

Jeħtieġ li fid-direttiva jiġu inklużi l-fondi (AIF) u l-maniġers (AIFM). Ir-riskju sistemiku ma 
jistax jiġi ġestit sew mingħajr ir-rekwiżiti għall-fondi.
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Emenda 141
Jürgen Klute

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar il-Fondi ta’ Investiment Alternattiv
u Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

Or. en

Justification

Il-prodott innifsu, “fondi ta’ investiment alternattiv”, għandu jiġi regolat. Il-kopertura tal-
fondi u mhux biss tal-maniġers tkun qed tinkludi “il-marka” tal-maniġer tal-fondi fis-swieq 
finanzjarji tal-UE.

Emenda 142
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar Fondi ta’ Investiment alternattivi u l-
amministraturi tagħhom u li temenda d-
Direttivi 2004/39/KE u 2009/.../KE

Or. de

Justification

Il-prodott „investiment alternattiv“ fih innifsu għandu jiġi inkluż fid-Direttiva.Din hi ħaġa 
loġika, sabiex jiġu identifikati fil-ħin it-tranżazzjonijiet finanzjarji li jistgħu jipperikolaw is-
sistema. Għal dan il-għan ir-regolamentazzjoni waħedha tar-rotta tal-kummerċjalizzazzjoni u 
tal-attivitajiet tal-maniġers mhix biżżejjed.
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Emenda 143
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttiva
2004/39/KE 

Or. en

Justification

Minħabba l-bidliet skont it-Trattat ta’ Lisbona, din id-Direttiva m’għadhiex il-mezz xieraq 
biex tiġi emendata d-Direttiva UCITS u għalhekk, din għandha titneħħa mit-titolu tad-
Direttiva.

Emenda 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE u 2009/.../KE

dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment 
Alternattiv u li temenda d-Direttivi 
2004/39/KE, 2009/.../KE u 2003/6/KE

Or. en

Justification

It-titolu tad-direttiva għandu jiġi adottat skont l-emenda li tniżżlet fid-Direttiva dwar Abbuż 
tas-Suq 2003/6/KE dwar il-bejgħ skopert.
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Emenda 145
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-maniġers tal-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIFM) huma responsabbli 
għall-immaniġġjar ta’ ammont sinifikanti 
ta’ assi investiti fl-Ewropa, jirrappreżentaw 
ammonti sinifikanti ta’ kummerċ fis-swieq 
għall-istrumenti finanzjarji, u jistgħu 
jeżerċitaw influwenza importanti fuq is-
swieq u l-kumpaniji li jinvestu fihom;

(1) Il-Fondi ta' Investiment Alternattiv 
(AIF) u l-maniġers tal-fondi ta’ 
investiment alternattiv (AIFM) huma 
responsabbli għal ammont sinifikanti ta’ 
assi investiti fl-Ewropa, jirrappreżentaw 
ammonti sinifikanti ta’ kummerċ fis-swieq 
għall-istrumenti finanzjarji, u jistgħu 
jeżerċitaw influwenza importanti fuq is-
swieq u l-kumpaniji li jinvestu fihom;

Or. en

Justification

Jeħtieġ li fid-direttiva jiġu inklużi kemm il-fondi (AIF) u l-maniġers (AIFM).

Emenda 146
Hans-Peter Martin

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) F’Settembru 2009, ftit qabel is-
summit tal-G-20 f’Pittsburgh, dawk l-
entitajiet li jieħdu d-deċiżjonijiet 
importanti tal-Unjoni Ewropea talbu 
espressament għal regoli għal kull 
prodott, għal kull post fejn issir it-
tranżazzjoni, u għal kull istitutuzzjoni.

Or. de
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Emenda 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-impatt tal-AIFM fuq is-swieq li 
joperaw fihom huwa fil-maġġoranza 
benefiċjali, iżda diffikultajiet finanzjarji 
reċenti enfasizzaw kif l-attivitajiet tal-
AIFM jistgħu jservu ukoll biex ixerrdu jew 
jamplifikaw ir-riskji mas-sistema 
finanzjarja. Reazzjonijiet nazzjonali mhux 
koordinati għal dawn ir-riskji trendi diffiċli 
l-immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Din id-Direttiva għalhekk timmira li 
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li jirregolaw 
l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM sabiex tipprovdi approċċ koerenti 
lejn ir-riskji relatati u l-impatt tagħhom fuq 
l-investituri u s-swieq fil-Komunità.

(2) Diffikultajiet finanzjarji reċenti 
enfasizzaw kif l-attivitajiet tal-AIFM 
jistgħu jservu biex ixerrdu jew jamplifikaw 
ir-riskji mas-sistema finanzjarja u l-
ekonomija. Reazzjonijiet nazzjonali mhux 
koordinati għal dawn ir-riskji trendi diffiċli 
l-immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Din id-Direttiva għalhekk timmira li 
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li jirregolaw 
l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM sabiex tipprovdi approċċ koerenti 
lejn ir-riskji relatati u l-impatt tagħhom fuq 
l-investituri u s-swieq fl-Unjoni. Bħala 
prinċipju, għandu jkun hemm ir-
regolazzjoni minħabba t-tkabbir 
sostenibbli fit-tul u sabiex tiġi promossa l-
koeżjoni soċjali; Regolazzjoni bħal din 
għandha tindirizza l-protezzjoni tal-
konsumatur u tal-investitur, l-integrità u 
l-istabilità tas-suq, il-prevenzjoni ta’ 
riskju sistemiku u tindirizza l-
esternalitajiet soċjali.

Or. en

Justification

M’hemmx evidenza li l-impatt globali tal-AIFM fuq is-swieq jew fuq l-ekonomija kollha jkun 
ta’ benefiċċju. Il-kriżi wriet bil-kontra, li l-fondi protetti (hedge funds) jista’ jkollhom irwol 
negattiv fuq is-suq u li dawk il-kumpaniji ta’ fondi ta' kapital privati għandhom riskju ogħla li 
ma jirrispettawx l-obbligi tagħhom, minħabba d-dejn tal-akkwist li jkollhom iħallsu lura.
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Emenda 148
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-impatt tal-AIFM fuq is-swieq li 
joperaw fihom huwa fil-maġġoranza 
benefiċjali, iżda diffikultajiet finanzjarji 
reċenti enfasizzaw kif l-attivitajiet tal-
AIFM jistgħu jservu ukoll biex ixerrdu jew 
jamplifikaw ir-riskji mas-sistema 
finanzjarja. Reazzjonijiet nazzjonali mhux 
koordinati għal dawn ir-riskji trendi diffiċli 
l-immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Din id-Direttiva għalhekk timmira li 
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li jirregolaw 
l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM sabiex tipprovdi approċċ koerenti 
lejn ir-riskji relatati u l-impatt tagħhom fuq 
l-investituri u s-swieq fil-Komunità.

(2) L-impatt tal-AIFM fuq is-swieq li 
joperaw fihom huwa fil-maġġoranza 
benefiċjali, iżda diffikultajiet finanzjarji 
reċenti enfasizzaw kif l-attivitajiet tal-
AIFM jistgħu jservu ukoll biex ixerrdu jew 
jamplifikaw ir-riskji mas-sistema 
finanzjarja permezz tal-kontropartijiet 
intermedjarji ewlenin tagħhom. 
Reazzjonijiet nazzjonali mhux koordinati 
għal dawn ir-riskji trendi diffiċli l-
immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Id-Direttivi 2006/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 
2006 dwar il-bidu u prosegwiment tal-
kummerċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu1 u 
2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar l-
adegwatezza kapitali tad-ditti ta’ 
investiment u l-istituzzjonijiet tal-kreditu2  

għalhekk jeħtiegu li jikkunsidraw il-
potenzjal ta' riskju sistematiku li jirriżulta 
minn esponiment għal fondi ta' 
investiment alternattiv (AIF). Din id-
Direttiva għalhekk timmira li tistabbilixxi 
rekwiżiti komuni li jirregolaw l-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-AIFM 
sabiex tipprovdi approċċ koerenti lejn ir-
riskji relatati u l-impatt tagħhom fuq l-
investituri u s-swieq fil-Komunità.
1 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ir-riskju ta’ kontropartijiet mhuwiex indirizzat f’din id-Direttiva. Il-bidliet jirriflettu l-ħtieġa 
li d-Direttiva dwar ir-rekwiżiti tal-kapital bankarju (CRD) tiġi emendata sabiex jinqabad il-
potenzjal tar-riskju sistemiku li jiġi min-naħa tal-intermedjarju ewlieni.
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Emenda 149
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-impatt tal-AIFM fuq is-swieq li 
joperaw fihom huwa fil-maġġoranza 
benefiċjali, iżda diffikultajiet finanzjarji 
reċenti enfasizzaw kif l-attivitajiet tal-
AIFM jistgħu jservu ukoll biex ixerrdu jew 
jamplifikaw ir-riskji mas-sistema 
finanzjarja. Reazzjonijiet nazzjonali mhux 
koordinati għal dawn ir-riskji trendi diffiċli 
l-immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Din id-Direttiva għalhekk timmira li 
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li jirregolaw 
l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM sabiex tipprovdi approċċ koerenti 
lejn ir-riskji relatati u l-impatt tagħhom fuq 
l-investituri u s-swieq fil-Komunità.

(2) Id-diffikultajiet finanzjarji reċenti 
enfasizzaw kif l-attivitajiet ta' fondi
alternattivi ta' investiment (AIF) u tal-
AIFM jistgħu jservu biex ixerrdu jew 
jamplifikaw ir-riskji mas-sistema 
finanzjarja. Reazzjonijiet nazzjonali mhux 
koordinati għal dawn ir-riskji trendi diffiċli 
l-immaniġġjar effiċjenti ta’ dawn ir-riskji. 
Din id-Direttiva għalhekk timmira li 
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li jirregolaw 
l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-AIF 
u tal-AIFM sabiex tipprovdi approċċ 
koerenti lejn ir-riskji relatati u l-impatt 
tagħhom fuq l-investituri u s-swieq fl-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel evalwazzjoni mhijiex ibbażata fuq provi akkademiċi. Kif ġie spjegat fil-premessa 2, 
il-kriżi pprovat li l-effetti fuq is-swieq tal-AIF u tal-AIFM huma kontroversjali.

Emenda 150
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji wrew li għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIF huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
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arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/…/KE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-impriżi għall-investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) 
(riformulazzjoni), irrispettivament mil-
manjiera legali jew kuntrattwali li fihom l-
AIFM tingħata din ir-responsabbiltà. L-
AIFM ma għandhomx ikunu intitolati biex 
jimmaniġġjaw il-UCITS skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2009/…/KE abbażi tal-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva.

arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIF. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-AIF u
għall-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li 
huma koperti mid-Direttiva 2009/…/KE 
dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati mal-impriżi għall-
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS) (riformulazzjoni), 
irrispettivament mill-manjiera legali jew 
kuntrattwali li fihom l-AIFM tingħata din 
ir-responsabbiltà. L-AIFM ma għandhomx 
ikunu intitolati biex jimmaniġġjaw il-
UCITS skont it-tifsira tad-Direttiva 
2009/…/KE abbażi tal-awtorizzazzjoni 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Justification

L-istrateġiji jiġu segwiti mill-fondi (AIF) u mhux mill-maniġers (AIFM).

Emenda 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
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ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/…/KE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-impriżi għall-investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) 
(riformulazzjoni), irrispettivament mil-
manjiera legali jew kuntrattwali li fihom l-
AIFM tingħata din ir-responsabbiltà. L-
AIFM ma għandhomx ikunu intitolati biex 
jimmaniġġjaw il-UCITS skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2009/…/KE abbażi tal-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva.

ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/…/KE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-impriżi għall-investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) 
(riformulazzjoni), irrispettivament mill-
manjiera legali jew kuntrattwali li fihom l-
AIFM tingħata din ir-responsabbiltà 
sakemm ikunu ta’ rilevanza sistemika 
potenzjali. L-AIFM ma għandhomx ikunu 
intitolati biex jimmaniġġjaw il-UCITS 
skont it-tifsira tad-Direttiva 2009/…/KE 
abbażi tal-awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva.

Or. en

Justification

Il-prijorità ewlenija ta’ din id-Direttiva hija li tkopri r-riskju sistemiku. Sabiex tiġi 
minimizzata l-ħsara kollaterali li ssir minn approċċ universali (one-size-fits-all), l-AIFM li 
jkunu iżgħar għandhom jirreġistraw u jkunu konformi mal-obbligi ta’ trasparenza tal-Art. 19-
21. 

Emenda 152
Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
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riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/…/KE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-impriżi għall-investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) 
(riformulazzjoni), irrispettivament mil-
manjiera legali jew kuntrattwali li fihom l-
AIFM tingħata din ir-responsabbiltà. L-
AIFM ma għandhomx ikunu intitolati biex 
jimmaniġġjaw il-UCITS skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2009/…/KE abbażi tal-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva.

riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati mal-impriżi għall-
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS) (riformulazzjoni), 
irrispettivament mill-manjiera legali jew 
kuntrattwali li fihom l-AIFM tingħata din 
ir-responsabbiltà. Dawn il-fondi, jistgħu 
jinkludu, fondi protetti (hedge funds), 
fondi ta' kapital privati, fondi immobiljari, 
fondi komoditarji u fondi infrastrutturali.
L-AIFM ma għandhomx ikunu intitolati 
biex jimmaniġġjaw il-UCITS skont it-
tifsira tad-Direttiva 2009/65/KE abbażi tal-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva.

OJ L […], […], p. […]. 1 ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Justification

Għandha tiddaħħal sentenza ġdida li fiha jiġu elenkati t-tipi differenti tal-AIF; bħal ma huma 
l-fondi protetti (hedge funds), il-fondi ta' kapital privati, il-fondi immobiljari, il-fondi 
komoditarji u l-fondi infrastrutturali. Il-ħtieġa għal dan hija msejsa fuq erba' raġunijiet: (1) 
il-ħtieġa li tiġi appoġġjata l-flessibilità regolatorja u d-divrenzjar kif imsemmi fil-premessa 3; 
(2) l-istrutturi u r-reġimi ġodda kollha li jiġu kreati fil-ġejjieni għandhom jidħlu fl-ambitu 
tad-Direttiva; (3) li l-ambitu tad-Direttiva jiġi definit b’mod negattiv ma jġibx miegħu 
elementi li jtejbu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà legali; u (4) sabiex jiġi identifikat l-ambitu 
essenzjali tad-Direttiva. 
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Emenda 153
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/…/KE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
mal-impriżi għall-investiment kollettiv 
f’titoli trasferibbli (UCITS) 
(riformulazzjoni), irrispettivament mil-
manjiera legali jew kuntrattwali li fihom l-
AIFM tingħata din ir-responsabbiltà. L-
AIFM ma għandhomx ikunu intitolati biex 
jimmaniġġjaw il-UCITS skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2009/…/KE abbażi tal-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva.

(3) Id-diffikultajiet reċenti fis-swieq 
finanzjarji urew li l-għadd kbir ta’ strateġiji 
tal-AIFM huma vulnerabbli għal ċerti jew 
ħafna riskji importanti relatati mal-
investituri, parteċipanti oħra fis-suq u 
swieq oħra. Sabiex jiġu pprovduti 
arranġamenti komprensivi u komuni għas-
superviżjoni, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit qafas li kapaċi jindirizza dawk ir-
riskji b’kunsiderazzjoni għall-firxa varjata 
ta’ strateġiji u tekniki ta’ investiment użati 
mill-AIFM. Konsegwentement, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-
immaniġġjar u l-kummerċjalizzazzjoni 
mill-AIFM tat-tipi kollha ta’ fondi li huma 
koperti mid-Direttiva 2009/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati mal-impriżi għall-
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS) (riformulazzjoni), 
irrispettivament mil-manjiera legali jew 
kuntrattwali li fihom l-AIFM tingħata din 
ir-responsabbiltà. Dawn il-fondi, jistgħu 
jinkludu,inter alia, fondi protetti (hedge 
funds), fondi ta' kapital privati, fondi 
immobiljari, fondi komoditarji u fondi 
infrastrutturali. L-AIFM ma għandhomx 
ikunu intitolati biex jimmaniġġjaw il-
UCITS skont it-tifsira tad-Direttiva 
2009/65/KE abbażi tal-awtorizzazzjoni 
skont din id-Direttiva.

OJ L […], […], p. […]. 1 ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en
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Emenda 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-għan ta’ din id-Direttiva għandu 
jkun ukoll li jinħolqu inċentivi għar-
rilokazzjoni ta’ fondi offshore fl-UE, li 
jġib miegħu mhux biss vantaġġi għall-
protezzjoni regolatorja u protezzjoni tal-
investitur, iżda wkoll jippermetti t-
tassazzjoni xierqa tad-dħul fil-livell ta’ 
maniġers, ta’ fondi u ta’ investituri.

Or. en

Emenda 155
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva timxi fuq il-ftehim li 
ntlaħaq fis-samit tal-G-20 ta’ Settembru 
2009 f’Pittsburgh, li l-atturi, is-swieq u l-
prodotti kollha għandhom ikunu regolati 
b’mod xieraq.

Or. en

Justification

Itenni l-impenn qawwi għall-wegħda tal-G-20 biex l-atturi, il-prodotti u s-swieq kollha jiġu 
rregolati.
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Emenda 156
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

(4) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom u l-mod kif għandhom jaġixxu l-
AIF fis-swieq finanzjarji u fil-kumpaniji li 
jinvestu fihom.

Or. en

Justification

Jeħtieġ li fid-direttiva jiġu inklużi kemm il-fondi (AIF) kif ukoll il-maniġers (AIFM).

Emenda 157
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

(4) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM jew il-proċessi ta' awtorizzazzjoni 
tal-AIF u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.
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Or. en

Justification

Il-proċess ta’ awtorizzazzjoni nnifsu mhuwiex regolat minn din id-Direttiva u jibqa' fl-isfera 
tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Emenda 158
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

(4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM jew il-proċessi ta’ awtorizzazzjoni 
tal-AIF u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

Or. en

Justification

Jekk l-Abbozz tad-Direttiva jimxi mar-regolamentazzjoni tal-Maniġer tal-AIF u ma jirregolax 
l-AIF innifsu, għandu jkun ċar li l-proċess ta' awtorizzazzjoni għall-AIF mhuwiex irregolat 
minn din id-Direttiva.

Emenda 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti (4) Id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
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dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun sproporzjonat li jiġu 
rregolati l-istruttura jew il-kompożizzjoni 
tal-portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

dwar il-mod kif l-AIFM għandhom 
jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 
alternattiv (AIF) taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Ikun diffiċli li jiġu rregolati l-
istruttura jew il-kompożizzjoni tal-
portafolji tal-AIF immaniġġjati mill-AIFM 
u jkun diffiċli li tiġi pprovduta 
armonizzazzjoni estensiva bħal din 
minħabba t-tipi varji ħafna ta’ AIF 
immaniġġjati mill-AIFM.

Or. en

Justification

Il-kwistjoni mhijiex waħda ta’ proporzjonalità. Ir-regolamentazzjoni tal-fondi ma tkunx 
sproporzjonata meta wieħed iqis il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni li nkixfet bil-kriżi finanzjarja. 
Madankollu, jekk ir-regolamentazzjoni tal-maniġers tkun komprensiva (inkluż għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' maniġers li jikkumerċjalizzaw f'fondi li mhumiex tal-UE jew li 
jiddelegaw il-funzjonijiet lil entitajiet li mhumiex fl-UE), ikun biżżejjed biex jinkisbu l-
għanijiet proposti.

Emenda 160
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-AIFM għandhom jew ikunu 
maniġers esterni, li tkun persuna ġuridika 
maħtura mill-AIF jew li taġixxi f'isem l-
AIF, jew, jekk l-AIF ikun immanġġjat 
minnu nnifsu, li jfisser li jkun stabbilit 
b'tali mod li d-deċiżjonijiet maniġerjali 
jittieħdu minn-korp governattiv tal-AIF u 
ma tinħatar ebda entità esterna, l-AIF 
għandu jikkwalifika ruħu bħala l-AIFM. 
Entità legali waħda biss għandha 
tikkwalifika bħala l-AIFM għal AIF 
rispettiv.

Or. en
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Justification

Jeħtieġ definizzjoni ċara sabiex strutturi ta' fondi differenti jkunu jistgħu jkollhom AIFM ta' 
sustanza. Dan jindirizza speċifikament il-każ ta' fondi li jkunu mmaniġġjati minnhom 
infushom jew internament.

Emenda 161
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament 
fil-forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), għall-immaniġġjar ta' 
portfolji ta' investiment b'konformità ma' 
mandati mogħtija minn investituri abbażi 
diskrezzjonali minn klijent għal klijent, u 
lanqas għal kwalunkwe forma oħra ta' 
mmaniġġjar individwali ta' porfolji jew l-
immaniġġjar ta' assi miżmuma fil-kont 
proprju minn istituzzjonijiet ta' kreditu, 
impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni.  L-eżenzjonijiet stipulati 
f' din id-Direttiva għandhom ikunu 
applikabbli sakemm l-AIFM jaderixxu 
mal-kundizzjonijiet appilkabbli għal dawn 
l-eżenzjonijiet fuq bażi kontinwa Barra 
minn hekk, din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-immaniġġjar ta' fondi ta' 
pensjonijiet jew istituzzjonijiet li 
jimmaniġġjaw fondi li jappoġġaw sistemi 
ta' sigurtà soċjali u sistemi ta' pensjonijiet 
pubbliċi, u lanqas għal strumenti ta' 
titolizzazzjoni. Din id-Direttiva lanqas ma 
għandha tapplika għall-immaniġġjar ta' 
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biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

impriżi ta' investiment kollettiv li huma 
awtorizzati skont l-liġi nazzjonali u 
traffikati biss fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tagħhom. Madankollu, din id-
Direttiva għandha tkopri il-maniġers tal-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala 
UCITS. Id-ditti tal-investiment awtorizzati 
skont id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-
swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex
tapplika għall-AIF immaniġġjati 
esklussivament għall-impriża jew 
sussidjarji prinċipali tagħhom, fondi ta' 
pensjonijiet jew investimenti mhux 
ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-fondi ta' 
investiment sovran (sovereign wealth 
funds), jew assi miżmuma fil-kont proprju 
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assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

minn istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. u 
lanqas għall-immaniġġjar ta' prodotti ta'
investiment awtorizzati skont il-liġi 
nazzjonali u mibjugħa biss fit-territorju 
nazzjonali ta' Stat Membru, u lanqas 
prodotti ta' investiment ta' gvern jew korpi 
reġjunali jew lokali jew istituzzjonijiet li 
jimmanġġjaw fondi li jappoġġjaw sistemi 
ta' sigurtà soċjali u sistemi ta' pensjonijiet 
jew skemi ta' parteċipazzjoni tal-
impjegati. Din id-Direttiva lanqas ma 
għandha tapplika għal investimenti 
mmaniġjat attivament fil-forma ta' titoli, 
bħal ċertifikati, futuri maniġġjati, jew 
bonds marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet 
għall-konsumaturi (index-linked). 
Madankollu, għandha tkopri l-maniġers tal-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala 
UCITS sakemm jimmaniġġjaw jew 
jikkumerċjalizzaw AIF ta' relevanza 
sistemika potenzjali. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu evitati konsegwenzi sproporzjonati u mhux intenzjonati u sabiex tiġi minimizzata 
l-ħsara kollaterali, għandhom jiġu mfittxija ċerti eżenzjonijiet limitati. Aktar importanti, 
prodotti nazzjonali m'għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu għaliex dawn huma regolati u
jinbiegħu biss fil-livell nazzjonali u ma jikkostitwixxux riskju sistemiku u għandhom 
protezzjoni xierqa għall-konsumatur.
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Emenda 163
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament 
fil-forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika ukoll għall-maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), banek 
ċentrali jew assi miżmuma fil-kont proprju 
minn istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-
pensjonijiet jew impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni. Barra minn hekk,
din id-Direttiva lanqas ma għandha 
tapplika għall-gvernijiet nazzjonali, 
reġjunali jew lokali jew strumenti ta' 
investiment ta' gvernijiet korpi jew 
istituzzjonijiet li jimmaniġġjaw fondi li 
jappoġġjaw sistemi ta' sigurtà soċjali u 
sistemi ta' pensjonijiet jew skemi ta' 
parteċipazzjoni tal-impjegati. Sabiex 
jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva, l-AIFM ikkonċernati 
għandhom jikkonformaw mal-
kondizzjonijiet li dawn l-eżenzjonijiet 
huma suġġetti għalihom b’mod kontinwu.
Madankollu, din id-Direttiva għandha 
tkopri il-maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
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AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 164
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex
tapplika għall-immaniġġjar ta' fondi tal-
pensjonijiet jew maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), banek ċentrali jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi ta' 
pensjonijiet, jew impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni. Din id-Direttiva 
lanqas ma għandha tapplika għall-
immaniġġjar ta' impriżi ta' investiment 
kollettiv li huma awtorizzati skont l-liġi 
nazzjonali u kkumerċjalizzati biss fl-Istat 
Membru ta' domiċilju tagħhom. Din id-
Direttiva lanqas ma għandha tapplika għal 
investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
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biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jikkumerċjalizzaw 
unitajiet jew ishma ta' AIF jew jipprovdu 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF. 
Id-ditti tal-investiment jistgħu, madankollu, 
jikkumerċjalizzaw unitajiet jew ishma ta' 
AIF jew jipprovdu biss servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF, jekk u 
sakemm l-unitajiet jew l-ishma ta’ dawn 
jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont din 
id-Direttiva. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għal kumpaniji 
industrijali holding li l-ishma tagħhom 
ikunu kummerċjalizzati f'suq regolat tal-
UE sakemm ikollhom l-ishma fis-
sussidjarji jew kumpaniji assoċjati 
tagħhom għall-iskop li titwettaq strateġija 
kummerċjali industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Emenda 165
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
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minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament 
fil-forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex
tapplika għall-maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), banek ċentrali jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-
pensjonijiet jew impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni. Lanqas ma 
għandha tapplika għall-immaniġġjar ta' 
impriżi ta' investiment kollettiv li huma 
awtorizzati skont l-liġi nazzjonali u 
kkumerċjalizzati biss fl-Istat Membru ta'
domiċilju tagħhom. Sabiex jibbenefikaw 
mill-eżenzjonijiet stipulati f'din id-
Direttiva, l-AIFM ikkonċernati 
għandhom jikkonformaw mal-
kondizzjonijiet li dawn l-eżenzjonijiet 
huma suġġetti għalihom b’mod kontinwu.
Madankollu, din id-Direttiva għandha 
tkopri il-maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fondi li jkunu regolati u distribwiti biss fil-livell nazzjonali għandhom ikunu eżentati mill-
ambitu tal-AIFMD. Fondi li huma purament nazzjonali u li  l-maniġers tagħhom ma 
jikkawżawx riskju sistemiku għaliex dawn il-fondi ġeneralment huma regolati ħafna u bosta 
drabi huma mmaniġġjati b'regoli simili għall-UCITS.
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Emenda 166
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament 
fil-forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), banek ċentrali jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-
pensjonijiet jew impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni. Din id-Direttiva 
lanqas ma għandha tapplika għal dawk il-
manigers li jimmaniġġjar AIF li l-
investituri uniċi tiegħu huma l-impriżi 
prinċipali tagħhom, is-sussidjarji 
tagħhom jew sussidjarji oħrajn tal-
impriża prinċiġali tagħhom u fejn dawn l-
investituri m'humiex huma stess AIF
Sabiex jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet 
stipulati f'din id-Direttiva, l-AIFM 
ikkonċernati għandhom jikkonformaw 
mal-kondizzjonijiet li dawn l-eżenzjonijiet 
huma suġġetti għalihom b’mod kontinwu.
Madankollu, din id-Direttiva għandha 
tkopri il-maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
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ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Klawsola ta' eċċezzjoni għal dawk il-maniġers li jimmaniġġjaw investimenti gejjin mill-istess 
grupp hija ġustifikata. Ma jiġi kkawżat ebda riskju addizzjonali għas-swieq finanzjarji. Billi 
dawn il-fondi bosta drabi jintużaw fi ħdan gruppi bankarji jew ta' assigurazzjoni, dawn l-
istituzzjonijiet diġà jridu jagħmlu d-dispożizzjonijiet meħtieġa kontra r-riskju konformi mal-
leġiżlazzjoni superviżorja. Barra minn hekk, din il-protezzjoni tal-investitur lanqas m'hi 
meħtieġa f'sitwazzjoni ta' investiment bħal din fi ħdan l-istess grupp. 

Emenda 167
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament 
fil-forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita  għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex
tapplika għall-maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), banek ċentrali jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-
pensjonijiet jew impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni. Lanqas ma 
għandha tapplika għall-immaniġġjar ta' 
impriżi ta' investiment kollettiv li huma 
awtorizzati skont l-liġi nazzjonali u 
kummerċjalizzati fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tagħhom. Sabiex jibbenefikaw 
mill-eżenzjonijiet stipulati f'din id-
Direttiva, l-AIFM ikkonċernati 
għandhom jikkonformaw mal-
kondizzjonijiet li dawn l-eżenzjonijiet 
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awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

huma suġġetti għalihom b’mod kontinwu.
Madankollu, din id-Direttiva għandha 
tkopri il-maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fondi b'numru limitat ta' investituri jippermettu li jsiru arranġamenti kuntrattwali 
individwali. AIFM li jimmaniġġjaw fondi b'massimu ta' ħames investituri u li jiddistribwuhom 
biss fil-livell nazzjonali għandhom għalhekk ikunu eżentati mill-ambitu tad-Direttiva tal-
AIFM jekk ikunu suġġetti għal regolazzjoni nazzjonali effettiva. 

Emenda 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jkopri l-immaniġġjar tal-impriżi ta' 
investiment kollettiv li jiġbru kapital minn 
għadd ta' investituri bil-ħsieb li jinvestuh 
skont politika ta' investiment definita jew 
diskrezzjonarja għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika wkoll għal fondi ta' investitur 
waħdieni u kontijiet immaniġġjati 
ggranati sabiex jinżammu kundizzjonijiet 
ta' ekwità bejn tipi simili ta' strumenti ta' 
investiment. Ma għandhiex tapplika għal 
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sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni.
Din id-Direttiva lanqas ma għandha 
tapplika għal investimenti mmaniġjat 
attivament fil-forma ta' titoli, bħal 
ċertifikati, futuri maniġġjati, jew bonds 
marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet għall-
konsumaturi (index-linked). Madankollu, 
għandha tkopri il-maniġers tal-impriżi 
kollha ta’ investiment kollettiv li mhumiex 
meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala UCITS. 
Id-ditti tal-investiment awtorizzati skont 
id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji ma għandhomx 
jeħtieġu li jiksbu awtorizzazzjoni skont din 
id-Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

entitajiet ta' interess pubbliku. Din id-
Direttiva lanqas ma għandha tapplika għal 
investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Din id-Direttiva lanqas ma 
għandha tapplika għal kumpaniji holding 
meta dawn ikollhom ishma fis-sussidjarji
tagħhom, billi kumpaniji holding bħal 
dawn mhumiex stabbiliti għall-iskop 
prinċipali li jiġġeneraw qligħ għall-
investituri tagħhom permezz, b'mod 
partikolari, ta' divestiment tas-sussidjarji 
tagħhom f'perjodu ta' żmien stipulat 
imma għandhom l-iskop li jwettqu 
strateġija kummerċjali permezz tas-
sussidjarji tagħhom. Madankollu, għandha 
tkopri il-maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.
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Emenda 169
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-immaniġġjar ta' fondi tal-
pensjonijiet jew maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), jew assi miżmuma fil-kont 
proprju minn istituzzjonijiet ta' kreditu, 
impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni. Din id-Direttiva lanqas 
ma għandha tapplika għal investimenti 
mmaniġjati attivament fil-forma ta' titoli, 
bħal ċertifikati, futuri maniġġjati, jew 
bonds marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet 
għall-konsumaturi (index-linked). Sabiex 
ma jkunx hemm dupplikazzjoni 
regolatorja l-ambitu ta' din id-Direttiva 
m'għandux japplika għal impriżi ta' 
investiment magħluqa (closed-ended) 
ikkwotati f'suq regolat li jkunu suġġetti 
għal regolazzjoni skont id-Direttivi 
2001/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 dwar id-dħul 
ta' titoli għal kwotazzjoni uffiċjali fil-
boroż u dwar informazzjoni li għandha 
tiġi ppublikata dwar dawn it-titoli3, 
2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar
l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
trasparenza rigward informazzjoni dwar 
emittenti li t-titoli tagħhom jiddaħħlu 
għall-kummerċ f'suq regolat 2, u 
2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-
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prospectus li jrid jiġi ppubblikat meta 
titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew 
jiddaħħlu għall-kummerċ3.  Sabiex ikun 
hemm approċċ armonizzat il-Kummissjoni 
għandha malajr kemm jista' jkun u sa 
mhux aktar tard mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi dawn 
id-Direttivi u fejn ikun xieraq tressaq 
proposti leġiżlattivi sabiex tiżgura 
regolazzjoni ekwivalenti. Madankollu, din 
id-Direttiva għandha tkopri il-maniġers tal-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala 
UCITS. Id-ditti tal-investiment awtorizzati 
skont id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-
swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.
1 ĠU L 184, 6.7.2001, p. 1.
2 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 30.
3 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Impriżi "closed-ended" li huma kkwotati f'suq regolat m'għandhomx ikunu regolati minn din 
id-Direttiva għaliex diġà huma suġġetti għar-rekwiżiti ta' CARD , id-Direttivi dwar 
Prospectus u Trasparenza. Madankollu, sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ugwali, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi dawn id-Direttivi u tagħmel il-bidliet xierqa fid-dawl ta' din 
id-Direttiva.
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Emenda 170
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ 
investiment kollettiv li mhumiex meħtieġa 
li jiġu awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti 
tal-investiment awtorizzati skont id-
Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji ma għandhomx 
jeħtieġu li jiksbu awtorizzazzjoni skont din 
id-Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva. 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Għandha tkopri l-maniġers tal-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati 
bħala UCITS. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għall-immaniġġjar ta' 
fondi tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Għall-iskopijiet ta' din id-
Direttiva lanqas ma għandha titqies bħala 
impriza ta' investiment kollettiv impriża li 
taġixxi prinċipalment bħala kumpanija 
holding għal grupp ta' impriżi sussidjarji 
u li jkollha interessi strateġiċi f'impriżi 
sabiex jinżammu holding fit-tul u mhux 
bl-iskop prinċipali li jiġġeneraw qligħ 
permezz ta' divestiment f'perjodu ta' 
żmien stipulat. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
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jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ joħroġ ċar li r-referenza għal "impriżi ta' investiment kollettiv" fl-istqarrija li l-
maniġers tal-impriżi kollha ta' investiment kollettiv li mhumiex UCITS jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva, qed tirreferi għal impriżi ta' investiment kollettiv li jiġbru l-kapital minn għadd ta' 
investituri bl-iskop li jinvestuh skont politika ta' investiment definita skont il-prinċipju tat-
tixrid tar-riskju għall-benefiċċju ta' dawk l-investituri, u mhux għall klassi usa' ta' impriżi ta' 
investiment kollettiv.

Emenda 171
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita  għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), banek ċentrali jew assi 
miżmuma direttament jew indirettament
fil-kont proprju minn istituzzjonijiet ta' 
kreditu, istituzzjonijiet għall-provvediment 
tal-irtirar mix-xogħol, jew impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni.
Lanqas ma għandha tapplika għall-
immaniġġjar ta' impriżi ta' investiment 
kollettiv li huma awtorizzati skont l-liġi 
nazzjonali u kummerċjalizzati biss fl-Istat 
Membru ta' domiċilju tagħhom. Din id-
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linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Direttiva madankollu għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Għandha tkopri wkoll il-maniġers 
tal-impriżi kollha ta’ investiment kollettiv 
li mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati 
bħala UCITS. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF,
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Maniġers li jkollhom assi miżmuma għal kont proprju minn istituzzjonijiet għal 
dispożizjonijiet ta' rtirar okkupazzjonali għandhom jiġu ttratati bħall-assi miżmuma għal kont 
proprju minn impriżi ta' assigurazzjoni. Fondi regolati u distribwiti biss fil-livell nazzjonali 
għandhom ikunu eżentati mill-AIFMD billi fondi u maniġers purament nazzjonali ma 
joħolqux riskju sistemiku għaliex dawn il-fondi huma fondi ġeneralment regolati ħafna u 
bosta drabi huma simili ħafna għall-UCITS. Ma jistax ikun hemm eżenzjionijiet għal 
strumenti ta' fondi mingħajr il-prinċipju tat-tifrix tar-riskju u lanqas għal investimenti 
mmaniġġjati attivament taħt forma ta' titoli.

Emenda 172
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
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jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tappilka  għall-immaniġġjar ta' fondi tal-
pensjonijiet jew maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), jew assi miżmuma fil-kont 
proprju minn istituzzjonijiet ta' kreditu, 
impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni. Din id-Direttiva lanqas 
ma għandha tapplika għal investimenti 
mmaniġjat attivament fil-forma ta' titoli, 
bħal ċertifikati, futuri maniġġjati, jew 
bonds marbuta mal-indiċi tal-prezzijiet 
għall-konsumaturi (index-linked). 
Madankollu, għandha tkopri il-maniġers
tal-impriżi kollha ta’ investiment kollettiv 
li mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati 
bħala UCITS. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għal kumpaniji 
industrijali holding li l-ishma tagħhom 
ikunu kummerċjalizzati f'suq regolat tal-
UE sakemm iżommu l-ishma fis-
sussidjarji jew kumpaniji assoċjati 
tagħhom li fuqhom għandhom influwenza 
ta' kontroll għall-iskop li titwettaq 
strateġija kummerċjali industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-ambitu għandu jkun limitat għall-AIFM li jippreżentaw riskju sistemiku, inkella s-
superviżjoni intenzjonata ma tkunx tista’ tinżamm kif suppost. Kumpaniji holding industrijali 
huma sjieda għal perjodu fit-tul mingħajr skadenza ta' ħruġ diġà ippjanata u b'approċċ 
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industrijali għall-holdings tagħhom. Kumpaniji bħal dawn ma joħolqu ebda riskju sistemiku 
billi dawn huma kkwotati, huma suġġetti għall-Liġi tal-Kumpaniji tal-UE, għar-regolazzjoni 
nazzjonali u r-regoli tas-swieq tal-boroż li jipprovdu protezzjoni effettiva għall-investituri.  
Dawn għandhom jiġu eżentati.

Emenda 173
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall-immaniġġjar ta' fondi tal-
pensjonijiet jew maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta' investiment sovran (sovereign 
wealth funds), fondi ta' investiment ta' 
gvern nazzjonali, reġjunali jew lokali, jew 
assi miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri l-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-
investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
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AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fondi ta' investiment immaniġġjati minn korpi governattivi bħal Finance Wales, li 
timmaniġġja l-fondi strutturati tal-UE, huma ggranati b'investimenti privati u m'għandhomx 
jaqgħu fl-ambitu tad-direttiva.

Emenda 174
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-immaniġġjar tal-impriżi 
ta' investiment kollettiv li jiġbru kapital 
minn għadd ta' investituri bil-ħsieb li 
jinvestuh skont politika ta' investiment 
definita abbażi tal-prinċipju ta' tifrix tar-
riskji għall-benefiċċju ta' dawk l-
investituri. Din id-Direttiva għandha 
tapplika ukoll għall-immaniġġjar ta' fondi 
tal-pensjonijiet jew maniġers ta' 
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri il-
maniġers tal-impriżi kollha ta’ investiment 
kollettiv li mhumiex meħtieġa li jiġu 
awtorizzati bħala UCITS. Id-ditti tal-

(5) L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu 
jiġi ristrett għall-impriżi ta' investiment 
kollettiv li jiġbru kapital minn għadd ta' 
investituri bil-ħsieb li jinvestuh skont 
politika ta' investiment definita għall-
benefiċċju ta' dawk l-investituri. Din id-
Direttiva ma għandhiex tapplika għall-
investimenti mhux ippuljati bħad-
dotazzjonijiet jew il-fondi ta' investiment 
sovran (sovereign wealth funds), jew assi 
miżmuma fil-kont proprju minn 
istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni u 
fondi ta' pensjonijiet. Din id-Direttiva 
lanqas ma għandha tapplika għal 
investimenti mmaniġjat attivament fil-
forma ta' titoli, bħal ċertifikati, futuri 
maniġġjati, jew bonds marbuta mal-indiċi 
tal-prezzijiet għall-konsumaturi (index-
linked). Madankollu, għandha tkopri l-
impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li 
mhumiex meħtieġa li jiġu awtorizzati bħala 
UCITS. Id-ditti tal-investiment awtorizzati 
skont id-Direttiva 2004/39/KE dwar is-
swieq fl-istrumenti finanzjarji ma 
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investiment awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji ma għandhomx jeħtieġu li 
jiksbu awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta’ 
investiment fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-
investiment jistgħu, madankollu, jipprovdu 
biss servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-
AIF, jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-
ishma ta’ dawn jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati skont din id-Direttiva.

għandhomx jeħtieġu li jiksbu 
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
sabiex jipprovdu servizzi ta’ investiment 
fir-rigward tal-AIF. Id-ditti tal-investiment 
jistgħu, madankollu, jipprovdu biss 
servizzi ta’ investiment fir-rigward tal-AIF, 
jekk u sakemm li l-unitajiet jew l-ishma ta’ 
dawn jistgħu jiġu kkummerċjalizzati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li fid-direttiva jiġu inklużi l-fondi (AIF) u l-maniġers (AIFM).

Emenda 175
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għall maniġers ta' investimenti 
mhux ippuljati bħad-dotazzjonijiet jew il-
fondi ta’  investiment sovran (sovereign 
wealth funds), għall-immaniġġjar ta' 
portfolji ta' investiment skont mandati 
mogħtija minn investituri abbażi 
diskrezzjonali skont il-klijent individwali, 
u lanqas għal kwalunkwe forma oħra ta' 
mmaniġġjar ta' portfolji individwali. Din 
id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal dawk il-manigers li jimmaniġġjaw 
AIF li l-investituri uniċi huma l-maniġers 
infushom jew l-impriżi prinċipali 
tagħhom, is-sussidjarji tagħhom jew 
sussidjarji oħrajn tal-impriża prinċipali 
tagħhom u fejn dawn l-investituri 
m'humiex huma stess AIF Din id-
Direttiva lanqas ma għandha tapplika 
għal kumpaniji holding meta dawn 
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ikollhom ishma fis-sussidjarji tagħhom, 
billi kumpaniji holding bħal dawn 
mhumiex stabbiliti għall-iskop prinċipali 
li jiġġeneraw qligħ għall-investituri 
tagħhom permezz, b'mod partikolari, ta' 
divestiment tas-sussidjarji tagħhom 
f'perjodu ta' żmien stipulat, imma 
għandhom l-iskop li jwettqu strateġija 
kummerċjali permezz tas-sussidjarji 
tagħhom. Din id-Direttiva ma għandhiex 
barra minn hekk tapplika għall-
immaniġġjar ta' fondi ta' pensjonijiet, 
istituzzjonijiet sopranazzjonali, banek 
ċentrali nazzjonali, jew gvernijiet 
nazzjonali, reġjunali jew lokali u korpi 
jew istituzzjonijiet li jimmanġġjaw fondi li 
jappoġġjaw sistemi ta' sigurtà soċjali u 
sistemi ta' pensjonijiet u lanqas għal 
skemi ta' parteċipazzjoni tal-impjegati jew 
għal strumenti ta' titolizzazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 5 (b) tal-kompromess rivedut tal-Presidenza tal-15 ta' Diċembru 2009.

Emenda 176
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika għal ditti ta' investiment li 
jipprovdu servizzi ta' mmaniġġjar ta' 
portfolji awtorizzati skont id-Direttiva 
2004/39/EK, fondi ta' pensjonijiet u 
organizzazzjonijiet ta' pensjonijiet oħra 
regolati mid-Direttiva 2004/41/KE u l-
kumpaniji dedikati għall-immaniġġjar tal-
assi jew/u għall-amministrazzjoni tas-
servizzi tagħhom, jew impriżi ta' 
investiment kollettiv regolati mid-Direttiva 
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2009/65/KE.  Fil-prattika - għal skopijiet 
ta' effiċjenza tan-nefqa - ditti ta' 
investiment li jimmaniġġjaw portfolji 
individwali skont id-Direttiva 2004/39/KE, 
il-kumpaniji għall-immaniġġjar tal-assi 
ta' pensjonijiet jew/u għall-
amministrazzjoni tas-servizzi, u manigers 
ta' UCITS (u fiż-żmien dovut, AIFM) 
għandhom ikunu jistgħu jippuljaw 
investimenti amministrattivament jew 
operazzjonalment fl-ambitu tal-mandati 
tagħhom. Fid-dawl ta' dawn l-objettivi din 
id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal 
dawk l-istrutturi interni ta' ppuljar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Emenda 177
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Ditti ta' investiment awtorizzati skont 
id-Direttiva 2004/39/KE u istituzzjonijiet 
ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 
2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu 
u prosegwiment tal-kummerċ ta' 
istituzzjonijiet ta' kreditu 
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(riformulazzjoni) ma għandhomx ikunu 
mġiegħla jitolbu awtorizzazzjoni skont din 
id-Direttiva sabiex jipprovdu servizzi ta' 
investiment bħall-immaniġġjar ta' 
portfolji rigward AIF.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 5 (c) tal-kompromess rivedut tal-Presidenza tal-15 ta' Diċembru 2009.

Emenda 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva ma għandhiex 
iżżomm lura jew tirrestrinġi l-investituri 
milli jqiegħdu fis-swieq kapitali unitajiet 
jew ishma li jkollhom f'AIF. Investituri 
bħal dawn, jew l-intermedjarji tagħhom, 
jistgħu joffru jew iqiegħdu ishma jew 
unitajiet bħal dawn fi Stat Membru 
b'konformità mal-liġi nazzjonali ta' dak l-
Istat Membru. Madankollu, meta offerta 
jew tqegħid bħal dan ikun fuq inizjattiva 
tal-AIFM li jimmanġġja tali AIF, offerta 
jew tqegħid bħal dan għandu jiġi ttrattat 
bħala kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ ta' ishma jew unitajiet f'suq sekondarju mhux ristrett minn din id-Direttiva 
sakemm ma jiġux evitati d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
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Emenda 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Entitajiet ta' interess pubbliku li 
jissolleċitaw jew iżommu fondi li jirċievu 
mill-pubbliku, bħalma huma 
istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-
pensjonijiet, impriżi tal-assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni, li jżommu assi għal kont 
proprju tagħhom, għandhom ikunu 
suġġetti għal skema speċifika għalihom u 
l-investimenti tagħhom f'fondi għandhom 
ikunu regolati fid-dawl tal-karetteristiċi 
speċifiki ta' kull kategorija u tip ta' fond. 
F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tirrevedi d-Direttiva 
2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar il-bidu 
u l-prosegwiment tal-kummerċ ta' 
istituzzjonijiet ta' kreditu 
(riformulazzjoni), id-Direttiva 2003/41/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 
ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-
superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-
provvista ta’ rtirar okkupazzjonali1, id-
Direttiva 73/239/KEE tal-24 ta’ Lulju 
1973 dwar il-koordinament ta’ liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-
twettiq tan-negozju tal-assigurazzjoni 
diretta, barra mill-assigurazzjoni tal-
ħajja, id-Direttiva 2002/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ 
Novembru 2002 li tikkonċerna l-
assigurazzjoni fuq il-ħajja3 u d-Direttiva 
2005/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2005 dwar 
ir-riassigurazzjoni3 u li temenda d-
Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 
92/49/KEE kif ukoll id-Direttiv id-
Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE4

riassigurazzjoni sabiex tiżgura li jiġu 
segwiti dawn il-prinċipji:  rekwiżiti ta' 
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diliġenza dovuta simili għal dawk 
applikabbli għal AIFM jiġu imposti fuq 
entitajiet ta' interess pubbliku għall-
investiment u jitwaqqaf qafas xieraq għal 
investimenti bħal dawn (taħt forma ta' 
rekwiżiti kapitali u riżervi kapitali).
1ĠU L 235, 23.9.2003, p.10.

2 ĠU L 228, 16.8.1973, p. 3.
3 ĠU L 345, 19.12.2002, p. 1.
4 ĠU L 323, 9.12.2005, p. 1.

Or. en

Emenda 180
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 5 ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva għandha tipprovdi 
AIFM wieħed biss għal kull AIF 
immaniġġjat fl-ambitu ta' din id-Direttiva, 
li għandu jkun responsabbli għall-
konformità mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva. Skont kif tkun il-forma legali 
tagħhom, AIF jistgħu jkunu immaniġġjati 
internament jew esternament. AIF 
għandhom jitqiesu bħala mmaniġġjati 
internament meta l-funzjonijiet 
maniġerjali jsiru minn korp governattiv 
jew kwalunkwe riżorsa interna oħra tal-
AIF. Fejn il-forma legali ta' AIF 
tippermetti mmaniġġjar intern, u fejn il-
korp governattiv ta' AIF jagħżel li ma 
jaħtarx AIFM intern, l-AIF u l-AIFM 
huma identiċi. F'dak il-każ, l-AIF huwa 
wkoll AIFM u għalhekk għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti kollha tal-
AIFM skont din id-Direttiva u għandu 
jkun awtorizzat bħala tali. AIFM li jkun 
AIF immaniġġjat internament 
madankollu ma għandux ikun awtorizzat 
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bħala maniġer estern ta' AIF wieħed, jew 
aktar minn wieħed. AIF jitqies bħala 
mmaniġġjat esternament meta persuna 
ġuridika esterna tkun inħatret maniġer 
mill-AIF jew akkont tal-AIF (l-AIFM 
maħtur), li permezz tal-ħatra tagħha tkun 
responsabbli biex timmaniġġja l-portafoll 
għall-AIF. Fiż-żewġ każi, AIF 
immaniġġjat internament jew AIFM 
estern biss għandhom ikunu jistgħu 
jiddelegaw l-immaniġġjar tal-portafoll jew 
il-funzjonijiet ta' mmaniġġjar ta' riskju lil 
entitajiet oħra skont l-Artikolu 18. Meta 
AIFM ikun inħatar biex jagħmel 
funzjonijiet ta' mmaniġġjar relatati ma' 
AIF partikolari, m'għandux jitqies li 
qiegħed jipprovdi servizz ta' investiment 
kif definit fl-Artikolu 4(1)(9) tad-Direttiva 
2004/39/KE dwar Swieq ta' Strumenti 
Finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE10, iżda 
minflok għandu jitqies li qed jipprovdi 
funzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv ta' 
portafoll skont din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 5 (a) tal-kompromess rivedut tal-Presidenza tal-15 ta' Diċembru 2009.

Emenda 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva għandha tipprovdi 
AIFM wieħed biss għal kull AIF 
immaniġġjat fl-ambitu ta' din id-Direttiva, 
li għandu jkun responsabbli għall-
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konformità mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambitu ta' din id-Direttiva għandu jkun awtorizzat AIFM wieħed biss għal kull AIF.

Emenda 182
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva għandha tipprovdi 
AIFM wieħed biss għal kull AIF 
immaniġġjat fl-ambitu ta' din id-Direttiva, 
li għandu jkun responsabbli għall-
konformità mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambitu ta' din id-Direttiva għandu jkun awtorizzat AIFM wieħed biss għal kull AIF. 

Emenda 183
Hans-Peter Martin

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi 
mmaniġġjati minnhom ma jaqbżux il-
limitu ta' EUR 100 miljun. L-attivitajiet 
tal-AIFM konċernat x'aktarx ma 

imħassar
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jkollhomx konsegwenzi sinifikanti fuq l-
istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza tas-
suq. Għal AIFM li jimmaniġġja biss AIF 
mhux ingranati u li ma jagħtix drittijiet 
ta' tifdija lill-investituri matul perjodu ta' 
ħames snin, ikun applikabbli limitu 
speċifiku ta' EUR 500 miljun. Dan il-
limitu speċifiku jkun iġġustifikat mill-fatt 
li hemm anqas ċans li l-maniġers ta' fondi 
mhux ingranati, speċjalizzati fl-
investimenti fit-tul, jikkawżaw riskji 
sistemiċi. L-AIFM li jkunu eżentati minn 
din id-Direttiva għandhom ikomplu jkunu 
soġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
rileventi. Madankollu għandhom jitħallew 
jiġu ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 184
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi 
mmaniġġjati minnhom ma jaqbżux il-
limitu ta' EUR 100 miljun. L-attivitajiet 
tal-AIFM konċernat x'aktarx ma 
jkollhomx konsegwenzi sinifikanti fuq l-
istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza tas-
suq. Għal AIFM li jimmaniġġja biss AIF 
mhux ingranati u li ma jagħtix drittijiet 
ta' tifdija lill-investituri matul perjodu ta' 
ħames snin, ikun applikabbli limitu 
speċifiku ta' EUR 500 miljun. Dan il-
limitu speċifiku jkun iġġustifikat mill-fatt 
li hemm anqas ċans li l-maniġers ta' fondi 
mhux ingranati, speċjalizzati fl-

imħassra



PE439.111v02-00 46/161 AM\804881MT.doc

MT

investimenti fit-tul, jikkawżaw riskji 
sistemiċi. Barra minn hekk, il-ħames snin 
friża għall-investituri telimina r-riskji tal-
likwidità. L-AIFM li jkunu eżentati minn 
din id-Direttiva għandhom ikomplu jkunu 
soġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
rileventi. Madankollu għandhom jitħallew 
jiġu ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull AIF u AIFM irid jaqa' taħt l-ambitu sabiex ma jinħolqux lakuni fis-suq.

Emenda 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi 
mmaniġġjati minnhom ma jaqbżux il-
limitu ta' EUR 100 miljun. L-attivitajiet 
tal-AIFM konċernat x'aktarx ma 
jkollhomx konsegwenzi sinifikanti fuq l-
istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza tas-
suq. Għal AIFM li jimmaniġġja biss AIF 
mhux ingranati u li ma jagħtix drittijiet 
ta' tifdija lill-investituri matul perjodu ta' 
ħames snin, ikun applikabbli limitu 
speċifiku ta' EUR 500 miljun. Dan il-
limitu speċifiku jkun iġġustifikat mill-fatt 
li hemm anqas ċans li l-maniġers ta' fondi 
mhux ingranati, speċjalizzati fl-
investimenti fit-tul, jikkawżaw riskji 
sistemiċi. Barra minn hekk, il-ħames snin 
friża għall-investituri telimina r-riskji tal-
likwidità. L-AIFM li jkunu eżentati minn 

imħassra
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din id-Direttiva għandhom ikomplu jkunu 
soġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
rileventi. Madankollu għandhom jitħallew 
jiġu ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tkun applikabbli għall-AIFM kollha, mingħajr ebda eżenzjoni bbażata 
fuq il-kobor tal-assi mmaniġġjati. Inkella, ikun hemm inċentiv sinifikattiv għall-maniġers biex 
joħolqu fondi eżattament taħt il-limitu u jsibu modi kif jiddelegaw kemm jista’ jkun mill-
funzjonijiet tagħhom lil fornituri esterni ta’ servizz u lill-“konsulenti”. Dan joħnoq l-iskop 
tad-Direttiva, li għandu jkopri lill-parteċipanti kollha fl-industrija finanzjarja. 

Emenda 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal sistema eħfef 
għall-AIFM rilevanti b’mod mhux 
sistemiku fejn l-AIF kumulattivi 
mmaniġġjati minnhom ma jaqbżux il-
limitu ta' EUR 250 miljun. L-attivitajiet 
tal-AIFM konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. AIFM li 
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għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi.
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

jaqgħu taħt is-sistema aktar ħafifa 
għandhom jirreġistraw mal-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom u jikkonformaw 
mar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ din id-
Direttiva. Madankollu għandhom jitħallew 
jiġu ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità ewlenija ta’ din id-Direttiva hija li tkopri r-riskju sistemiku. Sabiex tiġi 
minimizzata l-ħsara kollaterali li ssir minn approċċ universali (one-size-fits-all), l-AIFM li 
jkunu iżgħar għandhom jirreġistraw u jkunu konformi mal-obbligi ta’ trasparenza tal-Art. 19-
21. 

Emenda 187
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
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jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti u 
għandhom talanqas ikunu soġġetti għar-
reġistrazzjoni fl-Istati Membri ta’ 
domiċilju tagħhom. Madankollu 
għandhom jitħallew jiġu ttrattati bħala 
AIFM bla ħsara għall-proċedura ta' 
inklużjoni prevista f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati fuq AIF 
żgħar jew ta’daqs medju, kif ukoll biex 
jiġi evitat li AIFM jiġu domiċiljati f’pajjiżi 
terzi għal skopijiet ta’ arbitraġġ 
regolatorju, din id-Direttiva tipprovdi għal 
eżenzjoni għall-AIFM fejn l-AIF 
kumulattivi mmaniġġjati minnhom ma 
jaqbżux il-limitu ta' EUR 100 miljun. L-
attivitajiet tal-AIFM konċernat x'aktarx ma 
jkollhomx konsegwenzi sinifikanti fuq l-
istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. 
Għal AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
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Direttiva. Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa imperattiv li l-AIF żgħar u medji jiġu eżentati minn piż żejjed li huwa kkawżat mill-
applikazzjoni ġenerika tad-Direttiva, peress li ċerti AIF (fondi ta' private equity) għandhom 
irwol kruċjali fil-forniment ta' finanzi lill-SMEs. Il-proposta tal-Kummissjoni li jiġi stabbilit 
limitu għandha tinżamm peress li t-tneħħija tiegħu tista’ twassal sabiex il-maniġers ta' AIF 
żgħar u medji jsibu domiċilju fil-pajjiżi terzi, filwaqt li dawn il-fondi jkunu jistgħu xorta 
waħda jinxtraw mal-UE kollha permezz ta' kummerċjalizzazzjoni passiva. It-tneħħija tal-
limitu ta’ valur tikkontradixxi l-prinċipju bażiku tar-regolament, jiġifieri li settur jiffunzjona 
b’mod aktar trasparenti permezz ta' ġbir ta' informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet imwettqa 
mill-AIFM.

Emenda 189
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' EUR 1 
biljun. L-attivitajiet tal-AIFM konċernat 
x'aktarx ma jkollhomx konsegwenzi 
sinifikanti fuq l-istabbiltà finanzjarja u l-
effiċjenza tas-suq. Għal AIFM li 
jimmaniġġja biss AIF mhux ingranati u li 
ma jagħtix drittijiet ta' tifdija lill-investituri 
matul perjodu ta' ħames snin, ikun 
applikabbli limitu speċifiku ta' EUR 1.5 
biljun. Dan il-limitu speċifiku jkun 
iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas ċans li 
l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 



AM\804881MT.doc 51/161 PE439.111v02-00

MT

telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Naqblu li l-limitu tad-Direttiva jiżdied sabiex ma tkunx ta’ piż żejjed għal AIFM aktar żgħar li 
ma jippreżentawx riskju sistemiku.

Emenda 190
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' EUR 500 
miljun. L-attivitajiet tal-AIFM konċernat 
x'aktarx ma jkollhomx konsegwenzi 
sinifikanti fuq l-istabbiltà finanzjarja u l-
effiċjenza tas-suq. Għal AIFM li 
jimmaniġġja biss AIF mhux ingranati u li 
ma jagħtix drittijiet ta' tifdija lill-investituri 
matul perjodu ta' ħames snin, ikun 
applikabbli limitu speċifiku ta' EUR 1,000 
miljun. Dan il-limitu speċifiku jkun 
iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas ċans li 
l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
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leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu għandu jkun limitat għall-AIFM li jippreżentaw riskju sistemiku, inkella s-
superviżjoni intenzjonata ma tkunx tista’ tinżamm kif suppost. AIFM żgħar ma jippreżentawx 
riskju sistemiku u jkun sproporzjonat jekk jiġu inklużi. Minħabba l-bżonn ta' konformità d-
Direttiva se ġġib magħha spejjeż li se jkunu ta' piż partikolarment kbir għall-AIFM iż-żgħar u 
dawn huma probabbilment l-inqas li se jibbenefikaw mill-introduzzjoni tad-drittijiet tal-
passaport. Il-limiti ogħla għandhom jiżguraw li l-fondi ż-żgħar mingħajr impatt fuq ir-riskju 
sistemiku jistgħu jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda 191
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 500 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 1,000 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
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jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 192
Marta Andreasen

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 100 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 500 miljun. Dan il-limitu speċifiku 
jkun iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas 
ċans li l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.

(6) Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti 
eċċessivi jew sproporzjonati, din id-
Direttiva tipprovdi għal eżenzjoni għall-
AIFM fejn l-AIF kumulattivi mmaniġġjati 
minnhom ma jaqbżux il-limitu ta' 
EUR 200 miljun. L-attivitajiet tal-AIFM 
konċernat x'aktarx ma jkollhomx 
konsegwenzi sinifikanti fuq l-istabbiltà 
finanzjarja u l-effiċjenza tas-suq. Għal 
AIFM li jimmaniġġja biss AIF mhux 
ingranati u li ma jagħtix drittijiet ta' tifdija 
lill-investituri matul perjodu ta' ħames snin, 
ikun applikabbli limitu speċifiku ta' 
EUR 1 biljun. Dan il-limitu speċifiku jkun 
iġġustifikat mill-fatt li hemm anqas ċans li 
l-maniġers ta' fondi mhux ingranati, 
speċjalizzati fl-investimenti fit-tul, 
jikkawżaw riskji sistemiċi. Barra minn 
hekk, il-ħames snin friża għall-investituri 
telimina r-riskji tal-likwidità. L-AIFM li 
jkunu eżentati minn din id-Direttiva 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rileventi. 
Madankollu għandhom jitħallew jiġu 
ttrattati bħala AIFM bla ħsara għall-
proċedura ta' inklużjoni prevista f'din id-
Direttiva.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu aktar baxx se jkollu effett negliġibbli fuq ir-riskju sistemiku li d-Direttiva qed 
tipprova tindirizza; madankollu, dan se joħloq piż regolatorju fuq fondi iżgħar li huma l-inqas 
kapaċi jifilħu għalih.

Emenda 193
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiġi evitat l-"asset 
stripping"potenzjali, l-assi netti ta' 
kumpanija fil-mira kkontrollata minn 
AIF għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tas-sistema tal-
adegwatezza tal-kapital skont it-Tieni 
Direttiva tal-Liġi tal-Kumpaniji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fil-punt (a) tal-Artikolu 15(1) tat-Tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE 
tat-13 ta' Diċembru 1976 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji, u d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 1(4)(b) u l-Artikolu 1(5) tad-Direttiva 2006/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE, kif applikati 
għall-Kumpaniji Pubbliċi ta’ Responsabilità Limitata, jistgħu jgħinu biex jiġi evitat l-‘asset 
stripping’ bħala divestiment sempliċement biex jitħallas id-dejn tal-akkwist, filwaqt li fl-istess 
ħin jitħalla biżżejjed spazju għar-ristrutturar strateġiku leġittimu. 

Emenda 194
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiġi evitat  "asset 
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stripping"potenzjali fil-kumpaniji fil-mira 
li l-AIF immaniġġjat minn AIFM jinvesti 
fihom, l-AIFM iridu jiżguraw li jiġi 
rispettat perjodu “lock-in” ta’ tliet snin 
tal-investiment f'AIF fil-kumpanija fil-
mira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi magħluqa li jakkwistaw influwenza ta’ kontroll fuq kumpanija fil-mira għandhom 
jikkommettu l-investiment tagħhom għal perjodu ta’ tliet snin sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
“asset stripping” f’dik il-kumpanija.

Emenda 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar il-
Komunità. Barra minn hekk, l-AIFM 
awtorizzati għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF fil-Komunità 
ma’ investituri professjonali, bla ħsara 
għal proċedura ta’ notifika.

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar l-
Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF non-UE hija ttrattata b’aktar dettall fl-emendi li 
ġejjin.
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Emenda 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar il-
Komunità. Barra minn hekk, l-AIFM 
awtorizzati għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF fil-Komunità
ma’ investituri professjonali, bla ħsara għal 
proċedura ta’ notifika.

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri l-immaniġġjar 
transkonfinali tal-AIF madwar l-Unjon.
Barra minn hekk, l-AIFM awtorizzati 
għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw AIF domiċiljati fl-
Unjoni madwar l-Unjoni kollha ma’ 
investituri professjonali, bla ħsara għal 
proċedura ta’ notifika. Bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jippermettu jew ikomplu jippermettu li 
AIFM jikkumerċjalizzaw fondi oħra ta' 
investiment alternattiv, għajr dawk koperti 
minn din id-Direttiva, lil investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom li 
jaqgħu taħt liġi nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jippermettu jew ikomplu jippermettu lill-
investituri professjonali fit-territorju 
tagħhom li jfittxu u jinvestu taħt ir-
responsabilità tagħhom stess fl-AIF 
domiċiljati fi Stat Membru ieħor jew 
f'pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-terminoloġija fir-rigward tat-terminu “Immaniġġjar” mad-Direttiva UCITS. 
Passaport Ewropew biss għall-AIFM domiċiljati fil-Komunità filwaqt li l-Istati Membri 
jingħatalhom id-dritt li jippermettu tqegħid privat u kummerċjalizzazzjoni lil investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom, kif ukoll id-dritt li jixtru AIF mingħajr passaport fuq l-
inizjattiva ta' investituri professjonali.
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Emenda 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar il-
Komunità. Barra minn hekk, l-AIFM 
awtorizzati għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF fil-Komunità
ma’ investituri professjonali, bla ħsara għal 
proċedura ta’ notifika.

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
tal-AIF madwar il-Komunità. Barra minn 
hekk, l-AIFM awtorizzati stabbiliti fl-
Unjoni għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF stabbiliti fl-
Komunità fl-Unjoni kollha ma' investituri 
professjonali, suġġett għal proċedura ta’ 
notifika. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jippermettu li AIFM 
jikkummerċjalizzaw AIF stabbiliti f'pajjiżi 
terzi jew li mhumiex koperti minn din id-
Direttiva ma' investituri professjonali fit-
territorju tagħhom li jaqgħu taħt il-liġi 
nazzjonali. L-Istati Membri jistgħu, barra 
minn hekk, jippermettu li investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom 
jinvestu b'responsabilità tagħhom stess 
f’AIF stabbiliti f’pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi nazzjonali ta’ tqegħid privat għandhom jeżistu flimkien mal-passaport, u dan 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ fondi ta’ pajjiżi terzi fi Stat Membru skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli. 
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Emenda 198
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar il-
Komunità. Barra minn hekk, l-AIFM
awtorizzati għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF fil-Komunità
ma’ investituri professjonali, bla ħsara għal 
proċedura ta’ notifika.

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIF u tal-
AIFM. L-awtorizzazzjoni skont din id-
Direttiva għandha tkopri l-AIF kollha 
disponibbli għall-investituri tal-Unjoni 
Ewropea jew li joperaw fis-swieq 
finanzjarji madwar l-Unjoni kollha. Barra 
minn hekk, l-AIF awtorizzati għandhom 
ikunu intitolati li jiġu kummerċjalizzati fl-
Unjoni ma’ investituri professjonali, bla 
ħsara għal proċedura ta’ notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-investituri teħtieġ estensjoni tar-rekwiżiti tad-Direttiva għall-AIF kollha li 
jirċievu fondi minn investituri Ewropej. Il-ħarsien tal-istabbilità tas-swieq Ewropej jeħtieġ 
monitoraġġ tal-AIF li jinvestu fis-swieq finanzjarji Ewropej.

Emenda 199
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri s-servizzi tal-immaniġġjar 
u tal-amministrazzjoni tal-AIF madwar il-
Komunità. Barra minn hekk, l-AIFM 
awtorizzati għandhom ikunu intitolati 
jikkummerċjalizzaw l-AIF fil-Komunità
ma’ investituri professjonali, bla ħsara 

(7) Din id-Direttiva timmira li tipprovdi 
qafas regolatorju u superviżorju armonizzat 
u strett għall-attivitajiet tal-AIFM. L-
awtorizzazzjoni skont din id-Direttiva 
għandha tkopri l-immaniġġjar tal-AIF 
madwar l-Unjoni. Barra minn hekk, l-
AIFM awtorizzati għandhom ikunu 
intitolati jikkummerċjalizzaw l-AIF fl-
Unjoni ma’ investituri, bla ħsara għal 
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għal proċedura ta’ notifika. proċedura ta’ notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun rikonoxxut li f’ċerti ċirkostanzi, l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
AIF domiċiljat f’pajjiż terz, l-AIFM jista’ jagħmel biss dawk l-attivitajiet b’konnessjoni mal-
immaniġġjar tal-AIF. L-attivitajiet magħmulin b’konnessjoni mal-amministrazzjoni tal-AIF 
jistgħu jsiru minn terzi maħturin mill-AIF jew l-AIFM. Huwa wkoll importanti li l-
kummerċjalizzazjoni ta’ ċerti AIF ikun permess għall-investituri fil-bejgħ bl-imnut fil-
Komunità, soġġett għal rekwiżiti addizzjonali li jistgħu jkunu imposti mis-superviżuri 
nazzjonali.

Emenda 200
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-Direttiva ma tirregolax l-AIF u 
għalhemm ma timpedix lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew milli jkompli japplikaw 
rekwiżiti addizzjonali fir-rigward tal-AIF 
stabbiliti fit-territorju tagħhom. Il-fatt li 
Stati Membru jista' jimponi rekwiżiti 
addizzjonali fuq l-AIF domiċiljati fit-
territorju tiegħu ma għandux iċaħħad l-
eżerċitar tad-drittijiet tal-AIFM 
awtorizzati fi Stati Membri oħra skont din 
id-Direttiva sabiex jikkummerċjalizzaw 
ma' investituri professjonali AIF 
domiċiljati barra l-Istat Membru li 
jimponi rekwiżiti addizzjonali u li 
għalhekk ma jkunux soġġetti u ma 
jeħtiġux li jikkonformaw ma' dawk ir-
rekwiżiti addizzjonali. 

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-Direttiva tirregola l-prodotti (AIF) u mhux il-maniġers (AIFM).
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Emenda 201
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-Direttiva ma tirregolax l-AIF u
għalhemm ma timpedix lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew milli jkompli japplikaw 
rekwiżiti addizzjonali fir-rigward tal-AIF 
stabbiliti fit-territorju tagħhom. Il-fatt li 
Stati Membru jista' jimponi rekwiżiti 
addizzjonali fuq l-AIF domiċiljati fit-
territorju tiegħu ma għandux iċaħħad l-
eżerċitar tad-drittijiet tal-AIFM awtorizzati 
fi Stati Membri oħra skont din id-Direttiva 
sabiex jikkummerċjalizzaw ma' investituri 
professjonali AIF domiċiljati barra l-Istat 
Membru li jimponi rekwiżiti addizzjonali u 
li għalhekk ma jkunux soġġetti u ma 
jeħtiġux li jikkonformaw ma' dawk ir-
rekwiżiti addizzjonali. 

(8) Id-Direttiva ma tirregolax l-AIF. L-AIF 
għalhekk jistgħu jkomplu jkunu regolati u 
ssorveljati f’livell nazzjonali u din id-
Direttiva ma timpedix lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew milli jkompli japplikaw 
rekwiżiti nazzjonali fir-rigward tal-AIF 
stabbiliti fit-territorju tagħhom. Il-fatt li 
Stati Membru jista' jimponi rekwiżiti 
addizzjonali fuq l-AIF stabbiliti fit-
territorju tiegħu komparabbli mar-
rekwiżiti applikabbli fl-Istati Membri l-
oħrajn ma għandux iċaħħad l-eżerċitar tad-
drittijiet tal-AIFM awtorizzati fi Stati 
Membri oħra skont din id-Direttiva sabiex 
jikkummerċjalizzaw ma' investituri 
professjonali AIF stabbiliti fi Stat Membru 
ieħor li ma jkunx l-Istat Membru li 
jimponi rekwiżiti addizzjonali u li 
għalhekk ma jkunux soġġetti u ma jeħtiġux 
li jikkonformaw ma' dawk ir-rekwiżiti 
addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jawtorizzaw u jissorveljaw l-AIF domiċiljati fil-
ġurisdizzjoni tagħhom u li jimponu rekwiżiti addizzjonali għal AIF, l-aktar fejn ikunu ġew 
kummerċjalizzati lill-investituri bl-imnut. Il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF domiċiljati 
domestikament lill-investituri bl-imnut b’danakollu ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
rekwiżiti aktar stretti minn dawk għall-AIF stabbiliti fi Stati Membri oħrajn u 
kummerċjalizzati fuq bażi transkonfinali.
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Emenda 202
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-Direttiva ma tirregolax l-AIF u
għalhemm ma timpedix lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew milli jkompli japplikaw 
rekwiżiti addizzjonali fir-rigward tal-AIF 
stabbiliti fit-territorju tagħhom. Il-fatt li 
Stati Membru jista' jimponi rekwiżiti 
addizzjonali fuq l-AIF domiċiljati fit-
territorju tiegħu ma għandux iċaħħad l-
eżerċitar tad-drittijiet tal-AIFM awtorizzati 
fi Stati Membri oħra skont din id-Direttiva 
sabiex jikkummerċjalizzaw ma' investituri 
professjonali AIF domiċiljati barra l-Istat 
Membru li jimponi rekwiżiti addizzjonali u 
li għalhekk ma jkunux soġġetti u ma 
jeħtiġux li jikkonformaw ma' dawk ir-
rekwiżiti addizzjonali. 

(8) Id-Direttiva ma tirregolax l-AIF u 
għalhemm ma timpedix lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew milli jkompli japplikaw 
rekwiżiti addizzjonali fir-rigward tal-AIF 
stabbiliti fit-territorju tagħhom. 
B'danakollu, b'rikonoxximent tal-varjetà 
ta’ arranġamenti legali u ta’ governanza 
applikabbli għall-AIF, l-AIF jista’ jkun l-
AIFM fejn AIF ikun responsabbli għall-
immaniġġjar tiegħu nnifsu. Il-fatt li Stati 
Membru jista' jimponi rekwiżiti 
addizzjonali fuq l-AIF domiċiljati fit-
territorju tiegħu ma għandux iċaħħad l-
eżerċitar tad-drittijiet tal-AIFM awtorizzati 
fi Stati Membri oħra skont din id-Direttiva 
sabiex jikkummerċjalizzaw ma' investituri 
professjonali AIF domiċiljati barra l-Istat 
Membru li jimponi rekwiżiti addizzjonali u 
li għalhekk ma jkunux soġġetti u ma 
jeħtiġux li jikkonformaw ma' dawk ir-
rekwiżiti addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tistabbilixxi l-prinċipju li l-AIFs jistgħu, fejn xieraq, ikunu awtorizzati bħala l-AIFM. 

Emenda 203
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Din id-Direttiva għandha wkoll 
tistabbilixxi rekwiżiti stretti għall-AIFM, 
imma ma żżommx lill-Istati Membri milli 
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jaddottaw rekwiżiti addizzjonali f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-AIFM stabbiliti fit-
territorji tagħhom, pereżempju, biex tkun 
żgurata l-protezzjoni tal-investitur. L-ebda 
rekwiżit addizzjonali dwar l-AIFM 
domiċiljati lokalment ma jista’ jkun 
invokat biex iżomm l-eżerċizzju tal-
jeddijiet konferiti minn din id-Direttiva 
dwar AIFM awtorizzati fi Stat Membru 
ieħor skont it-termini ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li d-Direttiva jkollha armonizzazzjoni minima sabiex tippermetti li l-Istati 
Membri jadottaw rekwiżiti għall-AIFM stabbiliti fit-territorju tagħhom, inkluż li jiġu 
indirizzati kwistjonijiet emerġenti b'mod tempestiv li altrimenti jistgħu jheddu l-protezzjoni 
tal-investitur jew l-istabbilità finanzjarja.

Emenda 204
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) AIF domiċiljati fl-Unjoni 
mmaniġġjati minn AIFM stabbiliti f'pajjiż 
terz li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
ekwivalenti tal-Artikolu 39 mhux meħtieġ
li jikkonformaw mar-rekiżiti ta' din id-
Direttiva u ma jitqisux bħala AIF 
immaniġġjati minnhom infushom. AIF 
bħal dawn ma jibbenefikawx mill-
passaport maħluq mid-Direttiva, iżda l-
Istati Membri jistgħu jippermettu li 
investituri professjonali domiċiljati fit-
territorju tagħhom jinvestu fuq inizjattiva 
tagħhom infushom f'AIF bħal dawn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

L-istipular ta' kriterji ta' ekwivalenza bejn l-AIFM stabbiliti fil-Kumunità u dawk barra l-
Komunità ikun suffiċjenti biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd. Ma jidhirx li 
jeħtieġ li jiġu imposti kriterji addizzjonali għal AIF stabbiliti fil-Komunità u li jkunu 
mmaniġġjati minn AIF stabbiliti f'pajjiż terz li jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' ekwivalenza 
ta' din id-Direttiva.

Emenda 205
Jean-Pierre Audy 

Il-Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni taż-
żewġ strumenti l-oħra tal-liġi Komunitarja, 
l-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti 
aktar stretti fuq l-AIFM kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza AIF ma' investituri bl-
imnut biss jew kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza l-istess AIF kemm lill-
invesitituri professjonali kif ukoll bl-imnut, 
irrispettivament jekk l-unitajiet jew ishma 
ta' dawn l-AIF ikunux ikkummerċjalizzati 
fuq bażi domestika jew transkonfinali. 
Dawn iż-żewġ eċċezzjonijiet jippermettu 
lill-Istati Membri biex jimponu 
salvagwardji addizzjonali li jqisu li jkunu 
neċessarju għall-protezzjoni tal-investituri 
bl-imnut. Dan jikkunsidra l-fatt li l-AIF 
spiss ikunu illikwidi u soġġetti għal riskju 
għoli ta’ telf kapitali sostanzjali. L-
istrateġiji tal-investiment relatati mal-AIF 
ġeneralment ma jkunux adattati għall-profil 
ta’ investiment jew il-bżonnijiet tal-
investituri bl-imnut. Dawn ikunu aktar 
adattati għal investituri professjonali u 
investituri li għandhom portafoll ta’ 
investiment kbir biżżejjed sabiex ikunu 
jistgħu jassorbu r-riskji ogħla tat-telf 
assoċjati ma’ dawn l-investimenti. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni tal-
AIF kollha mmaniġġjati minn AIFM, jew 

(9) Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni taż-
żewġ strumenti l-oħra tal-liġi tal-UE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti 
aktar stretti fuq l-AIFM kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza AIF ma' investituri bl-
imnut biss jew kull meta AIFM 
jikkummerċjalizza l-istess AIF kemm lill-
invesitituri professjonali kif ukoll bl-imnut, 
irrispettivament jekk l-unitajiet jew ishma 
ta' dawn l-AIF ikunux ikkummerċjalizzati 
fuq bażi domestika jew transkonfinali. 
Dawn iż-żewġ eċċezzjonijiet jippermettu
lill-Istati Membri biex jimponu 
salvagwardji addizzjonali li jqisu li jkunu 
neċessarju għall-protezzjoni tal-investituri 
bl-imnut. Dan jikkunsidra l-fatt li l-AIF 
spiss ikunu illikwidi u soġġetti għal riskju 
għoli ta’ telf kapitali sostanzjali. L-
istrateġiji tal-investiment relatati mal-AIF 
ġeneralment ma jkunux adattati għall-profil 
ta’ investiment jew il-bżonnijiet tal-
investituri bl-imnut. Dawn ikunu aktar 
adattati għal investituri professjonali u 
investituri li għandhom portafoll ta’ 
investiment kbir biżżejjed sabiex ikunu 
jistgħu jassorbu r-riskji ogħla tat-telf 
assoċjati ma’ dawn l-investimenti. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni tal-
AIF kollha mmaniġġjati minn AIFM, jew 
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ċertu tipi minnhom, ma’ investituri bl-
imnut fit-territorju tagħhom. Fl-isfond tal-
paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 19 tad-Direttiva 
2004/39/KE, l-Istati Membri għandhom 
ikomplu jiżguraw li jkun hemm 
provvediment xieraq kull fejn jippermettu 
l-kummerċjalizzazzjoni ta' AIF ma' 
investituri bl-imnut. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
li jipprovdu servizzi ta’ investiment lill-
klijenti bl-imnut għandhom jikkunsidraw 
dawn is-salvagwardji addizzjonali meta 
jkunu qed jivvalutaw jekk ċerti AIF 
humiex adattati jew xierqa għal klijent bl-
imnut individiwali. Fejn Stat Membru 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ AIF 
ma’ investituri bl-imnut fit-territorju 
tiegħu, din il-possibbiltà għandha tkun 
disponibbli irrispettivament mill-Istat 
Membru fejn l-AIFM ikun stabbilit, u 
kwalunkwe dispożizzjoni addizzjonali 
għandha tapplikaw fuq bażi mhux 
diskriminatorja.

ċertu tipi minnhom, ma’ investituri bl-
imnut fit-territorju tagħhom. Madankollu, 
trid tingħata kunsiderazzjoni mill-
istituzzjonijiet Ewropej, u b'mod 
partikulari mill-Kummissjoni, dwar jekk 
għandux jiġi propost qafas wieħed 
speċifiku tal-UE sabiex jiddefinixxi regoli 
komuni għad-distribuzzjoni tal-AIF għall-
investituri bl-imnut fl-UE. Fl-isfond tal-
paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 19 tad-Direttiva 
2004/39/KE, l-Istati Membri għandhom 
ikomplu jiżguraw li jkun hemm 
provvediment xieraq kull fejn jippermettu 
l-kummerċjalizzazzjoni ta' AIF ma' 
investituri bl-imnut. Id-ditti tal-investiment 
awtorizzati skont id-Direttiva 2004/39/KE 
li jipprovdu servizzi ta’ investiment lill-
klijenti bl-imnut għandhom jikkunsidraw 
dawn is-salvagwardji addizzjonali meta 
jkunu qed jivvalutaw jekk ċerti AIF 
humiex adattati jew xierqa għal klijent bl-
imnut individiwali. Fejn Stat Membru 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ AIF 
ma’ investituri bl-imnut fit-territorju 
tiegħu, din il-possibbiltà għandha tkun 
disponibbli irrispettivament mill-Istat 
Membru fejn l-AIFM ikun stabbilit, u 
kwalunkwe dispożizzjoni addizzjonali 
għandha tapplika fuq bażi mhux 
diskriminatorja.

Or. en

Emenda 206
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Din id-Direttiva ma għandhiex 
iżżomm lura jew tirrestrinġi l-investituri 
milli jiddisponu fis-swieq kapitali mill-
unitajiet jew ishma li jkollhom f'AIF. 
Investituri bħal dawn, jew l-intermedjarji 
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tagħhom, jistgħu joffru lill-investituri, jew 
iqiegħdu ma' investituri, ishma jew 
unitajiet bħal dawn fi Stat Membru 
b'konformità mal-liġi nazzjonali ta' dak l-
Istat Membru. Madankollu, meta offerti 
jew tqegħid bħal dawn isiru b'inizjattiva 
tal-AIFM li jimmaniġġja AIF bħal dan, l-
offerta jew it-tqegħid għandu jiġi ttrattat 
bħala kummerċjalizzazzjoni minn tali 
AIFM għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva. 

Or. enen

Ġustifikazzjoni 

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Emenda 207
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-
Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

imħassra

Or. en



PE439.111v02-00 66/161 AM\804881MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni 

Il-katergorizzazzjoni ta' investiment f'AIF bħala strument kumpless jew strument mhux 
kumpless għandha tkompli tiddependi fuq it-twettiq tal-kriterji fl-Artikolu 38 tad-Direttiva ta' 
Implimentazzjoni tal-MiFID 

Emenda 208
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-
Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bħalma hu rikonoxxut mill-Proposta ta' Kompromess tal-Presidenda Svediża, ma nqisux li hu 
xieraq li din id-Direttiva teżiġi li AIF għandu jitqies awtomatikament bħala strument 
finanzjarju kumpless. 

Emenda 209
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-

imħassra
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Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Li l-AIF li jaqgħu taħt din id-Direttiva jitqiesu bħala strumenti finanzjarji kumplessi jinjora l-
fatt li d-Direttiva tkopri fondi li l-biċċa kbira tagħhom huma diversi fl-istruttura, ir-riskju u l-
istrateġija, inklużi fondi standardizzati ħafna li r-regolazzjoni tagħhom hija bbażata fuq 
regoli simili għal dawk tal-UCIT. Ma jkunx xieraq għalhekk li jittieħed approċċ universali 
(one size fits all) f'dan ir-rigward 

Emenda 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-
Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-katergorizzazzjoni ta' investiment f'AIF bħala strument kumpless jew strument mhux 
kumpless għandha tkompli tiddependi mit-twettiq tal-kriterji fl-Artikolu 38 tal-Direttiva ta' 
Implimentazzjoni tal-MiFID 



PE439.111v02-00 68/161 AM\804881MT.doc

MT

Emenda 211
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-
Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Li l-AIF li jaqgħu taħt din id-Direttiva jitqiesu bħala strumenti finanzjarji kumplessi jinjora l-
fatt li d-Direttiva tkopri l-biċċa kbira ta' fondi li huma diversi fl-istruttura, ir-riskju u l-
istrateġija, inklużi fondi standardizzati ħafna li r-regolazzjoni tagħhom hija bbażata fuq 
regoli simili għal dawk tal-UCIT.  Ma jkunx xieraq għalhekk li jittieħed approċċ universali 
(one size fits all) f'dan ir-rigward. 

Emenda 212
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-klijenti ta’ ditti tal-
investiment skont it-tifsira fid-Direttiva 
2004/39/KE, l-AIF ma għandhomx 
jitqiesu bħala strumenti finanzjarji mhux 
kumplessi għall-finijiet ta’ dik id-
Direttiva. Dik id-Direttiva għandha 
għalhekk tiġi emendata skont dan.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Skont il-Premessa 10, AIF ġeneralment jiġu kklasifikati bħala strumenti finanzjarji kumplessi. 
Dan jikkontradixxi l-Artikolu 38 tad-Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-MiFID, li tgħid li fondi 
regolati "open-ended" bażikament mhumiex meqjusa bħala strumenti kumplessi. Id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva msemmija jipprovdu kriterji affidabbli għall-klassifikazzjoni ta' 
strumenti kumplessi u mhux kumplessi.

Emenda 213
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Bi qbil mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità u b'rikonoxximent li 
hemm duplikazzjoni sostanzjali bejn ir-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni stipulati 
fid-Direttiva 2009/65/KE u dawk stipulati 
f'din id-Direttiva, maniġers li jkunu 
awtorizzati minn xi waħda minn dawn id-
direttivi għandhom id-dritt li jkunu 
awtorizzati mid-direttiva l-oħra, sakemm 
jikkonformaw ma' kwalunkwe rekwiżit 
addizjonali rilevanti għall-awtoritazzjoni 
l-ġdida.  F'dan ir-rigward, għandhom 
ikunu possibbli referenzi għal dokumenti 
oħra, sakemm dik l-informazzjoni li tkun 
tinsab f'dawn id-dokumenti ma tkunx 
inbidlet. Id-Direttiva 2009/65/KE 
għandha tiġi emendata sabiex jinkiseb l-
istess riżultat.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Huwa xieraq li jiġu rikonoxxuti s-similaritajiet li hemm bejn ċerti rekwiżiti regolatorji li 
japplikaw għall-manigers ta' UCITS u dawk li tipprevedi din id-Direttiva. Id-Direttiva dwar l-
UCITS diġà tippermetti li manigers ta' UCITS jimmaniġġjaw "AIF" permeżż tal-
awtorizzazzjoni tad-Diretiiva dwar l-UCITS. Sabiex jiġu evitati spejjeż sproporzjonati għal 
AIFM u superviżuri jkun għalhekk xieraq li dawk id-ditti li diġà jimmaniġġjaw UCITS jew 
AIF ikunu jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni biex jimmaniġġjaw iż-żewġ tipi ta' fondi 
billi kemm juru li jissodisfaw ir-rekwiżiti addizzjonali konferiti mid-Direttivi li jirregolaw din 



PE439.111v02-00 70/161 AM\804881MT.doc

MT

l-attività addizzjonali, u mhux billi jintalbu jissodisfaw awtorizazzjoni kompleta ġdida.

Emenda 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa neċessarju li tkun prevista l-
applikazzjoni ta’ rekwiżiti minimi kapitali 
sabiex jiġu żgurati l-kontinwità u r-
regolarità tas-servizzi tal-immaniġġjar 
pprovduti mill-AIFM. Ir-rekwiżiti kapitali 
kontinwi għandhom ikopru l-iskopertura 
potenzjali tal-AIFM għall-obbligazzjoni 
professjonali fir-rigward tal-attivitajiet 
kollha tagħhom, inklużi s-servizzi tal-
immaniġġjar pprovduti abbażi ta’ delega 
jew mandat.

(11) Huwa neċessarju li tkun prevista l-
applikazzjoni ta’ rekwiżiti minimi kapitali 
sabiex jiġu żgurati l-kontinwità u r-
regolarità tas-servizzi tal-immaniġġjar 
pprovduti mill-AIFM. Ir-rekwiżiti kapitali 
kontinwi għandhom ikopru l-iskopertura 
potenzjali tal-AIFM għall-obbligazzjoni 
professjonali fir-rigward tal-attivitajiet 
kollha tagħhom, inklużi s-servizzi tal-
immaniġġjar pprovduti abbażi ta’ delega 
jew mandat. Il-fondi proprji għandhom 
jiġu investiti f’assi likwidi jew f’assi li 
jkunu faċilment konvertibbli f’kontanti fi 
żmien qasir u m’għandhomx jinkludu 
pożizzjonijiet spekulattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Dan huwa neċessarju sabiex rekwiżiti kapitali jkollhom effett sħiħ.

Emenda 215
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
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iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jiżguraw li kompiti depożitarji
għad-depożitu tal-flus tal-investituri f’kont 
segregat, iż-żamma fis-sikur tal-istrumenti 
finanzjarji u l-verifika jekk l-AIF jew l-
AIFM f’isem l-AIF kisbux is-sjieda tal-assi 
l-oħra kollha, jiġu esegwiti 
indipendentement u fl-interess biss tal-
investituri tal-AIF. Dawn il-kompiti 
jistgħu jiġu esegwiti minn depożitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Minflok ma jiġi sfurzat il-kunċett ta' depożitarju fuq strutturi differenti eżistenti ta' fondi, il-
funżjonijiet/kompiti ta' depożitarju għandhom ikunu definiti b'mod ċar u għandhom ikunu 
jistgħu jiġu assenjati lil depożitarju jew istituzzjoni oħra li jiżguraw it-twettiq indipendenti 
tagħhom fl-aħjar interess tal-investituri. 

Emenda 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jiżguraw il-ħatra ta' 
depożitarju u jinkarigawh li jiddepożita l-
flus tal-investituri f’kont segregat, li 
jżomm fis-sikur l-istrumenti finanzjarji u li 
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jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

jivverifika jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-
AIF kisbux is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-AIFM iridu jiżguraw li jinħatar depożitarju mill-AIF, u mhux li jaħtru d-depożitarju huma.

Emenda 217
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jiżguraw il-ħatra ta' 
depożitarju u jinkarigawh li jiddepożita l-
flus tal-investituri f’kont segregat, li 
jżomm fis-sikur l-istrumenti finanzjarji u li 
jivverifika jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-
AIF kisbux is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

Or. en

Emenda 218
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l- (12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
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AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, 
l-AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għalkemm l-
AIFM jimmaniġġjaw AIF skont mudelli u 
arranġamenti differenti ta' kummerċ, fost 
affarijiet oħra, għaż-żamma fis-sikur ta' 
assi, huwa essenzjali li jinħatar 
depożitarju li jkun separat mill-AIFM 
sabiex jipprovdi funzjonijiet depożitarji 
fir-rigward tal-AIF.  Id-depożitarju jkun 
responsabbli sabiex jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kontijiet segregati, li jżomm 
fis-sikur l-istrumenti finanzjarji, inkluż li 
jinżammu f'kustodja strumenti finanzjarji 
li jistgħu jinżammu, u li jivverifika jekk l-
AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux is-
sjieda tal-assi l-oħra kollha. Depożitarju 
jkun jista' jżomm kont segregat komuni 
għal għadd ta' AIF.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bidliet konsegwenti li jridu jsiru meta jiġi finalizzat l-Artikolu 17.

Emenda 219
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
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kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF 
kisbux is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh sabiex il-flus kontanti tal-AIF 
jitqiegħdu f'depożitu xieraq ma' xi 
istitituzzjoni ta' kreditu approvata waħda, 
jew ma'aktar minn waħda, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u l-
intitolamenti tagħhom u li jivverifika li 
jinżamm reġistru li juri n-natura u l-mezzi 
tas-sjieda u l-lokazzjoni tal-assi tal-AIF.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bidliet meħtieġa sabiex jaqblu mal-abbozzi ta' proposti għall-Artikolu 17 ta' hawn taħt.

Emenda 220
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha.

(12) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM joperaw taħt kontrolli sodi ta’ 
governanza. L-AIFM għandhom jiġu 
mmaniġġjati u organizzati sabiex 
jiminimizzaw il-kunflitti ta’ interessi. L-
iżviluppi reċenti jenfasizzaw il-bżonn 
kruċjali li jiġu sseparati l-funzjonijiet taż-
żamma fis-sikur u tal-immaniġġjar tal-assi, 
u biex jiġu ssegregati l-assi tal-investituri 
minn dawk tal-maniġer. Għal dan l-għan, l-
AIFM iridu jaħtru depożitarju u 
jinkarigawh li jiddepożita l-flus tal-
investituri f’kont segregat, li jżomm fis-
sikur l-istrumenti finanzjarji u li jivverifika 
jekk l-AIF jew l-AIFM f’isem l-AIF kisbux 
is-sjieda tal-assi l-oħra kollha u s-
sorveljanza tal-AIF fl-interess tal-
investituri.
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Or. en

Emenda 221
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex tistabbilixxi 
u żżomm gwida vinkolanti għal politiki ta' 
remununazzjoni għal AIFM. Huwa 
importanti li tiġi żgurata koerenza xierqa 
bejn id-dispożizzjonijiet għal 
remunerazzjoni soda għall-AIFM u dawk 
għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' 
investiment. Gwida vinkolanti bħal din 
għandha għalhekk tiżgura konformità 
mal-elementi applikabbli tad-
dispożizzjonijiet għar-remunerazzjoni 
stipulati fl-Anness V tad-Direttiva 
2006/48/KE. Fit-tfassil ta' atti delegati 
bħal dawn il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tirreferi għall-parir tal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-G-20 approva l-prinċipju ta' FSB rigward remunerazzjoni soda. Ir-regoli tal-UE li 
jirriflettu dan jiġu implimentati permezz ta' emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, parti mid-
direttiva dwar rekwiżiti kapitali. Sabiex tiġi żgurata konsistenza fil-politka tal-UE għas-settur 
li jirrigwarda remunerazzjoni, il-gwida vinkolanti għall-politiki ta' remunerazzjoni tal-AIFM 
għandhom ikunu bbażati direttament fuq l-elementi kollha applikabbli stipulati fid-Direttiva 
2006/48/KE. Sabiex ikun hemm sorveljanza xierqa mill-Parlament u mill-Kunsill, gwida bħal 
din għandha tiġi stabbilita permezz ta' att delegat.
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Emenda 222
Diogo Feio

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-istqarrija tal-Mexxejja wara s-
Samit tal-G-20 f’Pittsburgh fl-24 u fil-25 
ta’ Settembru 2009 stabbiliet il-kunsens 
internazzjonali dwar ir-remunerazzjoni 
tal-persunal tal-banek u kumpaniji oħra li 
huma sistemikament importanti fis-
servizzi finanzjarji. Dawn il-prinċipji 
għandhom japplikaw għall-persunal 
xieraq ta' AIFM sistematikament 
importanti li jaqgħu fl-ambitu ta' din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri ta' implentazzjoni għal dan 
l-iskop, u b’hekk li tiżgura li miżuri bħal 
dawn ikunu proporzjonati u implimentati 
b'mod ekwu rigward il-kompetittività ta' 
AIFM stabbiliti fl-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Għalkemm wieħed jista' jikkontesta kemm hu opportun li tiġi indirizzata r-remunerazzjoni, 
jekk se jiġi meqjus xi żvelar dwar remunerazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
konċernati biss minn informazzjoni li tirrigwarda kumpens minn persunal xieraq f'AIFM 
sistematikament importanti sabiex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-FSB u tal-
Kummissjoni. Politiki ta' remunerazzjoni komparabbli ma jibbenefikawx lill-investituri f'AIF 
f'każ fejn ma jkollux dritt ta' pagament lura ta' ammonti li jittieħdu lura.

Emenda 223
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-istqarrija tal-Mexxejja wara s-
Samit tal-G-20 f’Pittsburgh fl-24 u fil-25 
ta’ Settembru 2009 stabbiliet il-kunsens 
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internazzjonali dwar ir-remunerazzjoni 
tal-persunal tal-banek u kumpaniji oħra li 
huma sistemikament importanti fis-
servizzi finanzjarji. Dawn il-prinċipji 
għandhom japplikaw għall-AIFM li 
jidħlu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva b'mod 
proporzjonat. Il-prinċipji li jirregolaw ir-
remunerazzjoni għandhom jirrikonoxxu li 
AIFM jistgħu jappilkaw dispożizzjonijiet 
b'modi differenti skont id-daqs tagħhom u 
d-daqs tal-AIF li jimmaniġġjaw, l-
organizzazzjoni interna u n-natura 
tagħhom, l-ambitu u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom. Huwa rikonoxxut li 
prinċipji li jirregolaw politiki ta' 
remunerazzjoni għall-AIFM jistgħu jiġu 
implimentati f'forom differenti minn 
dawk adottati minn istituzzjonijiet ta' 
kreditu minħabba l-mudelli ta' kummerċ 
differenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjonijiet rigward remunerazzjoni ta' AIFM għandhom ikunu konsistenti mal-
prinċipji tal-G-20 u jkunu jaqblu mal-approċċ meħud fl-Emenda 7 tar-Rapport Gauze li jiġi 
inkluż il-lingwaġġ tal-premessi ġodda fil-Premessa 12.  Kwalifika li tindika li dan irid isir 
b'mod xieraq. Huwa importanti ħafna li kwalunkwe prinċipju jew miżura ta' implimentazzjoni 
tirriknoxxi li l-AIFM u l-maniġers ta' assi b'mod ġenerali għandhom mudelli ta' kummerċ u 
remunerazzjoni li huma differenti u varjati ħafna minn dawk tal-banek u tal-istituzzjonijiet ta' 
kreditu. 

Emenda 224
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jiġi indirizzat l-effett 
detrimentali potenzjali li strutturi ta’ 
remunerazzjoni mfassla ħażin għandhom 
fuq l-immaniġġjar tajjeb tar-riskji u l-
kontroll tal-imġiba tat-teħid tar-riskju 
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mill-individwi, għandu jkun hemm 
obbligu ċar għall-AIFM sabiex għal dawk 
il-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom ikollhom impatt 
materjali fuq il-profil tar-riskju tal-AIF li 
jimmaniġġjaw, jistabbilixxu u jimxu fuq 
politiki u prattiċi ta’ remunerazzjoni li 
jkunu konsistenti ma’ mmaniġġjar 
effikaċi tar-riskji. Dawk il-kategoriji ta' 
persunal għandhom talanqas jinkludu 
maniġment anzjan, persuni li jieħdu r-
riskju u funzjonijiet ta' kontroll. Sabiex 
tippromwovi konverġenzi superviżorji fl-
evalwazzjoni tal-politiki u l-prattiċi tar-
remunerazzjoni, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq (ESMA) għandha tiżgura 
li jkun hemm linji gwida dwar il-politiki 
sodi tar-remunerazzjoni fis-settur tal-
AIFM. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Strutturi ta' remunerazzjoni jeħtieġ li jkunu regolati għaliex jiffurmaw parti minn 
immaniġġjar sod tar-riskji.

Emenda 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jiġi indirizzat l-effett 
detrimentali potenzjali li strutturi ta’ 
remunerazzjoni mfassla ħażin għandhom 
fuq l-immaniġġjar tajjeb tar-riskji u l-
kontroll tal-imġiba tat-teħid tar-riskju 
mill-individwi, għandu jkun hemm 
obbligu ċar għall-AIFM sabiex għal dawk 
il-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet 
professjonali tagħhom ikollhom impatt 
materjali fuq il-profil tar-riskju tagħhom 
jew tal-AIF li jimmaniġġjaw, jistabbilixxu 
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u jimxu fuq politiki u prattiċi ta’ 
rimunerazzjoni li jkunu konsistenti ma’ 
mmaniġġjar effikaċi tar-riskji. Dawk il-
kategoriji ta' persunal għandhom 
talanqas jinkludu maniġment anzjan, 
persuni li jieħdu r-riskju u funzjonijiet ta' 
kontroll.

Or. en

Emenda 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Sabiex jiġi evitat li jittieħdu riskji 
eċċessivi u sabiex ikun hemm allinjament 
aħjar tal-interess, il-maniġers ta' fondi 
għandhom jimpenjaw xi ftit mill-flus 
tagħhom stess fil-fondi li jimmaniġġjaw.

Or. en

Emenda 227
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta leġiżlattiva orizzontali xierqa li 
tiċċara r-responsabbiltajiet u l-obbligi ta' 
depożitarju. Fi żmien dovut, din id-
Direttiva għandha tiġi emendata fejn 
xieraq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tabilħaqq ugwali għal kulħadd, il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposta leġiżlattiva orizzontali xierqa li tiċċara r-responsabbiltajiet u l-obbligi ta' 
depożitarju.  L-istess rekwiżiti għandhom japplikaw għad-depożitarji kollha tal-UE.

Emenda 228
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi iżda, fl-istess waqt, li jkun 
meħtieġ li jsir stimar tal-assi minn entità 
li tkun indipendenti mill-AIFM.

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi. Il-proċess ta' stimar tal-assi u l-
kalkolu tal-valur nett tal-assi (NAV) 
għandu jkun funzjonalment indipendenti 
mill-funzjonijiet tal-immaniġġjar tal-
AIFM. Fejn xieraq, l-AIFM għandhom 
ikunu jistgħu jiddelegaw jew jgħaddu l-
istimar tal-assi u l-kalkolu tan-NAV lil 
parti terza.

Or. en

Emenda 229
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
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li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi iżda, fl-istess waqt, li jkun 
meħtieġ li jsir stimar tal-assi minn entità 
li tkun indipendenti mill-AIFM.

li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi. Il-proċess ta' stimar tal-assi u l-
kalkolu tal-valur nett tal-assi (NAV) 
għandu jkun funzjonalment indipendenti 
mill-funzjonijiet tal-immaniġġjar tal-
AIFM. Fejn xieraq, għandu jkun 
possibbli li l-istimar tal-assi u l-kalkolu 
tan-NAV ikunu jistgħu jiġu delegati jew 
mgħoddija lil parti terza, skont il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mad-Direttiva UCITS u l-liġi nazzjonali. Il-funzjoni ta' stimar għandha tkun 
indipendenti mill-funzjonijiet tal-AIFM ta' ġestjoni tal-investiment. L-istimar jista' jiġi delegat 
mill-AIFM jew mogħti lil parti terza speċjalizzata skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 230
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi iżda, fl-istess waqt, li jkun 
meħtieġ li jsir stimar tal-assi minn entità 
li tkun indipendenti mill-AIFM.

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi. L-istimar tal-assi u l-kalkolu 
tal-valur nett tal-assi (NAV) għandu jkun 
indipendenti mill-funzjonijiet tal-
immaniġġjar tal-AIFM. Fejn xieraq, l-
AIFM għandhom ikunu jistgħu 
jiddelegaw jew jgħaddu l-istimar tal-assi u 
l-kalkolu tan-NAV lil parti terza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Ara l-ġustifikazzjoni proposta fl-Emenda għall-Artikolu 16.

Emenda 231
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi iżda, fl-istess waqt, li jkun 
meħtieġ li jsir stimar tal-assi minn entità li 
tkun indipendenti mill-AIFM.

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi u li jkun meħtieġ li jsir stimar 
tal-assi li jkun funzjonalment 
indipendenti. L-istimar tal-assi u l-kalkolu 
tal-valur nett tal-assi (NAV) għandu jkun 
jista' jiġi delegat lil parti terza. Huwa 
importani li l-metodoloġija li fuqhom 
ikunu bbażati jkun sodi u li jinftehmu. 
Għal dan il-għan, għandhom ikunu 
ppubblikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sakemm il-proċess ta' stimar huwa funzjonalment indipendenti mill-immaniġġjar tal-
portafoll,, m'għandux ikun hemm ir-rekwiżit li dan jiġi mgħoddi lil stimatur estern. Li l-
metodoloġiji li fuqhom ikun ibbażat ikunu sodi u li jiftehmu huwa aktar importanti u għalhekk 
dawn għandhom jiġu ppubblikati, b'mod partikulari fil-każ ta' assi li diffiċli ssirilhom 
valutazzjoni.
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Emenda 232
Marta Andreasen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi iżda, fl-istess waqt, li jkun 
meħtieġ li jsir stimar tal-assi minn entità 
li tkun indipendenti mill-AIFM.

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-
interessi tal-investituri. AIFM differenti 
jużaw metodoloġiji u sistemi differenti 
għall-istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq 
li prinċipalment jinvestu fihom. Huwa 
xieraq li jiġu rrikonoxxuti dawn id-
differenzi. L-AIFM għandhom ikunu 
jistgħu jiddelegaw l-istimar tal-assi u l-
kalkolu tal-valur nett tal-assi (NAV) lil 
parti terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Fejn meħtieġ, l-istimar tal-assi diġà qed issir minn esperti indipendenti meta ċ-ċirkostanzi 
jitolbu hekk. Mhux l-assi kollha jeżiġu valutazzjoni indipendenti, iżda li jintalab stimar 
indipendenti ta' mija fil-mija iżid l-ispejjeż għall-fondi u jnaqqas id-dħul tal-investituri.
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Emenda 233
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-interessi 
tal-investituri. AIFM differenti jużaw 
metodoloġiji u sistemi differenti għall-
istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq li 
prinċipalment jinvestu fihom. Huwa xieraq 
li jiġu rrikonoxxuti dawn id-differenzi iżda, 
fl-istess waqt, li jkun meħtieġ li jsir stimar 
tal-assi minn entità li tkun indipendenti 
mill-AIFM.

(13) Stimar affidabbli u oġġettiv tal-assi 
huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-interessi 
tal-investituri. AIFM differenti jużaw 
metodoloġiji u sistemi differenti għall-
istimar tal-assi, skont l-assi u s-swieq li 
prinċipalment jinvestu fihom. Huwa xieraq 
li jiġu rrikonoxxuti dawn id-differenzi iżda, 
fl-istess waqt, li jkun meħtieġ li l-AIFM 
jimplimentaw proċeduri ta’ stimar tal-AIF 
biex joħorġu valur nett tal-assi tal-ishma 
jew l-unitajiet tal-AIF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jinħatar stimatur estern tal-unitajiet u tal-ishma tal-AIF, jew għal assi li 
jippossjedi AIF, mhuwiex neċessarju fejn l-ishma jew l-unitajiet tal-AIF, jew l-assi tiegħu, 
jiġu negozjati fil-borża u għalhekk il-valur tagħhom jiġi ffissat mis-suq. 

Emenda 234
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
tagħhom tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 

(15) Fid-dawl li AIF li jużaw l-ingranaġġ
jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, 
jikkontribwixxu lejn it-tkabbir ta’ riskju 
sistemiku jew swieq mhux regolati, 
għandhom jiġu imposti rekwiżiti speċjali 
fuq l-AIF li jużaw ċerti tekniki li joħolqu 
riskji partikolari. L-informazzjoni meħtieġa 
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tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw 
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji ta’ 
investiment tagħhom. Dawk l-AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-informazzjoni 
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni.

għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-reazzjoni 
għal dawk ir-riskji ma nġabritx b’mod 
konsistenti madwar l-Unjoni, u ma ġietx 
kondiviża mal-Istati Membri sabiex jiġu 
identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni. Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali għall-AIF, li 
konsistentement jużaw livelli għoljin ta’ 
ingranaġġ fl-istrateġiji ta’ investiment 
tagħhom. Dawk l-AIF għandhom ikunu 
obbligati li jiżvelaw informazzjoni dwar l-
użu tagħhom u s-sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-
informazzjoni għandha tiġi aggregata u 
kondiviża ma’ awtoritajiet oħra fl-Unjoni, 
sabiex tiġi ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-
impatt tal-ingranaġġ ta’ dawk l-AIF fuq is-
sistema finanzjarja fl-Unjoni, kif ukoll 
reazzjoni komuni. Il-Bord Ewropew dwar 
ir-Riskju Sistemiku (ESRB) u l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) 
għandhom ikunu responsabbli għall-
monitoraġġ tar-riskji sistemiċi maħluqin 
mill-AIF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li ingranaġġ eċċessiv iżid ir-riskju sistemiku, awtorità Ewropea ġdida ta' superviżjoni 
għandha tingħata l-poter li tillimita l-ingranaġġ użat mill-AIF sabiex tiżgura stabilità 
finanzjarja.

Emenda 235
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji tagħhom 
tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji tagħhom 
tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
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tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw 
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji ta’ 
investiment tagħhom. Dawk l-AIFM 
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-informazzjoni 
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni.

tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali ta’ rappurtar fuq l-AIFM 
li jużaw l-ingranaġġ. L-informazzjoni 
meħtieġa għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-
reazzjoni għal dawk ir-riskji ma nġabritx 
b’mod konsistenti madwar l-Unjoni, u ma 
ġietx kondiviża mal-Istati Membri sabiex 
jiġu identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni. Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali ta’ rappurtar għall-
AIFM, li jużaw livelli għoljin ta’ ingranaġġ 
fl-istrateġiji ta’ investiment tagħhom. 
Dawk l-AIFM għandhom ikunu obbligati li 
jiżvelaw informazzjoni dwar l-użu 
tagħhom u s-sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-
informazzjoni għandha tiġi aggregata 
f’reġistru ċentrali taħt l-awspiċji tal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(ESRB) stabbilit bir-Regolament 
2009/.../KE u kondiviża ma’ awtoritajiet 
oħra fl-Unjoni, l-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq (ESMA) stabbilita bir-
Regolament 2009/.../KE u l-awtoritajiet 
kompetenti f’pajjiżi terzi, fejn ikun xieraq, 
sabiex tiġi ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-
impatt tal-ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq 
is-sistema finanzjarja fl-Unjoni, kif ukoll 
reazzjoni komuni. Fid-Direttivi 
2006/48/KE u 2006/49/KE għandu jiġi 
stabbilit ukoll reġistru ċentrali taħt l-
awspiċji tal-ESRB għall-banek li 
jipprovdu servizzi ta’ intremedjarji 
ewlenin (prime broker services).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista’ jiġi identifikat il-potenzjal ta' riskju sistemiku, informazzjoni li tinġabar fil-
livell nazzjonali għandha tiġi aggregata f’reġistru ċentrali taħt l-awspiċji tal-ESRB. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn reġistru għall-attivitajiet ta’ intermedjazzjoni ewlenija (prime 
brokerage) li għandu jiġi stabbilit fis-CRD).



AM\804881MT.doc 87/161 PE439.111v02-00

MT

Emenda 236
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
tagħhom tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
ta’ investiment tagħhom. Dawk l-AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-informazzjoni 
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni.

(15) Fid-dawl li AIFM jista’ juża l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF u jista’, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, jikkontribwixxi lejn 
it-tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw l-
ingranaġġ fuq bażi sistemikament 
sinifikanti. L-informazzjoni meħtieġa 
għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-reazzjoni 
għal dawk ir-riskji ma nġabritx b’mod 
konsistenti madwar l-Unjoni, u ma ġietx 
kondiviża mal-Istati Membri sabiex jiġu 
identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni. Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali għall-AIFM, li jużaw l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF fuq bażi 
sistemikament sinifikanti.  Tali AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu u s-sorsi ta’ 
ingranaġġ. Dik l-informazzjoni għandha 
tiġi aggregata u kondiviża ma’ awtoritajiet 
oħra fl-Unjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-
analiżi kollettiva tal-impatt tal-ingranaġġ 
tal-AIF immaniġġjati mill-AIFM fuq is-
sistema finanzjarja fl-Unjoni, kif ukoll 
reazzjoni komuni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jgħaddu din l-
informazzjoni lill-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku (ESRB) stabbilit mir-
Regolament Nru …/2009 (ir-Regolament 
ESRB) u lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli 
u s-Swieq stabbilita mir-Regolament (KE) 
Nru …/2009 (ir-Regolament ESMA) biex 
tintuża minn dawn il-korpi fil-qadi ta’ 
dmirijiethom.

Or. en
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Emenda 237
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
tagħhom tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
ta’ investiment tagħhom. Dawk l-AIFM 
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-informazzjoni
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni.

(15) Fid-dawl li AIFM jista’ juża l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF u jista’, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, jikkontribwixxi lejn 
it-tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw l-
ingranaġġ fuq bażi sistemikament 
sinifikanti. L-informazzjoni meħtieġa 
għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-reazzjoni 
għal dawk ir-riskji ma nġabritx b’mod 
konsistenti madwar l-Unjoni, u ma ġietx 
kondiviża mal-Istati Membri sabiex jiġu 
identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni. Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali għall-AIFM, li jużaw l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF fuq bażi 
sistemikament sinifikanti.  Tali AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu u s-sorsi ta’ 
ingranaġġ fl-AIF tagħhom. Informazzjoni 
miġbura mill-awtoritajiet kompetenti
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fl-Unjoni, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM fuq is-sistema finanzjarja fl-Unjoni, 
kif ukoll reazzjoni komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limiti għall-ingranaġġ għandhom jiġu ffissati fuq bażi sistemikament relevanti.
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Emenda 238
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
tagħhom tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità. Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw 
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
ta’ investiment tagħhom. Dawk l-AIFM 
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ. Dik l-informazzjoni
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni. 

(15) Fid-dawl li AIFM jista’ juża l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF u jista’, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, jikkontribwixxi lejn 
it-tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw l-
ingranaġġ fuq bażi sistemikament 
sinifikanti. L-informazzjoni meħtieġa 
għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-reazzjoni 
għal dawk ir-riskji ma nġabritx b’mod 
konsistenti madwar l-Unjoni, u ma ġietx 
kondiviża mal-Istati Membri sabiex jiġu 
identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni. Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali għall-AIFM, li jużaw l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF fuq bażi 
sistemikament sinifikanti. Tali AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu u s-sorsi ta’ 
ingranaġġ fl-AIF tagħhom. Informazzjoni 
miġbura mill-awtoritajiet kompetenti
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fl-Unjoni, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM fuq is-sistema finanzjarja fl-Unjoni, 
kif ukoll reazzjoni komuni.

Or. en
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Emenda 239
Gay Mitchell

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl li l-AIFM li jużaw livelli 
għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
tagħhom tal-investiment jistgħu, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, jikkontribwixxu lejn it-
tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw ċerti 
tekniki li joħolqu riskji partikolari. L-
informazzjoni meħtieġa għat-tnebbiħ, il-
monitoraġġ u r-reazzjoni għal dawk ir-
riskji ma nġabritx b’mod konsistenti 
madwar il-Komunità, u ma ġietx kondiviża 
mal-Istati Membri sabiex jiġu identifikati 
s-sorsi potenzjali tar-riskju għall-istabbiltà 
tas-swieq finanzjarji fil-Komunità.  Sabiex 
tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti speċjali 
għall-AIFM, li konsistentement jużaw 
livelli għoljin ta’ ingranaġġ fl-istrateġiji 
ta’ investiment tagħhom. Dawk l-AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu tagħhom u s-
sorsi ta’ ingranaġġ.  Dik l-informazzjoni
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fil-Komunità, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ ta’ dawk l-AIFM fuq is-sistema 
finanzjarja fil-Komunità, kif ukoll reazzjoni 
komuni.

(15) Fid-dawl li AIFM jista’ juża l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF u jista’, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, jikkontribwixxi lejn 
it-tkabbir ta’ riskju sistemiku jew swieq 
mhux regolati, għandhom jiġu imposti 
rekwiżiti speċjali fuq l-AIFM li jużaw l-
ingranaġġ fuq bażi sistemikament 
sinifikanti. L-informazzjoni meħtieġa 
għat-tnebbiħ, il-monitoraġġ u r-reazzjoni 
għal dawk ir-riskji ma nġabritx b’mod 
konsistenti madwar l-Unjoni, u ma ġietx 
kondiviża mal-Istati Membri sabiex jiġu 
identifikati s-sorsi potenzjali tar-riskju 
għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni.  Sabiex tiġi rrimedjata din is-
sitwazzjoni, għandhom jiġu applikati 
rekwiżiti speċjali għall-AIFM, li jużaw l-
ingranaġġ fil-livell tal-AIF fuq bażi 
sistemikament sinifikanti. Tali AIFM
għandhom ikunu obbligati li jiżvelaw 
informazzjoni dwar l-użu u s-sorsi ta’ 
ingranaġġ fl-AIF tagħhom. Informazzjoni 
miġbura mill-awtoritajiet kompetenti
għandha tiġi aggregata u kondiviża ma’ 
awtoritajiet oħra fl-Unjoni, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-analiżi kollettiva tal-impatt tal-
ingranaġġ tal-AIF immaniġġjati mill-
AIFM fuq is-sistema finanzjarja fl-Unjoni, 
kif ukoll reazzjoni komuni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jien ma nqisx li d-Direttiva għandha tobbliga l-AIFM jiffissaw limiti speċifiċi ta’ ingranaġġ, 
kif propost mir-Rapport Gauzès (Emenda 11). B’mod ġenerali, din l-emenda hija konformi 
mal-Proposta ta’ Kompromess tal-Presidenza Svediża.
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Emenda 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fid-dawl tal-għan ġenerali ta' 
stabilità finanzjarja u l-konteniment tar-
riskju sistemiku, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji bħall-istituzzjonijiet ta' self u l-
intermedjarji ewlenin (prime brokers) li 
huma l-imsieħba prinċipali tal-AIF u 
huma attivi fil-proċessi ta’ bini tar-riskju. 
Dawn l-istituzzjonijiet, minbarra li 
jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' żvelar fil-
konfront tal-awtoritajiet kompetenti, 
għandhom ukoll ikunu suġġetti għal 
rekwiżiti speċifiċi ta' kapital meta jiġi 
kkunsidrat ir-riskju li għandhom, skont 
ir-rabtiet tagħhom mal-AIF. Barra minn 
hekk, il-kunflitt ta' interess li jinqala’ 
meta dawn l-istituzzjonijiet jimmaniġġjaw 
AIF huma stess b'mod parallel mal-
provvista ta’ servizzi lill-klijenti tagħhom 
għandu jiġi indirizzat fit-testi leġiżlattivi 
relattivi bħala kwistjoni ta' urġenza.

Or. en

Emenda 241
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-finanzjament provdut lill-AIFM li 
jużaw livelli għoljin ta' ingranaġġ fl-
istrateġiji tagħhom ta' investiment fuq 
bażi sistemika għandhom jiġu 
mmonitorjati mill-qrib. Għal dan il-għan 
għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni 
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speċifika bejn l-ESMA u l-EBA biex 
jinżamm kont tal-livell ta' finanzjament 
ipprovdut għal tali AIFM minn 
istituzzjonijiet finanzjarji involuti f'dawn 
l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 242
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-finanzjament provdut lill-AIFM li 
jużaw livelli għoljin ta' ingranaġġ fl-
istrateġiji tagħhom ta' investiment fuq 
bażi sistemika għandhom jiġu 
mmonitorjati mill-qrib. Għal dan il-għan 
għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni 
speċifika bejn l-ESMA u l-EBA biex 
jinżamm kont tal-livell ta' finanzjament 
ipprovdut għal tali AIFM minn 
istituzzjonijiet finanzjarji involuti f'dawn 
l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 243
Enikő Győri

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Problemi ta' likwidità kkawżati 
minn ċerti AIF li jużaw ingranaġġ għoli 
fl-istrateġiji tagħhom ta' investiment kif 
ukoll effetti sekondarji tiegħu 
ikkontribwew għall-akkumulazzjoni tar-
riskju sistemiku finanzjarju. Dan it-
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tħassib huwa ta' relevanza partikolari 
għall-fondi ta' investiment miftuħa fejn 
attakk eventwali ta’ investituri fil-
konfront ta’ fond faċilment jista’ 
jikkontamina l-espożizzjoni tal-
parteċipanti l-oħra tas-suq fis-settur 
partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju tal-likwidità jagħmel parti sinifikanti mir-riskju sistematiku fil-każ ta' fondi miftuħa 
minħabba l-probabilità kbira tal-inċidenza ta' herding-effett, li tirriżulta bil-prezzijiet tas-suq 
jiżviluppaw f'direzzjoni waħda. Għalhekk, il-Kummissjoni hija mħeġġa bil-qawwa biex 
tipproponi miżuri ta’ implimentazzjoni, li jindirizzaw ukoll il-kwistjonijiet relatati mal-
likwidità kkawżati mill-funzjonament tal-AIFs.

Emenda 244
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa meqjus neċessarji li l-
Kummissjoni titħalla timponi limiti fuq il-
livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' juża, 
partikolarment f'dawk il-każijiet fejn 
AIFM tuża livelli għoljin ta' ingranaġġ 
fuq bażi sistematika. Il-limiti għall-
ammont massimu ta' ingranaġġ għandu jqis 
l-aspetti marbuta mas-sors tal-ingranaġġ u 
l-istrateġiji użati mill-AIFM. Huma 
għandhom iqisu wkoll l-għamla 
essenzjalment dinamika tal-immaniġġjar 
tal-ingranaġġ minn bosta AIFM li jużaw 
livell għoli ta' ingranaġġ. F'dan ir-rigward 
il-limiti tal-ingranaġġ jistgħu pereżempju 
jikkonsistu f'limitu li ma għandux jinkiser 
fi kwalunkwe punt, jew limitu fuq il-medja 

(16) Attivitajiet tal-AIF ibbażati fuq l-użu 
tal-ingranaġġ jistgħu jkunu ta' detriment 
għall-istabbiltà u l-funzjonament effiċjenti 
tas-swieq finanzjarji. Huwa meqjus 
neċessarju li l-Awtorità Ewropea tat-Titoli 
u s-Swieq (ESMA) titħalla timponi limiti 
fuq il-livell ta' ingranaġġ li AIF ikun jista' 
juża. Il-limiti għall-ammont massimu ta' 
ingranaġġ għandu jqis l-aspetti marbuta 
mas-sors tal-ingranaġġ u l-istrateġiji użati 
mill-AIF. Huma għandhom iqisu wkoll l-
għamla essenzjalment dinamika tal-
immaniġġjar tal-ingranaġġ minn bosta AIF
li jużaw l-ingranaġġ. F'dan ir-rigward il-
limiti tal-ingranaġġ jistgħu pereżempju 
jikkonsistu f'limitu li ma għandux jinkiser 
fi kwalunkwe punt, jew limitu fuq il-medja 
tal-ingranaġġ użat matul perjodu 
partikolari (i.e. ta' xahar jew trimestrali). Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li r-
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tal-ingranaġġ użat matul perjodu 
partikolari (i.e. ta' xahar jew trimestrali).

rekwiżiti li jikkonċernaw AIF li jużaw l-
ingranaġġ stabbiliti minn din id-Direttiva 
jiġu applikati għall-fondi kollha, inklużi l-
fondi UCITS, li jużaw l-ingranaġġ għall-
investiment fis-swieq finanzjarji tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ESMA għandu jkollha l-possibilità li timponi limiti fuq l-ingranaġġ użat mill-AIFM.

Emenda 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa meqjus neċessarji li l-
Kummissjoni titħalla timponi limiti fuq il-
livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' juża, 
partikolarment f'dawk il-każijiet fejn 
AIFM tuża livelli għoljin ta' ingranaġġ 
fuq bażi sistematika. Il-limiti għall-
ammont massimu ta' ingranaġġ għandu 
jqis l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM. 
Huma għandhom iqisu wkoll l-għamla 
essenzjalment dinamika tal-immaniġġjar 
tal-ingranaġġ minn bosta AIFM li jużaw 
livell għoli ta' ingranaġġ. F'dan ir-
rigward il-limiti tal-ingranaġġ jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f'limitu li ma 
għandux jinkiser fi kwalunkwe punt, jew 
limitu fuq il-medja tal-ingranaġġ użat 
matul perjodu partikolari (i.e. ta' xahar 
jew trimestrali).

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa diffiċli tiddefinixxi l-
kunċett ta’ ingranaġġ. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri ta’ oriġini 
tal-AIFM, madankollu, għandu jkollhom 
il-possibilità li jitħallew jimponu limiti fuq 
il-livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' 
juża f’perjodu ta’ tensjoni estrema fis-suq. 
L-awtoritajiet għandhom jinfurmaw lill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(ESMA) u lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe miżura bħal din.

Or. en
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Emenda 246
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa meqjus neċessarji li l-
Kummissjoni titħalla timponi limiti fuq il-
livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' juża, 
partikolarment f'dawk il-każijiet fejn 
AIFM tuża livelli għoljin ta' ingranaġġ 
fuq bażi sistematika.  Il-limiti għall-
ammont massimu ta' ingranaġġ għandu 
jqis l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM. 
Huma għandhom iqisu wkoll l-għamla 
essenzjalment dinamika tal-immaniġġjar 
tal-ingranaġġ minn bosta AIFM li jużaw 
livell għoli ta' ingranaġġ. F'dan ir-
rigward il-limiti tal-ingranaġġ jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f'limitu li ma 
għandux jinkiser fi kwalunkwe punt, jew 
limitu fuq il-medja tal-ingranaġġ użat 
matul perjodu partikolari (i.e. ta' xahar 
jew trimestrali).

(16) Huwa meqjus neċessarju li l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ta’ oriġini tal-AIFM jitħallew jimponu
limiti fuq il-livell ta' ingranaġġ li AIFM 
ikun jista' juża f’AIF fejn l-istabilità u l-
integrità tas-sistema finanzjarja tista’ 
tkun mhedda. Dawn il-limiti għandhom 
iqisu l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM,
kif ukoll il-kundizzjonijiet tas-suq li fihom 
jopera l-AIF. Huma għandhom iqisu wkoll 
l-għamla essenzjalment dinamika tal-
immaniġġjar tal-ingranaġġ minn bosta 
AIFM li jużaw l-ingranaġġ u effetti 
proċikliċi possibbli.

Or. en

Justification

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
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and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Emenda 247
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa meqjus neċessarji li l-
Kummissjoni titħalla timponi limiti fuq il-
livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' juża, 
partikolarment f'dawk il-każijiet fejn 
AIFM tuża livelli għoljin ta' ingranaġġ 
fuq bażi sistematika. Il-limiti għall-
ammont massimu ta' ingranaġġ għandu 
jqis l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM. 
Huma għandhom iqisu wkoll l-għamla 
essenzjalment dinamika tal-immaniġġjar 
tal-ingranaġġ minn bosta AIFM li jużaw 
livell għoli ta' ingranaġġ. F'dan ir-
rigward il-limiti tal-ingranaġġ jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f'limitu li ma 
għandux jinkiser fi kwalunkwe punt, jew 
limitu fuq il-medja tal-ingranaġġ użat 
matul perjodu partikolari (i.e. ta' xahar 
jew trimestrali). 

(16) Huwa meqjus neċessarju li l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ta’ oriġini tal-AIFM jitħallew jimponu
limiti fuq il-livell ta' ingranaġġ li AIFM 
ikun jista' juża f’AIF fejn l-istabilità u l-
integrità tas-sistema finanzjarja tista’ 
tkun mhedda. Dawn il-limiti għandhom 
iqisu l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM 
kif ukoll il-kundizzjonijiet tas-suq li fihom 
jopera l-AIF. Huma għandhom iqisu wkoll 
l-għamla essenzjalment dinamika tal-
immaniġġjar tal-ingranaġġ minn bosta 
AIFM li jużaw l-ingranaġġ u effetti 
proċikliċi possibbli.

Or. en
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Emenda 248
Gay Mitchell

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Attivitajiet tal-AIFM ibbażati fuq l-
użu ta' livelli għolja ta' ingranaġġ jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-istabbiltà u l-
funzjonament effiċjenti tas-swieq 
finanzjarji. Huwa meqjus neċessarji li l-
Kummissjoni titħalla timponi limiti fuq 
il-livell ta' ingranaġġ li AIFM ikun jista' 
juża, partikolarment f'dawk il-każijiet 
fejn AIFM tuża livelli għoljin ta' 
ingranaġġ fuq bażi sistematika.  Il-limiti 
għall-ammont massimu ta' ingranaġġ 
għandu jqis l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM.  
Huma għandhom iqisu wkoll l-għamla 
essenzjalment dinamika tal-immaniġġjar 
tal-ingranaġġ minn bosta AIFM li jużaw 
livell għoli ta' ingranaġġ.  F'dan ir-
rigward il-limiti tal-ingranaġġ jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f'limitu li ma 
għandux jinkiser fi kwalunkwe punt, jew 
limitu fuq il-medja tal-ingranaġġ użat 
matul perjodu partikolari (i.e. ta' xahar 
jew trimestrali).

(16) Huwa meqjus neċessarju li l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ta’ oriġini tal-AIFM jitħallew jimponu
limiti fuq il-livell ta' ingranaġġ li AIFM 
ikun jista' juża f’AIF fejn l-istabilità u l-
integrità tas-sistema finanzjarja tista’ 
tkun mhedda. Dawn il-limiti għandhom 
iqisu l-aspetti marbuta mas-sors tal-
ingranaġġ u l-istrateġiji użati mill-AIFM,
kif ukoll il-kundizzjonijiet tas-suq li fihom 
jopera l-AIF. Huma għandhom iqisu wkoll 
l-għamla essenzjalment dinamika tal-
immaniġġjar tal-ingranaġġ minn bosta 
AIFM li jużaw l-ingranaġġ u effetti 
proċikliċi possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tkunx mistennija li jkollha l-kapaċità li tistabbilixxi dawn il-limiti, u 
kwalunkwe poter bħal dan jeffettwa negattivament il-fiduċja fis-suq u jista’ jikkontribwixxi 
għall-instabilità fi żminijiet ta' taqlib. Din l-emenda hija konformi mal-Proposta ta’ 
Kompromess tal-Presidenza Svediża.
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Emenda 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-bejgħ skopert (short selling) huwa 
prattika mxerrda fis-suq użata mill-AIFM 
u minn parteċipanti oħra fis-suq. 
Għalkemm xi kultant jista' jkollu rwol utli 
billi jżomm is-swieq likwidi, huwa 
jagħmilhom ukoll aktar volatili u għandu 
sehem fid-distabilizzazzjoni tagħhom 
minħabba l-effett pro-ċikliku tiegħu. 
B'mod partikolari, is-sehem li għandu l-
bejgħ skopert (short selling) fl-
aċċelerazzjoni ta’ riċessjoni tas-suq ilha 
tkun dokumentata kull meta sseħħ kriżi 
finanzjarja tas-suq. Barra minn hekk, il-
bejgħ skopert jista’ jinkuraġġixxi t-tixrid 
ta’ għajdut foloz bil-ħsieb li jsir profitt 
minn suq li jaqa’. Peress li l-operazzjoni 
ordinata u l-integrità tas-swieq hija 
kruċjali biex terġa’ tinkiseb il-kunfidenza 
tal-investituri fit-tul, li huma kruċjali biex 
jiffinanzjaw l-ekonomija, u peress li l-
integrazzjoni tal-ħtiġijiet tas-swieq 
finanzjarji titlob għal prattiki komuni fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea sabiex jiġi evitat 
li wieħed imur ifittex ir-regolazzjoni li 
taqbillu (regulatory shopping), id-
Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta'Jannar 
2003 dwar l-insider dealing u l-
manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) 
għandha tiġi emendata biex jiġi pprovdut 
qafas regolatorju għall-bejgħ skopert u 
għandha tipprojbixxi n-“naked short 
selling”. Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra, meta tistabbilixxi u 
sussegwentement tadatta r-regoli, id-
dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Uniti 
sabiex jintlaħaq standard komuni fuq iż-
żewġ naħat tal-Atlantiku u b'hekk tiġi 
ffaċilitata l-operazzjoni ordinata tas-swieq 
finanzjarji globali.
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Or. en

Justification

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Emenda 250
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-
parteċipanti kollha fis-suq li joperaw il-
bejgħ skopert ikunu suġġetti għall-istess 
rekwiżiti. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżura 
orizzontali biex tiżgura l-istess 
kundizzjonijiet ġusti għal kulħadd bejn l-
AIFM u utenti oħra tal-bejgħ skopert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu hedging korporattiv leġittimu jista’ juża n-“naked short selling”. Kull azzjoni għandha 
tittieħed fuq bażi orizzontali biex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u jiġi 
evitat arbitraġġ regolatorju.
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Emenda 251
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa neċessarju li tiġi adottata 
miżura orizzontali fil-livell tal-Unjoni li 
tipprojbixxi n-naked short selling fl-
Unjoni u tindirizza l-kwistjonijiet ġenerali 
tal-bejgħ skopert fis-swieq finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa tal-fehma li n-naked short selling qatt ma għandu jkun permess u li għandna bżonn 
nittrattaw il-kwistjoni tal-bejgħ skopert b'mod orizzontali sabiex jitħarsu l-kundizzjonijiet 
ugwali għal kulħadd fi ħdan il-Komunità.

Emenda 252
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-bejgħ skopert għandu rwol 
importanti fil-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji u huwa teknika leġittima ta’ 
investiment. Madankollu, hemm tħassib 
li, b’mod partikolari f’kundizzjonijiet ta’ 
suq estremi, il-bejgħ skopert jista’ 
jikkontribwixxi għal diżordni fis-suq. 
Għalhekk, il-bejgħ skopert għandu jopera 
f’qafas regolatorju armonizzat biex 
jitnaqqas l-effett ta’ distabilizzazzjoni 
potenzjali li huwa jista’ jikkawża. F’dan 
ir-rigward, il-Kummissjoni għandha 
tadotta strument orizzjonatli sabiex tiġi 
evitata l-inkonsistenza u jinkisbu 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd fil-
leġiżlazzjoni kollha.
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Or. en

Emenda 253
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-bejgħ skopert għandu rwol 
importanti fil-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji u huwa teknika leġittima ta’ 
investiment. Madankollu, hemm tħassib 
li, b’mod partikolari f’kundizzjonijiet ta’ 
suq estremi, il-bejgħ skopert jista’ 
jikkontribwixxi għal diżordni fis-suq. 
Għalhekk, il-bejgħ skopert għandu jopera 
f’qafas regolatorju armonizzat biex 
jitnaqqas l-effett ta’ distabilizzazzjoni 
potenzjali li huwa jista’ jikkawża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konsistenza mal-objettiv li s-CESR qed jipprova jilħaq u x-xogħol li diġà għamel, huwa 
xieraq li jiġi stabbilit qafas regolatorju armonizzat komprensiv għall-iżvelar tal-bejgħ skopert 
f’leġiżlazzjoni separata li tapplika għan-negozjanti finanzjarji relevanti kollha.

Emenda 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Grupp 
ta’ Livell Għoli għas-Superviżjoni 
Finanzjarja, ippresedut minn Jacques De 
Larosière, ipproponew it-twaqqif ta' 
reġistru ta' kreditu globali. Il-ħolqien ta’ 
direttorju globali tal-pożizzjonijiet kollha 
ta' kummerċ għandu jgħin biex jiġi 
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identifikat ir-riskju sistemiku li joħroġ 
minn espożizzjoni ta’ kreditu u 
kontroparti, kif ukoll mill-herding u l-
kontaġju fis-swieq finanzjarji. Għalhekk, 
għandu jinħoloq reġistru mis-CESR u l-
informazzjoni kollha dwar l-ingranaġġ 
tal-AIFM għandha tinġabar fih.

Or. en

Emenda 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 16 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) Imġiba mhux xierqa mill-AIFM, 
iżda wkoll minn atturi oħra tas-suq, 
permezz tal-użu ta' ċerti tekniki bħall-
istealth purchases jew empty voting, jista’ 
jkollha effetti distabbilizzanti fuq is-swieq 
tal-Unjoni. Sabiex jitrażżnu l-akkwisti tat-
tip stealth, sistema xierqa ta’ żvelar 
għandha tinkludi kemm l-interess tal-vot 
dirett f'termini ta ishma ta’ sieda effettiva 
(outright ownership shares) kif ukoll 
interess indirett miksub permezz ta' 
tranżazzjonijiet derivattivi jew strumenti 
finanzjarji li jagħtu drittijiet għall-ishma 
maħruġa ġodda. Il-prattika ta’ empty 
voting għandha tkun ipprojbita peress li 
hija ta’ ħsara għall-kumpaniji u s-swieq. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi d-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 
ta’ Diċembru 2004 dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
f'suq regolat1, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2007/14/KE tat-8 ta’ Marzu 
2007 li  tistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ċerti dispożizzjonijiet 
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tad-Direttiva 2004/109/KE dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
informazzjoni dwar emittenti li t-titoli 
tagħhom huma ammessi għall-kummerċ 
f'suq regolat2 u d-Direttiva 2007/36/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal 
11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ 
ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpanniji 
kkwotati3.
1 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.
2 ĠU L 69, 9.3.2007, p. 27.
3 ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17.

Or. en

Emenda 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għandha tingħata kunsiderazzjoni 
mill-Kummissjoni biex tiġi żviluppata 
sistema Ewropea għall-investiment privat. 

Or. en

Emenda 257
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM jipprovdu lill-kumpaniji kollha li 
fuqhom jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll jew dominanti bl-informazzjoni 
neċessarja sabiex il-kumpanija tkunu tista’ 
tivvaluta kif din l-influwenza ta’ kontroll 

(17) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
AIFM jipprovdu lill-kumpaniji kollha li 
fuqhom jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll jew dominanti bl-informazzjoni 
neċessarja sabiex il-kumpanija tkun tista’ 
tivvaluta kif din l-influwenza ta’ kontroll 
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fiż-żmien qasir sa medju jkollha impatti 
fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
kumpanija. Għal dan l-għan, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti partikolari għall-
AIFM li jimmaniġġjaw AIF li jkunu 
f’pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll fuq kumpaniji kwotati u mhux 
kwotati, partikolarment biex jinnotifikaw 
l-eżistenza ta’ din il-pożizzjoni u biex 
jiżvelaw informazzjoni lill-kumpanija u 
lill-azzjonisiti l-oħra kollha tagħha dwar 
l-intenzjonijiet tal-AIFM fir-rigward tal-
iżvilupp futur tan-negozju u bidliet oħra 
pjanati għall-kumpanija kkontrollata. 
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fir-
rigward tal-kumpanija kkontrollata, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti li jtejjbu
r-rapportar. Ir-rapporti annwali tal-AIF 
rilevanti għandhom jiġu supplimentati 
b’informazzjoni li hija speċifika għat-tip 
ta’ investiment u l-kumpanija 
kkontrollata.

fiż-żmien qasir sa medju jkollha impatti 
fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
kumpanija. Għal dan l-għan, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti partikolari għall-
AIFM li jimmaniġġjaw AIF li jkunu 
f’pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll fuq kumpaniji kwotati. Sabiex tiġi 
żgurata t-trasparenza fir-rigward tal-
kumpanija kkontrollata, għandhom jiġu 
applikati rekwiżiti li jtejbu r-rapportar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ trasparernza proposti jmorru wisq fl-estrem u għandhom ikunu aktar sensibbli 
u bbilanċjati.

Emenda 258
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-AIFM 
jipprovdu lill-kumpaniji kollha li fuqhom 
jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ kontroll 
jew dominanti bl-informazzjoni neċessarja 
sabiex il-kumpanija tkunu tista’ tivvaluta 
kif din l-influwenza ta’ kontroll fiż-żmien 
qasir sa medju jkollha impatti fuq is-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-AIFM 
jipprovdu lill-kumpaniji kollha li fuqhom 
jistgħu jeżerċitaw influwenza ta’ kontroll 
jew sinifikanti bl-informazzjoni neċessarja 
sabiex il-kumpanija tkun tista’ tivvaluta kif 
din l-influwenza ta’ kontroll fiż-żmien 
qasir sa medju jkollha impatti fuq is-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
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kumpanija. Għal dan l-għan, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti partikolari għall-
AIFM li jimmaniġġjaw AIF li jkunu
f’pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza ta’ 
kontroll fuq kumpaniji kwotati u mhux 
kwotati, partikolarment biex jinnotifikaw l-
eżistenza ta’ din il-pożizzjoni u biex 
jiżvelaw informazzjoni lill-kumpanija u 
lill-azzjonisiti l-oħra kollha tagħha dwar l-
intenzjonijiet tal-AIFM fir-rigward tal-
iżvilupp futur tan-negozju u bidliet oħra 
pjanati għall-kumpanija kkontrollata. 
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fir-
rigward tal-kumpanija kkontrollata, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti li jtejjbu
r-rapportar. Ir-rapporti annwali tal-AIF 
rilevanti għandhom jiġu supplimentati 
b’informazzjoni li hija speċifika għat-tip 
ta’ investiment u l-kumpanija kkontrollata.

kumpanija. Għal dan l-għan, għandhom 
jiġu applikati rekwiżiti partikolari għall-
AIF f’pożizzjoni li jeżerċitaw influwenza 
ta’ kontroll fuq kumpaniji kwotati u mhux 
kwotati, partikolarment biex jinnotifikaw l-
eżistenza ta’ din il-pożizzjoni u biex 
jiżvelaw informazzjoni lill-kumpanija u 
lill-azzjonisiti l-oħra kollha tagħha dwar l-
intenzjonijiet tal-AIF fir-rigward tal-
iżvilupp futur tan-negozju u bidliet oħra 
pjanati għall-kumpanija kkontrollata.
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fir-
rigward tal-kumpanija kkontrollata, 
għandhom jiġu applikati rekwiżiti li jtejbu
r-rapportar. Ir-rapporti annwali tal-AIF 
rilevanti għandhom jiġu supplimentati 
b’informazzjoni li hija speċifika għat-tip 
ta’ investiment u l-kumpanija kkontrollata. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li r-
rekwiżiti li jikkonċernaw l-AIF li 
jeżerċitaw influwenza dominanti jew ta’ 
kontroll fuq il-kumpanniji stabbiliti fl-
Unjoni, iffissati f'din id-Direttiva, jiġu 
applikati għall-fondi kollha, inklużi l-
fondi UCITS, li jeżerċitaw tali influwenza 
dominanti jew ta’ kontroll fuq kumpaniji 
stabbiliti fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għandhom ikunu l-istess għall-fondi kollha (Ewropej jew mhux Ewropej) li 
jeżerċitaw influwenza dominanti jew ta’ kontroll fuq kumpaniji Ewropej.

Emenda 259
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-
kumpaniji f’portafoll ma jkunux suġġetti 
għal rekwiżiti aktar ibsin minn kull 
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kumpnanija oħra mhux kwotata li tirċievi 
investiment privat għajr l-investiment 
ipprovdut minn AIFM. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni 
tal-leġizlazzjoni rilevanti tal-liġi tal-
kumpaniji kif ukoll tad-direttivi rilevanti 
għas-settur finanzjarju kemm jista’ jkun 
malajr u ċertament sa ...* u tagħmel it-
tibdil meħtieġ fis-sura ta' emendi 
leġiżlattivi, li għandhom jiżguraw li jkun 
hemm l-istess kundizzjonijiet għall-
kumpaniji f'portafoll u l-kumpaniji l-
oħra.
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd bejn AIFM u investituri oħra i jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’kumpaniji mhux kwotati.

Emenda 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kumpaniji 
f’portafoll ma jkunux suġġetti għal 
rekwiżiti aktar ibsin minn dawk ta' kull 
emittent ieħor jew minn kull kumpanija 
oħra mhux kwotata li tirċievi investiment 
privat barra dak provdut minn AIFM. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha twettaq reviżjoni tal-leġizlazzjoni 
rilevanti tal-liġi tal-kumpaniji kif ukoll 
tad-direttivi rilevanti għas-settur 
finanzjarju sa ...* u tagħmel it-tibdil 
meħtieġ fil-forma ta' emendi leġiżlattivi, li 
għandhom jiżguraw li jkun hemm 
kundizzjonijiet ugwali għall-kumpaniji 
f'portafoll u l-kumpaniji l-oħra.
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* jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 261
Peter Skinner

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Din id-Direttiva m'għandhiex 
timponi piżijiet irraġonevoli b'mod 
partikolari fir-rigward ta' AIF żgħar u ta' 
daqs medju li ma joħolqux riskju 
sistemiku u ma jipperikolawx l-integrità 
tas-swieq. Waħda mill-għodod li bihom 
jista' jintlaħaq dan l-objettiv hija l-
applikazzjoni xierqa tal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità. Dan il-prinċipju għandu 
japplika ġeneralment għar-rekwiżiti 
imposti fuq l-AIFM, l-AIF, id-depożitarji 
u l-istimaturi, kif ukoll fuq l-eżerċizzju 
tas-setgħat superviżorji. Il-miżuri kollha 
f'din id-Direttiva, inklużi l-atti ddelegati, 
għandhom għalhekk jikkunsidraw kif 
xieraq in-natura, l-iskala u l-kumplessità 
ta' tipi differenti ta’ AIF AIFM. Din id-
Direttiva, madankollu, ma għandhiex tiġi 
evitata f’każijiet li jinvolvu, pereżempju, 
is-separazzjoni ta’ fondi mmaniġġjati 
mill-istess AIFM.

Or. en

Justification

Biex jiġi evitat li jiġu imposti rekwiżiti sproporzjonati fuq dawk l-AIFM li l-attivitajiet  
tagħhom ma joħolqux riskji sistemiċi sinifikanti u jiġu riflessi d-differenzi bejn it-tipi ta' AIF u 
t-tħassib regolatorju li l-attivitajiet tagħhom joħolqu, huwa xieraq li jiġi applikat il-prinċipju 
ta' proporzjonalità u differenzjazzjoni għad-dispożizzjonijiet fid-Direttiva.
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Emenda 262
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Din id-Direttiva m'għandhiex tkun 
piż żejjed għall-AIF żgħar li ma joħolqux 
riskju sistemiku u ma jipperikolawx l-
integrità tas-swieq. Waħda mill-għodod li 
bihom jista' jintlaħaq dan l-objettiv hi l-
applikazzjoni xierqa tal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità. Dan il-prinċipju għandu 
japplika kemm għar-rekwiżiti imposti fuq 
l-AIFM, l-AIF, id-depożitarji u l-
istimaturi, kif ukoll fuq l-eżerċizzju tas-
setgħat superviżorji. Il-miżuri kollha f'din 
id-Direttiva, inklużi l-atti ddelegati, 
għandhom għalhekk jinkorporaw il-
prinċipju ta’ proporzjonalità biex 
jirreflettu n-natura, l-iskala u l-
kumplessità jew il-partikolarità tan-
negozju tagħhom, bħal dawk li 
jamministraw fondi ta’ investiment 
mikrofinanzjarji li għalihom għandhom 
japplikaw prevalentement l-istimar adattat 
(adapted valuation) u r-rekwiżiti tar-
rappurtar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-proporzjonalità għandu jiżgura regolazzjoni xierqa adattata għall-
partikolarità ta' ċerti tipi ta' fondi bħall-fondi mikrofinanzjarji, mingħajr ma jkunu eżentati 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. Għandhom jiġu indirizzati fid-Direttiva UCITS 
V li ġejja.
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Emenda 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Ma teżistix database mal-Unjoni 
kollha ta’ informazzjoni standardizzata 
dwar l-AIFM. Bħala riżultat, hemm vojt 
fil-provvista ta’ informazzjoni li ma jistax 
jimtela b'mod sodisfaċenti 
b’informazzjoni pprovduta mill-industrija 
nnifisha. Huwa għalhekk ta’ importanza 
kruċjali li tinħoloq database ta’ statistika 
li tiġbor informazzjoni dwar l-AIFM. Din 
id-database għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) AIFM li jikkontrollaw kumpanija li 
tixtieq tiddisponi mill-assi sabiex tħallas 
porzjon tad-dejn tal-akkwist għandhom 
ikunu kkontrollati kif xieraq. Għal dan il-
għan, fil-każ li kumpanija taħt il-kontroll 
ta' kapital privat (private equity) tixtieq 
tbigħ l-assi tal-kumpanija fi kwalunkwe 
rigward materjali, il-ġestjoni kemm tal-
kumpanija fil-mira u l-mezzi tal-akkwist 
għandhom joħorġu stqarrija li tispjega 
għaliex il-bejgħ huwa implimentat u li 
tiċċertifika li l-bejgħ propost huwa fl-
aħjar interess tal-kumpanija fil-mira. Fil-
każ li l-bejgħ propost huwa konness ma' 
ħlas lura tal-akkwist tad-dejn, l-impjegati 
tal-kumpanija fil-mira għandhom ikunu 
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infurmati u kkonsultati. Fil-każ li l-
kumpanija ssir insolventi wara l-
likwidazzjoni tal-assi (asset stripping), il-
kumpanija ta' kapital privat (private 
equity) għandha tinżamm responsabbli. 
B'mod aktar ġenerali, il-ġestjoni ta’ 
kumpaniji taħt il-buy-outs tal-ingranaġġ 
għandhom ikunu obbligati joħorġu 
stqarrija li l-ħruġ ta' kapital, inklużi l-
miżati imħallsa, huma fl-interess fuq tul 
ta’ żmien għall-kumpanija, inkluż it-
tkabbir tagħha fuq perjodu ta’ żmien twil 
u l-ħtiġijiet ta' riċerka u żvilupp.

Or. en

Emenda 265
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) AIF li jużaw ingranaġġ eċċessiv 
biex jakkwistaw influwenza ta’ kontroll 
fuq kumpanniji mhux kwotati jistgħu 
jkunu ta' detriment għall-iżvilupp u l-
investiment ta' dawn il-kumpaniji b'mod 
partikolari fil-każ ta' riċessjoni 
ekonomika. Huwa meqjus neċessarju li 
jiġu imposti limiti fuq il-livell ta' 
ingranaġġ li l-AIF jista' juża għax-xiri ta' 
kumpaniji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ingranaġġ li jintuża minn fondi ta’ akkwiżizzjoni (buy-out funds) għandhom ikunu limitati 
peress li dejn eċċessiv joħloq ir-riskji għal kumpaniji mixtrija b’fondi bħal dawn.
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Emenda 266
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-AIF 
li jfittxu li jinfluwenzaw l-istrateġiji ta’  
kumpaniji kwotati jkunu involuti fuq bażi 
ta’ tul ta’ żmien fil-kumpanija sabiex tiġi 
evitata kwalunkwe strateġija bbażata fuq 
terminu ta’ żmien qasir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija fuq tul ta’ żmien ta’ kumpaniji kwotati ma għandhiex tiġi influwenzata minn 
invetituri ta’ żmien qasir.

Emenda 267
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ħafna AIFM fil-preżent 
jimmaniġġjaw AIF domiċiljati f’pajjiżi 
terzi. Huwa xieraq li AIFM awtorizzati
jitħallew jimmaniġġjaw AIF domiċiljati 
f’pajjiżi terzi, soġġetti għall-arranġamenti 
xierqa li jiżguraw l-amministrazzjoni soda 
ta’ dawk l-AIF u ż-żamma fis-sikur 
effettiva tal-assi investiti minn investituri 
tal-Komunità.

(18) Ħafna offerti AIF lil investituri 
Ewropej fil-preżent huma mmaniġġjati 
u/jew domiċiljati f’pajjiżi terzi. Huwa 
xieraq li investituri stabbiliti fl-Unjoni 
jitħallew jinvestu f’AIF immaniġġjati 
u/jew domiċiljati f’pajjiżi terzi, soġġetti 
għall-arranġamenti xierqa li jiżguraw li r-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva rigward il-
ħarsien tal-investituri u l-
amministrazzjoni soda ta’ dawk l-AIF jiġu 
effettivament implimentati. Investituri 
stabbiliti fl-Unjoni ma għandhomx 
jitħallew jinvestu f’AIF stabbiliti fil-pajjiżi 
terzi li ma’ jikkooperawx fir-rigward tat-
taxxa u l-kooperazzjoni prudenzjali. Il-
Kummissjoni għandha tkun responsabbli 
fl-evalwazzjoni tal-grad ta’ kooperazzjoni 
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ta’ pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull offerta tal-AIF lill-investituri Ewropej għandha timplimenta r-rekwiżit li jiggarantixxi l-
ħarsien tal-investituri, indipendentement minn fejn ikunu domiċiljati jew immaniġġjati.

Emenda 268
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ħafna AIFM fil-preżent 
jimmaniġġjaw AIF domiċiljati f’pajjiżi 
terzi. Huwa xieraq li AIFM awtorizzati 
jitħallew jimmaniġġjaw AIF domiċiljati 
f’pajjiżi terzi, soġġetti għall-arranġamenti 
xierqa li jiżguraw l-amministrazzjoni soda 
ta’ dawk l-AIF u ż-żamma fis-sikur 
effettiva tal-assi investiti minn investituri 
tal-Komunità. 

(18) Ħafna AIFM fil-preżent 
jimmaniġġjaw AIF domiċiljati f’pajjiżi 
terzi. Huwa xieraq li AIFM awtorizzati 
jitħallew jimmaniġġjaw AIF domiċiljati 
f’pajjiżi terzi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi nazzjonali ta’ tqegħid privat għandhom jeżistu flimkien mal-passaport, u dan 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ fondi ta’ pajjiż terz fi Stat Membru 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

Emenda 269
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tkompli tkabbar l-iżvilupp 
tas-suq intern, biex titjieb il-firxa tal-
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prodott u l-effiċjenza tal-AIF offruti lill-
investituri stabbiliti fl-Unjoni u biex 
issaħħaħ l-Industrija tal-Fond Ewropew 
ta’ Investiment Alternattiv, din id-
Direttiva għandha tinkoraġġixxi, fejn hu 
possibbli, miżuri li jippromwovu l-ħolqien 
jew l-espansjoni ta’ negozji ta’ ġestjoni ta’ 
fondi ta’investiment alternattiv stabbiliti 
fl-Unjoni u l-ħolqien ta’ AIF stabbiliti fl-
Istati Membri. Il-Kummissjoni, fl-iżvilupp 
tal-atti ddelegati, għandha tiżgura li 
jeżistu kundizzjonijiet ugwali u li l-Istati 
Membri ma jippermettux lill-AIF u l-
AIFM stabbiliti f'pajjiżi terzi li jgawdu 
minn kundizzjonijiet biex joperaw u joffru 
l-prodotti tagħhom lil investituri stabbiliti 
fl-Unjoni, li huma aktar favorevoli minn 
dawk li japplikaw għall-AIF u l-AIFM 
stabbiliti fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suċċess tad-direttivi UCITS matul l-aħħar 20 sena ħoloq “marka”dinjija għall-Industrija 
Ewropea tal-Fondi, ipprovda opportunitajiet aħjar ta' investiment għall-Investituri Ewropej u 
ħoloq ammont sostanzjali ta’ impjiegi fil-Komunità. Bħala parti mill-għanijiet tal-AIFMD, 
objettiv simili li jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-AIFMs Ewropej u l-AIFs Ewropej biex 
jappoġġjaw u jsaħħu l-industrija tal-fondi ta' investiment alternattiv fil-Komunità Ewropea se 
jwassal għal opportunitajiet addizzjonali ta' investiment għall-Investituri Ewropej u 
jappoġġja t-tkabbir fl-impjiegi fl-Istati Membri

Emenda 270
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-fondi tal-pensjoni Ewropej, l-
istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji ta' 
assigurazzjoni u fondi UCITS ma 
għandhom jitħallew jinvestu direttament 
jew indirettament fl-AIF li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti ta' din id-
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Direttiva rigward il-protezzjoni tal-
investituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfaddil minn ċittadini Ewropej ma għandux jiġi investit, anki indirettament permezz ta' 
investituri professjonali, fl-AIF li ma jiggarantixxu ebda protezzjoni lill-investituri.

Emenda 271
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 18 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Bosta AIF immaniġġjati u/jew 
stabbiliti f’pajjiżi terzi huwa attwalment 
investiti fi swieq finanzjarji Ewropej. 
Sabiex tkun żgurata l-istabilità 
finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, huwa 
xieraq li jiġu imposti fuq dawn il-fondi 
uħud mir-rekwiżiti imposti fuq l-AIF 
immaniġġjati u/jew stabbiliti fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preservazzjoni tal-istabilità finanzjarja tas-swieq Ewropej fissret li l-AIF kollha li joperaw 
f’dawn is-swieq jiġu regolati indipendentement minn fejn ikunu ddomiċiljati.

Emenda 272
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-

imħassra
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Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 19 hija inutli fil-qafas definit fil-Premessa 18 riveduta u l-Artikoli l-ġodda 18a u 
18b.

Emenda 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 

(19) AIFM għandu jkun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat fl-
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terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

Unjoni ma' investituri professjonali kemm 
fl-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

AIFM stabbiliti fl-UE li jimmaniġġjaw AIF stabbiliti fl-UE għandhom ikunu jistgħu 
jipprofittaw mis-sistema tal-passaport.

Emenda 274
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi (19) Kull investitur Ewropew għandu jkun 
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jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

liberu li jinvesti b'inizjattiva tiegħu stess 
f’fond ta’ pajjiż terz skont is-sistemi 
nazzjonali ta’ tqegħid privat eżistenti. 
Madankollu, f'każ bħal dan, it-
trasparenza tal-fond u l-monitoraġġ 
effettiv ta' riskju sistemiku potenzjali 
għandhom ikunu żgurati. Għal dan il-
għan, jekk l-AIFM ikun stabbilit f'pajjiż 
terz, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fih l-AIF rilevanti jiġi 
kkummerċjalizzat għandu jkollu ftehim 
ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' 
informazzjoni dwar ir-riskju sistemiku 
mal-awtorità kompetenti f'dak il-pajjiż 
terz. Barra minn hekk, biex is-suq intern 
jiġi kompletat, AIF stabbiliti fl-Unjoni u 
mmaniġġjati minn AIFM stabbilit fl-
Unjoni għandhom jibbenefikaw minn 
passaport Ewropew tal-
kummerċjalizzazzjoni skont din id-
Direttiva. Kif il-UCITS jibbenefikaw mill-
marka UCITS, hekk ukoll l-AIF stabbilit 
fl-Unjoni għandu jibbenefika minn marka 
Ewropea bħal din, li toffri lill-investituri l-
istandards stabbiliti f'din id-Direttiva, 
imsaħħa mir-rekwiżit li d-depożitarju u l-
AIF iridu jkunu stabbiliti fl-istess Stat 
Membru. Dawn id-dispożizzjonijiet 
m'għandhomx jiġu evitati permezz ta’ 
strutturi master-feeder. Għalhekk, meta 
AIF feeder jinvesti f'fond ewlieni li ma 
jibbenefikax mill-passaport Ewropew tal-
kummerċjalizzazzjoni skont din id-
Direttiva, dan l-AIF feeder ma għandux 
jibbenefika mill-passaport Ewropew. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jibbenefika minn passaport Ewropew tal-kummerċjalizzazzjoni skont din id-Direttiva, 
fond ta’ fondi AIF – anki jekk ikun investa 30% f’AIF ta’ pajjiż terz – jeħtieġ li jkun 
iddomiċiljat fi Stat Membru u mmaniġġjat minn AIFM awtorizzat skont din id-Direttiva.  
B’kuntrast ma AIF feeder li għandu politika ta’ investiment li biha jinvesti biss fil-fond 
ewlieni relatat u li l-maniġer tiegħu għalhekk ikollu biss rwol limitat, l-AIFM ta’ fond ta’ 
fondi jkollu rwol sħiħ ta’ mmaniġġjar b’diskrezzjoni u responsabilità għall-immaniġġjar tal-
fond bi qbil mal-politika ta’ investiment tiegħu.
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Emenda 275
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

(19) Stat Membru għandu jkun jista’ 
jippermetti  lill-AIFM jikkummerċjalizza 
fit-territorju tiegħu AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri f’dak l-Istat Membru 
jekk ikunu stabbiliti arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
tal-AIFM u l-awtorità ta’ superviżjoni tal-
pajjiż terz relevanti. Dawn l-arranġamenti 
ta’ kooperazzjoni għandhom jikkumbattu 
kif suppost problemi li jikkonċernaw l-
evażjoni tat-taxxa u ħasil tal-flus.

Or. en
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Emenda 276
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni.  Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali.  Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

(19) Stat Membru għandu jkun jista’ 
jippermetti lill-AIFM jikkummerċjalizza 
fit-territorju tiegħu AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri f’dak l-Istat Membru 
jekk ikunu stabbiliti arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
tal-AIFM u l-awtorità ta’ superviżjoni tal-
pajjiż terz rilevanti.

Or. en

Justification

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
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should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Emenda 277
Diogo Feio

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 
skont din id-Direttiva.

(19) Stat Membru għandu jkun jista’ 
jippermetti lill-AIFM jikkummerċjalizza 
fit-territorju tiegħu AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri f’dak l-Istat Membru,
jekk ikunu stabbiliti arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini
tal-AIFM u l-awtorità ta’ superviżjoni tal-
pajjiż terz rilevanti.

Or. en



AM\804881MT.doc 121/161 PE439.111v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Jitqies li l-iskambju ta' informazzjoni fiskali mhuwiex rilevanti għall-għan iddikjarat ta' din 
id-Direttiva. Huwa importanti li sistemi nazzjonali ta' tqegħid privat ikunu jistgħu jikkoeżistu 
u li ma jkunux limitati l-investituri li s-sistemi ta' tqegħid privat tal-Istati Membri jistgħu 
jippermettulhom jikkummerċjalizzaw lil "investituri professjonisti" kif definiti fid-Direttiva, 
billi dan jista' jirrikjedi lill-Istati Membri jemendaw il-liġi nazzjonali tagħhom.

Emenda 278
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali 
AIF u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' 
investituri professjonali għandhom jidħlu 
fis-seħħ biss tliet snin wara l-prejodu tat-
traspożizzjoni. Fl-istess waqt l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu l-AIFM jikkummerċjalizzaw 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali. Matul dan il-
perjodu ta' tliet snin, AIFM ma jistax 
madankollu jikkummerċjalizza tali AIF 
ma' investituri professjonali fi Stati 
Membri oħra abbażi ta' drittijiet mogħtija 

(19) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jippermettu jew ikomplu 
jippermettu lill-AIFM jikkummerċjalizza 
AIF domiċiljati f'pajjiż terz ma' investituri 
professjonali fit-territorju tagħhom bla 
ħsara għal-liġi nazzjonali.
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skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżam l-għażla tal-investituri, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jippermettu 
tqegħid privat u kummerċjalizzazzjoni ta' AIF mhux tal-UE lil investituri professjonali fi ħdan 
il-ġurisdizzjoni tagħhom, bla ħsara għal-liġi nazzjonali.

Emenda 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għal proċeduri ta' 
notifika u l-eżistenza ta' ftehim fiskali 
mal-pajjiż terz konċernat li jiżgura 
skambju effiċjenti tal-informazzjoni tal-
awtoritajiet fiskali fid-domiċilju tal-
investituri Komunitarji. Ġaladarba tali AIF 
u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' investituri 
professjonali għandhom jidħlu fis-seħħ biss 
tliet snin wara l-prejodu tat-traspożizzjoni. 
Fl-istess waqt l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu jew ikomplu jippermettu l-
AIFM jikkummerċjalizzaw AIF domiċiljati 
f'pajjiż terz ma' investituri professjonali fit-
territorju tagħhom bla ħsara għal-liġi 
nazzjonali. Matul dan il-perjodu ta' tliet 
snin, AIFM ma jistax madankollu 
jikkummerċjalizza tali AIF ma' investituri 

(19) AIFM għandu wkoll ikun kapaċi 
jikkummerċjalizza AIF domiċiljat f'pajjiż 
terz ma' investituri professjonali kemm fl-
Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM kif 
ukoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan id-dritt 
għandu jkun soġġett għall-iffirmar ta' 
ftehimiet multilaterali dwar l-iskambju ta' 
informazzjoni u kooperazzjoni fiskali bejn 
il-pajjiż terz u l-Kummissjoni li taġixxi 
f'isem l-Istati Membri. Ġaladarba tali AIF 
u l-pajjiż terz li fih ikunu domiċiljati 
jkollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali, li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati f'miżuri 
implimentattivi, id-drittjiet mogħtija skont 
id-Direttiva biex jiġu kkummerċjalizzati 
AIF domiċiljati f'pajjiżi terzi ma' investituri 
professjonali għandhom jidħlu fis-seħħ biss 
tliet snin wara l-prejodu tat-traspożizzjoni. 
Fl-istess waqt l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu jew ikomplu jippermettu l-
AIFM jikkummerċjalizzaw AIF domiċiljati 
f'pajjiż terz ma' investituri professjonali fit-
territorju tagħhom bla ħsara għal-liġi 
nazzjonali. Matul dan il-perjodu ta' tliet 
snin, AIFM ma jistax madankollu 
jikkummerċjalizza tali AIF ma' investituri 
professjonali fi Stati Membri oħra abbażi 
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professjonali fi Stati Membri oħra abbażi 
ta' drittijiet mogħtija skont din id-Direttiva. 

ta' drittijiet mogħtija skont din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jippermettu li AIFM 
jikkummerċjalizzaw AIF stabbiliti f'pajjiżi 
terzi jew li mhumiex koperti minn din id-
Direttiva lil investituri professjonali fit-
territorju tagħhom li jaqgħu taħt il-liġi 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu wkoll jippermettu li 
investituri professjonali fit-territorju 
tagħhom jinvestu b'responsabilità 
tagħhom stess f’AIF stabbiliti f’pajjiżi 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi nazzjonali ta’ tqegħid privat għandhom jeżistu flimkien mal-passaport, u dan 
jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ fondi ta’ pajjiżi terzi fi Stat Membru skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli..

Emenda 281
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Wara perjodu ta' analiżi ta' ħames 
snin, il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta għar-reviżjoni ta' din id-
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Direttiva. Il-Kummisjsoni għandha 
tipprova tistabbilixxi l-ekwivalenza ma' 
pajjiżi terzi li jippermettu li AIFM 
stabbilit fl-Unjoni jikkummerċjalizza 
unitajiet jew ishma għal AIF stabbilit 
f'pajjiżi terzi fl-Unjoni kollha, skont il-
proċeduri ta' notifika. Barra minn hekk, 
għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti biex 
AIFM stabbilit f'pajjiż terz 
jikkummerċjalizza unitajiet jew ishma ta' 
AIF fi ħdan l-Unjoni. Ir-rekwiżiti għall-
ekwivalenza għandhom jinkorporaw l-
ekwivalenza regolatorja u superviżorja, ir-
reċproċità tal-aċċess għas-swieq u ftehim 
ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM u l-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż terz. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekwivalenza potenzjali għandha tkun valutata mill-ġdid wara perjodu ta' analiżi ta' ħames 
snin. Dan jippermetti li jitqiesu l-iżviluppi dinjija u jagħti żmien biżżejjed għall-valutazjzoni 
tal-funzjonament ta' din id-Direttiva.

Emenda 282
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. 
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għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

Or. en

Emenda 283
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista' jiddelega l-
kompiti tiegħu sakemm jeżerċita 
attenzjoni, ħila u diliġenza xierqa fl-
għażla, il-ħatra u l-analiżi perjodika ta' 
dik il-persuna u tal-arranġamenti tagħha 
fir-rigward tal-kwistjonijiet li jkunu 
ngħatawlha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-depożitarji jridu jitħallew jiddelegaw funzjonijiet lil sottodepożitarji fil-ġurisdizzjonijiet 
rilevanti kollha skont in-natura tal-investimenti sottostanti miżmuma fi ħdan l-AIF. Ara l-
emenda proposta għall-Artikolu 17(4) (emenda 51) għall-ġustifikazzjoni dettaljata.
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Emenda 284
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattivi lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz tkun 
konformi mal-istandards stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali, inter 
alia l-istandards tal-IOSCO dwar is-
sorveljanza tal-fondi protetti (hedge 
funds). Għandu jkun possibbli wkoll 
għall-AIFM li jappuntaw stimatur stabbilit 
f'pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk pajjiż terz jikkonforma mal-istandards tal-IOSCO, depożitarji stabbiliti f'dik il-
ġurisdizzjoni għandhom jikkwalifikaw bħala depożitarji skont din id-Direttiva għall-AIFM li 
jimmaniġġjaw l-AIF ta' pajjiżi terzi.

Emenda 285
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattivi lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega 
wħud mill-kompiti tiegħu fir-rigward ta’ 
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domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

AIF domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fl-Unjoni. F’ċerti kundizzjonijiet, 
għandu jkun possibbli wkoll għall-AIFM li 
jappuntaw stimatur stabblit f’pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ir-rekwiżiti kollha dwar id-dmirijiet tad-depożitarju jistgħu jkunu ddelegati lil 
sottokustodju ("depożitarju") f'pajjiż terz billi d-depożitarju għandu jkollu jżomm 
responsabilitajiet ġenerali fir-rigward tal-assi meta ż-żamma fis-sikur jew il-kustodja jkunu 
ġew iddelegati. L-istimatur stabbilit f'pajjiż terz ma jridx ikun indipendenti. Għandu jkun 
hemm il-possibilità ta' strutturi legali differenti.

Emenda 286
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattivi lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega 
wħud mill-kompiti tiegħu fir-rigward ta’ 
AIF domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fl-Unjoni. F’ċerti kundizzjonijiet, 
għandu jkun possibbli wkoll għall-AIFM li 
jappuntaw stimatur stabblit f’pajjiż terz.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-depożitarju għandu jkollu responsabilità ġenerali, mhux id-dmirijiet kollha 
huma xierqa biex ikunu ddelegati lil sottokustodju f'pajjiż terz.

Emenda 287
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti 
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattivi lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega 
wħud mill-kompiti tiegħu fir-rigward ta’ 
AIF domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fl-Unjoni. F’ċerti kundizzjonijiet, 
għandu jkun possibbli wkoll għall-AIFM li 
jappuntaw stimatur stabblit f’pajjiż terz.

Or. en

Emenda 288
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li l-AIFM jitħallew 
jiddelegaw il-kompiti amministrattiv lil 
entità stabbilita f’pajjiż terz sakemm ikunu 
fis-seħħ is-salvagwardji neċessarji. Bl-
istess mod, depożitarju jista’ jiddelega l-
kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 

(20) Huwa xieraq li l-AIFM stabbiliti fl-
Unjoni jitħallew jiddelegaw uħud mill-
kompiti amministrattivi lil entità stabbilita 
f’pajjiż terz sakemm ikunu fis-seħħ is-
salvagwardji neċessarji. Bl-istess mod, 
depożitarju jista’ jiddelega wħud mill-
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domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fil-Komunità. F’ċerti
kundizzjonijiet, għandu jkun possibbli 
wkoll għall-AIFM li jappuntaw stimatur 
indipendenti stabblit f’pajjiż terz.

kompiti tiegħu fir-rigward ta’ AIF 
domiċiljati f’pajjiż terz lil depożitarju 
domiċiljat f’dak il-pajjiż terz, sakemm il-
leġiżlazzjoni ta’ dak il-pajjiż terz 
tiggarantixxi livell ta’ protezzjoni tal-
interessi tal-investituri li jkun ekwivalenti 
għal dak fl-Unjoni. Għal assi li jkunu 
pajjiż terz u f’ċerti kundizzjonijiet, għandu 
jkun possibbli wkoll għall-AIFM li 
jappuntaw stimatur indipendenti stabblit 
f’pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-delega ta' proċessi ewlenin bħala kompiti depożitarji u ta' valutazzjoni minn AIFM 
stabbiliti fil-Komunità trid tkun limitata sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-investituri.

Emenda 289
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bla ħsara għall-eżistenza ta’ qafas 
regolatorju ekwivalenti f’pajjiż terz, kif 
ukoll għal aċċess effettiv għall-AIFM 
stabbiliti fil-Komunità għas-suq ta’ dak il-
pajjiż terz, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jawtorizzaw lill-AIFM skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
mingħajr ma jkunu jeħtieġu uffiċċju 
reġistrat fil-Komunità, wara perjodu ta' 
tliet snin mit-tmiem tal-perjodu tat-
traspożizzjoni. Dan il-perjodu jqis il-fatt li 
tali AIFM u l-pajjiż terz li fih ikun 
domiċiljat ikollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati permezz ta' miżuri 
implimentattivi.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 21 hija inutli fil-qafas definit fil-Premessa emendata 18 u l-Artikoli l-ġodda 18a 
u 18b.

Emenda 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bla ħsara għall-eżistenza ta’ qafas 
regolatorju ekwivalenti f’pajjiż terz, kif 
ukoll għal aċċess effettiv għall-AIFM 
stabbiliti fil-Komunità għas-suq ta’ dak il-
pajjiż terz, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jawtorizzaw lill-AIFM skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
mingħajr ma jkunu jeħtieġu uffiċċju 
reġistrat fil-Komunità, wara perjodu ta' 
tliet snin mit-tmiem tal-perjodu tat-
traspożizzjoni. Dan il-perjodu jqis il-fatt li 
tali AIFM u l-pajjiż terz li fih ikun 
domiċiljat ikollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati permezz ta' miżuri 
implimentattivi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformitàma' bidliet oħra rigward l-ekwivalenza u l-pajjiżi terzi.

Emenda 291
Diogo Feio

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bla ħsara għall-eżistenza ta’ qafas imħassar
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regolatorju ekwivalenti f’pajjiż terz, kif 
ukoll għal aċċess effettiv għall-AIFM 
stabbiliti fil-Komunità għas-suq ta’ dak il-
pajjiż terz, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jawtorizzaw lill-AIFM skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
mingħajr ma jkunu jeħtieġu uffiċċju 
reġistrat fil-Komunità, wara perjodu ta' 
tliet snin mit-tmiem tal-perjodu tat-
traspożizzjoni. Dan il-perjodu jqis il-fatt li 
tali AIFM u l-pajjiż terz li fih ikun 
domiċiljat ikollhom jissodisfaw rekwiżiti 
addizzjonali li wħud minnhom l-ewwel 
ikollhom jiġu stipulati permezz ta' miżuri 
implimentattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jitneħħa l-perjodu ta' tliet snin li matulu AIFM ta' pajjiżi terzi ma jistgħux jiksbu 
awtorizzazzjoni biex jikkumerċjalizzaw il-fondi tagħhom fl-UE sabiex jiġi eliminat l-ostaklu 
ta' protezzjoni maħluq mit-test oriġinali.

Emenda 292
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa neċessarju li jiġu ċċarrati s-
setgħat u d-dmirijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u li 
jissaħħu l-mekkaniżmi meħtieġa biex jiġi 
żgurat il-livell neċessarju ta’ kooperazzjoni 
superviżorja transkonfinali.

(22) Huwa neċessarju li jiġu ċċarrati s-
setgħat u d-dmirijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u li 
jissaħħu l-mekkaniżmi meħtieġa biex jiġi 
żgurat il-livell neċessarju ta’ kooperazzjoni 
superviżorja transkonfinali. Il-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u 
s-Swieq (ESMA) se jkunu l-awtoritajiet 
kompetenti għas-sorveljanza 
transkonfinali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-AIFM għandha tqis il-qafas Ewropew ġdid ta' sorveljanza.

Emenda 293
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-importanza relattiva tal-attivitajiet 
tal-AIFM f'xi swieq finanzjarji, 
speċjalment f'dawk il-każijiet fejn l-AIF 
ma jkollhomx interess materjali fil-prodotti 
jew strumenti sottostanti li minnhom 
joħorġu dawk is-swieq, jistgħu, f'ċertu 
ċirkostanzi, ifixklu l-funzjonament 
effiċjenti ta' dawk is-swieq. Pereżempju s-
swieq jistgħu jsiru volatili żżejjed jew jiġi 
affettwat l-ipprezzar tajjeb tal-istrumenti 
nnegozjati fihom. Għalhekk jitqies 
neċessarju li jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
kompetenti jgawdu mis-setgħat neċessarji 
biex jimmonitorjaw l-attivitajiet tal-AIFM 
f'dawk is-swieq u li jintervjenu f'dawk iċ-
ċirkostanzi fejn ikun neċessarji li jiġi 
protett il-funzjonament xieraq tagħhom.

(23) L-importanza relattiva tal-attivitajiet 
tal-AIF f'xi swieq finanzjarji, speċjalment 
f'dawk il-każijiet fejn dawk l-AIF ma 
jkollhomx interess materjali fil-prodotti 
jew strumenti sottostanti li minnhom 
joħorġu dawk is-swieq, jistgħu, f'ċertu 
ċirkostanzi, ifixklu l-funzjonament 
effiċjenti ta' dawk is-swieq. Pereżempju s-
swieq jistgħu jsiru volatili żżejjed jew jiġi 
affettwat l-ipprezzar tajjeb tal-istrumenti 
nnegozjati fihom. Għalhekk jitqies 
neċessarju li jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
kompetenti jgawdu mis-setgħat neċessarji 
biex jimmonitorjaw l-attivitajiet tal-AIFM 
f'dawk is-swieq u li jintervjenu f'dawk iċ-
ċirkostanzi fejn ikun neċessarji li jiġi 
protett il-funzjonament xieraq tagħhom. 
Jeħtieġ li l-involviment tal-AIF fis-swieq 
tal-prodotti jkun limitat. B'mod 
partikulari, jeħtieġ li l-AIF ikunu 
pprojbiti mis-swieq tal-prodotti agrikoli 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li r-rekwiżiti li jikkonċernaw l-AIF 
investiti fis-swieq tal-prodotti jkunu 
applikati għall-fondi kollha tal-Unjoni 
jew ta' pajjiżi terzi li jagħmlu investimenti 
bħal dawn mingħajr interess materjali fil-
prodotti jew l-istrumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-swieq tal-prodotti għandhom jitħarsu minn fondi spekulattivi.
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Emenda 294
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar sanzjonijiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u jiżguraw li jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effikaċi, proporzjonali u disważivi.

(24) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli skont linji gwida 
stabbiliti mill-ESMA dwar sanzjonijiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u jiżguraw li jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effikaċi, proporzjonali u disważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li s-sanzjonijiet ikunu konsistenti fil-Komunità kollha u għalhekk għandhom ikunu 
elaborati b'konformità mal-linji gwida li għandhom jitfasslu mill-ESMA.

Emenda 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta għal direttiva
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Din id-Direttiva għandha tipprovdi 
AIFM wieħed biss għal kull AIF 
immaniġġjat fl-ambitu ta' din id-Direttiva, 
li għandu jkun responsabbli għall-
konformità mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li skont din id-Direttiva, AIFM wieħed biss għandu jkun awtorizzat għal kull 
AIF.
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Emenda 296
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni 
konferiti fuq il-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa xieraq skont il-proċeduri ġodda ta' 'komitoloġija'.

Emenda 297
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba ukoll biex 
jispeċifaw il-kriterji li jridu jintużaw mill-

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati neċessarji għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat li huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
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awtoritajiet kompetenti biex jivvalutaw 
jekk l-AIFM jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-treġija tagħhom 
tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ interessi 
li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif ukoll il-
passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti 
li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tal-likwidità ta’ din id-Direttiva u 
partikolarment ir-rekwiżiti minimi tal-
likwidità tal-AIF. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Huma maħsuba wkoll 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-AIFM 
jeħtieġu li josservaw meta jinvestu f'tali 
strumenti tat-titolizzazzjoni. Huma
maħsuba biex jispeċifikaw il-kriterji li 
bihom stimatur jista’ jitqies bħala 
indipendenti skont it-tifsira ta’ din id-
Direttiva. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom 
għanda tiġi approvata d-delegazzjoni tal-
funzjonijiet tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 

jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu 
li josservaw meta jinvestu f'tali strumenti 
tat-titolizzazzjoni. Għandhom ikun 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
li bihom il-proċess ta' stima jista’ jitqies 
bħala indipendenti skont it-tifsira ta’ din 
id-Direttiva. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut u l-format tar-rapport annwali li l-
AIFM iridu jagħmlu disponibbli għal kull 
AIF li jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-
obbligi ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-
investituri u r-rekwiżiti ta' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-
frekwenza ta’ dan. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
modalitajiet, il-kontenut u l-frekwenza tal-
iskambju tal-informazzjoni dwar l-AIFM 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' domiċilju tal-AIFM u l-
awtoritajiet kompetenti fejn l-AIFM 
individwalment jew kollettivament ma' 
AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Għandhom ikunu maħsuba wkoll
biex jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki 
fuq il-post u l-investigazzjonijiet.
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rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Huwa maħsuba 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-iżvelar 
imposti fuq l-AIFM fir-rigward tal-
ingranaġġ u l-frekwenza tar-rapportar 
lill-awtoritajiet kompetenti u tal-iżvelar 
lill-investituri. Huma maħsuba biex 
jistipulaw limiti għal-livell ta' ingranaġġ li 
l-AIFM jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw 
AIF. Huma maħsuba biex jiddeterminaw 
il-kontenut dettaljat u l-mod kif l-AIFM li 
jiksbu influwenza ta’ kontroll f’emittenti 
u kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi 
pprovduta fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-
istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn 
l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
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istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-bidliet li huma proposti fit-test leġiżlattiv.

Emenda 298
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati neċessarji għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat li huma maħsuba biex
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tar-riskji li l-
AIFM iridu josservaw bħala funzjoni tar-
riskji li l-AIFM iġarrbu minħabba l-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw is-sistemi u l-
proċeduri tal-immaniġġjar tal-likwidità li 
għandhom jużaw l-AFIM. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-



PE439.111v02-00 138/161 AM\804881MT.doc

MT

jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti 
li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar
tal-likwidità ta’ din id-Direttiva u 
partikolarment ir-rekwiżiti minimi tal-
likwidità tal-AIF. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Huma maħsuba wkoll 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-AIFM 
jeħtieġu li josservaw meta jinvestu f'tali 
strumenti tat-titolizzazzjoni. Huma 
maħsuba biex jispeċifikaw il-kriterji li 
bihom stimatur jista’ jitqies bħala 
indipendenti skont it-tifsira ta’ din id-
Direttiva. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-kundizzjonijiet li bihom għanda tiġi 
approvata d-delegazzjoni tal-funzjonijiet 
tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li taħthom il-
maniġer ma jistax jibqa' jitqies bħala 
maniġer tal-AIF fil-każ ta’ delegazzjoni 
eċċessiva. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 
rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Huwa maħsuba 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-iżvelar 
imposti fuq l-AIFM fir-rigward tal-
ingranaġġ u l-frekwenza tar-rapportar lill-
awtoritajiet kompetenti u tal-iżvelar lill-
investituri. Huma maħsuba biex jistipulaw 
limiti għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM 
jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. 
Huma maħsuba biex jiddeterminaw il-

rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu 
li josservaw meta jinvestu f'tali strumenti 
tat-titolizzazzjoni. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
proċeduri għall-istima xierqa tal-assi u l-
ishma jew unitajiet tal-AIF. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jispeċifikaw, 
fir-rigward tad-depożitarji, il-modalitajiet 
għas-segregazzjoni tal-ħlasijiet f'kontijiet 
differenti, in-nozzjonijiet taż-żamma fis-
sikur u tal-kustodja, inklużi l-modalitajiet 
għas-segregazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarjiu l-intitolmenti tagħhom 
f'kontijiet differenti, id-determinazzjoni 
ta' meta strumenti finanzjarji jew 
intitolamenti tagħhom ikunu jistgħu 
jitqiegħdu jew jinżammu, huma suġġetti 
għal kummerċ regolari u meta jkun 
hemm telf ta' strumenti finanzjarji jew 
intitolamenti tagħhom, id-dmirijiet ta' 
sorveljanza tad-depożitarji, il-
kundizzjonijiet għd-delega, inklużi d-
dmirijiet ta' diliġenza xierqa tad-
depożitarji u l-ħtieġa għal ftehimiet ta' 
kooperazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħra u 
l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tad-
depożitarji, inkluża valutazzjoni ta' jekk 
id-depożitarju jistax jipprovdi biżżejjed 
garanziji professjonali u finanzjarji 
sabiex ikun jista' jwettaq b'mod effettiv il-
funzjonijiet depożitarji rilevanti u 
jissodisfa l-impenji inerenti f'dawk il-
funzjonijiet. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom għanda tiġi approvata d-
delegazzjoni tal-funzjonijiet tal-AIFM u l-
kundizzjonijiet li taħthom il-maniġer ma 
jistax jibqa' jitqies bħala maniġer tal-AIF 
fil-każ ta’ delegazzjoni eċċessiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
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kontenut dettaljat u l-mod kif l-AIFM li 
jiksbu influwenza ta’ kontroll f’emittenti 
u kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi 
pprovduta fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-
istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn 
l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 
rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM, 
partikolarment fir-rigward tal-ingranaġġ u 
l-frekwenza tar-rapportar lill-awtoritajiet 
kompetenti u tal-iżvelar lill-investituri. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw meta l-ingranaġġ jitqies li qed 
jintuża fuq bażi regolari. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
prinċipji li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jużaw meta jqisu l-
implimentazzjoni ta' limiti fuq l-
ingranaġġ. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIFM bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM u l-awtoritajiet 
kompetenti fejn l-AIFM individwalment 
jew kollettivament ma' AIFM oħra jista' 
jkollhom impatt fuq l-istabbiltà ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament xieraq tas-
swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki fuq 
il-post u l-investigazzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bidliet meħtieġa biex jaqblu mal-proposti abbozzati. "Superviżjoni" fl-Artikolu 17 tinbidel 
għal "sorveljanza" sabiex tkun iċċarata d-distinzjoni minn rekwiżiti "superviżorji" tal-UCITS, 
li m'għandhomx japplikaw.

Emenda 299
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati neċessarji għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat li huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw meta ma 
jinħtieġx li l-immaniġġjar tar-riskju jkun 
separat u r-rekwiżiti tal-immaniġġjar tar-
riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw.  
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tal-likwidità ta’ din id-Direttiva u 
partikolarment ir-rekwiżiti minimi tal-
likwidità tal-AIF. Għandhom ikun 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
li bihom stimatur jista’ jitqies bħala 
indipendenti skont it-tifsira ta’ din id-
Direttiva. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
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skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti 
li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tal-likwidità ta’ din id-Direttiva u 
partikolarment ir-rekwiżiti minimi tal-
likwidità tal-AIF. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Huma maħsuba wkoll 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-AIFM 
jeħtieġu li josservaw meta jinvestu f'tali 
strumenti tat-titolizzazzjoni. Huma
maħsuba biex jispeċifikaw il-kriterji li 
bihom stimatur jista’ jitqies bħala 
indipendenti skont it-tifsira ta’ din id-
Direttiva. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom 
għanda tiġi approvata d-delegazzjoni tal-
funzjonijiet tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 
rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Huwa maħsuba 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-iżvelar 
imposti fuq l-AIFM fir-rigward tal-
ingranaġġ u l-frekwenza tar-rapportar lill-
awtoritajiet kompetenti u tal-iżvelar lill-
investituri. Huma maħsuba biex jistipulaw 
limiti għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM 
jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. 
Huma maħsuba biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw 
meta jimmaniġġjaw AIF. Huma maħsuba 
biex jiddeterminaw il-kontenut dettaljat u l-
mod kif l-AIFM li jiksbu influwenza ta’ 
kontroll f’emittenti u kumpaniji mhux 
kwotati għandhom jissodisfaw l-obbligi 
tal-informazzjoni tagħhom lejn l-emittenti 

bihom għanda tiġi approvata d-
delegazzjoni tal-funzjonijiet tal-AIFM u l-
kundizzjonijiet li taħthom il-maniġer ma 
jistax jibqa' jitqies bħala maniġer tal-AIF 
fil-każ ta’ delegazzjoni eċċessiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 
rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw 
meta jimmaniġġjaw AIF. Huma maħsuba 
biex jiddeterminaw il-kontenut dettaljat u l-
mod kif l-AIFM li jiksbu influwenza ta’ 
kontroll f’emittenti u kumpaniji mhux 
kwotati għandhom jissodisfaw l-obbligi 
tal-informazzjoni tagħhom lejn l-emittenti 
u l-kumpaniji mhux kwotati u l-azzjonisti 
rispettivi tagħhom u r-rappreżentanti tal-
impjegati, inkluż l-informazzjoni li trid tiġi 
pprovduta fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIFM bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM u l-awtoritajiet 
kompetenti fejn l-AIFM individwalment 
jew kollettivament ma' AIFM oħra jista' 
jkollhom impatt fuq l-istabbiltà ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament xieraq tas-
swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki fuq 
il-post u l-investigazzjonijiet.
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u l-kumpaniji mhux kwotati u l-azzjonisti 
rispettivi tagħhom u r-rappreżentanti tal-
impjegati, inkluż l-informazzjoni li trid tiġi 
pprovduta fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsiba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru 
ta' domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-
istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn 
l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi huma konsegwenzjali għal emendi preċedenti.
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Emenda 300
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba ukoll biex 
jispeċifaw il-kriterji li jridu jintużaw mill-
awtoritajiet kompetenti biex jivvalutaw 
jekk l-AIFM jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-treġija tagħhom 
tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ interessi 
li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif ukoll il-
passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti li 
jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni 
tal-AIF minn skoperturi għar-riskju mhux 
dovuti. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità 
ta’ din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Huma maħsuba biex jispeċifikaw ir-

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati neċessarji għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat li huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tar-riskji li l-
AIFM iridu josservaw bħala funzjoni tar-
riskji li l-AIFM iġarrbu minħabba l-AIF li 
jimmaniġġjaw kif ukoll kwalunkwe 
arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi kwalunkwe restrizzjonijiet 
rilevanti li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità ta’ 
din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIF jitħalla jinvesti
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIF jeħtieġu li josservaw 
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rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. Huma
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li bihom stimatur 
jista’ jitqies bħala indipendenti skont it-
tifsira ta’ din id-Direttiva. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom għanda tiġi approvata d-
delegazzjoni tal-funzjonijiet tal-AIFM u l-
kundizzjonijiet li taħthom il-maniġer ma 
jistax jibqa' jitqies bħala maniġer tal-AIF 
fil-każ ta’ delegazzjoni eċċessiva. Huma
maħsuba biex jispeċifikaw il-kontenut u l-
format tar-rapport annwali li l-AIFM iridu 
jagħmlu disponibbli għal kull AIF li 
jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-obbligi 
ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-investituri u r-
rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-frekwenza ta’ dan. 
Huwa maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Huma maħsuba biex 
jistipulaw limiti għal-livell ta' ingranaġġ li 
l-AIFM jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw 
AIF. Huma maħsuba biex jiddeterminaw 
il-kontenut dettaljat u l-mod kif l-AIFM li 
jiksbu influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-

meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Għandhom ikun maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji li bihom 
stimatur jista’ jitqies bħala indipendenti 
skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom 
għanda tiġi approvata d-delegazzjoni tal-
funzjonijiet tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut u l-format tar-rapport annwali li l-
AIF iridu jagħmlu disponibbli u biex 
jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-AIFM 
lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' rappurtar 
lill-awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-
frekwenza ta’ dan. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIF fir-
rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIF jistgħu jużaw. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jiddeterminaw il-kontenut dettaljat u l-mod 
kif l-AIF li jiksbu influwenza ta’ kontroll 
f’emittenti u kumpaniji mhux kwotati 
għandhom jissodisfaw l-obbligi tal-
informazzjoni tagħhom lejn l-emittenti u l-
kumpaniji mhux kwotati u l-azzjonisti 
rispettivi tagħhom u r-rappreżentanti tal-
impjegati, inkluż l-informazzjoni li trid tiġi 
pprovduta fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw it-tipi ta' 
restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet li 
jistgħu jiġu imposti fuq il-
kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
tal-istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi 
fejn l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
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valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards 
tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn l-istimatur 
ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-ekwivalenza 
tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi terzi fir-rigward 
tad-depożitarji u, għall-iskop tal-
awtorizzazzjoni tal-AIFM stabbiliti 
f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn 
l-AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIF stabbiliti 
f’pajjiżi terzi, biex jispeċifikaw kriterji 
ġenerali għall-valutazjzoni ta' taxxa 
effikaċi u koooperazzjoni prudenzjali. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Unjoni li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Unjoni lill-AIFM minn pajjiżi 
terzi. Għandhom ikunu maħsuba wkoll
biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIF u l-AIFM bejn 
il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku (BERS), l-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIF u tal-AIFM fejn l-AIF u
l-AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIF uAIFM oħra jista' jkollhom impatt 
fuq l-istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Għandhom ikunu maħsuba wkoll
biex jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki 
fuq il-post u l-investigazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emendi preċedenti.

Emenda 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati neċessarji għall-implimentazzjoni 
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id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba ukoll biex 
jispeċifaw il-kriterji li jridu jintużaw mill-
awtoritajiet kompetenti biex jivvalutaw 
jekk l-AIFM jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-treġija tagħhom 
tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ interessi 
li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif ukoll il-
passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti li 
jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni 
tal-AIF minn skoperturi għar-riskju mhux 
dovuti. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità 
ta’ din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Huma maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. Huma
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li bihom stimatur 
jista’ jitqies bħala indipendenti skont it-
tifsira ta’ din id-Direttiva. Huma maħsuba 

ta’ din id-Direttiva skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat li huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
prinċipji li għandhom jitħarsu mill-AIFM 
fil-politiki u l-prattiki ta' rimunerazzjoni 
tagħhom. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-
immaniġġjar tar-riskji li l-AIFM iridu 
josservaw bħala funzjoni tar-riskji li l-
AIFM iġarrbu minħabba l-AIF li 
jimmaniġġjaw kif ukoll kwalunkwe 
arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi kwalunkwe restrizzjonijiet 
rilevanti li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità ta’ 
din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jistipulaw ir-rekwiżiti 
marbuta ma' kapital inizjali u kontinwu 
tal-AIFM. Għandhom ikun maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji li bihom 
stimatur jista’ jitqies bħala indipendenti 
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biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom għanda tiġi approvata d-
delegazzjoni tal-funzjonijiet tal-AIFM u l-
kundizzjonijiet li taħthom il-maniġer ma 
jistax jibqa' jitqies bħala maniġer tal-AIF 
fil-każ ta’ delegazzjoni eċċessiva. Huma
maħsuba biex jispeċifikaw il-kontenut u l-
format tar-rapport annwali li l-AIFM iridu 
jagħmlu disponibbli għal kull AIF li 
jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-obbligi 
ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-investituri u r-
rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-frekwenza ta’ dan. 
Huwa maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Huma maħsuba biex 
jistipulaw limiti għal-livell ta' ingranaġġ li 
l-AIFM jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw 
AIF. Huma maħsuba biex jistipulaw limiti 
għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu 
jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. Huma 
maħsuba biex jiddeterminaw il-kontenut 
dettaljat u l-mod kif l-AIFM li jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards 
tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn l-istimatur 
ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-ekwivalenza 
tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi terzi fir-rigward 
tad-depożitarji u, għall-iskop tal-
awtorizzazzjoni tal-AIFM stabbiliti 
f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-

skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom 
għanda tiġi approvata d-delegazzjoni tal-
funzjonijiet tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li 
taħthom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut u l-format tar-rapport annwali li l-
AIFM iridu jagħmlu disponibbli għal kull 
AIF li jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-
obbligi ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-
investituri u r-rekwiżiti ta' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-
frekwenza ta’ dan. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw 
meta jimmaniġġjaw AIF. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti 
għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu 
jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. Huma 
maħsuba biex jiddeterminaw il-kontenut 
dettaljat u l-mod kif l-AIFM li jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut dettaljat tad-dikjarazzjonijiet li 
għandhom jingħataw rigward l-
estrazzjoni tal-valur. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw it-tipi ta' 
restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet li 
jistgħu jiġu imposti fuq il-
kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Għandhom ikunu
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superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
tal-istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi 
fejn l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi 
terzi jagħtux aċċess effikaċi għas-suq lill-
AIFM tal-Unjoni li jkun komparabbli ma’ 
dak mogħti mill-Unjoni lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIFM bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM u l-awtoritajiet 
kompetenti fejn l-AIFM individwalment 
jew kollettivament ma' AIFM oħra jista' 
jkollhom impatt fuq l-istabbiltà ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament xieraq tas-
swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki fuq 
il-post u l-investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 302
Marta Andreasen

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi 

(27) Partikolarment il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-atti 
ddelegati neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva skont 
l-Artikolu 209 tat-Trattat li jiddeterminaw 
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tadotta miżuri li jiddeterminaw il-
proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawn il-
miżuri huma maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti li 
jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni 
tal-AIF minn skoperturi għar-riskju mhux 
dovuti. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità 
ta’ din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Huma maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. Huma
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li bihom stimatur 
jista’ jitqies bħala indipendenti skont it-
tifsira ta’ din id-Direttiva. Huma 
maħsuba biex jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet li bihom għanda tiġi 

il-proċeduri li permezz tagħhom l-AIFM li 
jimmaniġġjaw portafolji ta’ AIF li l-assi 
tagħhom li qed jiġu mmaniġġjati ma 
jeċċedux il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom li jiġu ttrattati bħala AIFM 
koperti minn din id-Direttiva. Dawk l-atti 
għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifaw il-kriterji li jridu jintużaw mill-
awtoritajiet kompetenti biex jivvalutaw 
jekk l-AIFM jikkonformawx mal-obbligi 
tagħhom fir-rigward tal-treġija tagħhom 
tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ interessi 
li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif ukoll il-
passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tar-riskji li l-
AIFM iridu josservaw bħala funzjoni tar-
riskji li l-AIFM iġarrbu minħabba l-AIF li 
jimmaniġġjaw kif ukoll kwalunkwe 
arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi kwalunkwe restrizzjonijiet 
rilevanti li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità ta’ 
din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
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approvata d-delegazzjoni tal-funzjonijiet 
tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li taħthom il-
maniġer ma jistax jibqa' jitqies bħala 
maniġer tal-AIF fil-każ ta’ delegazzjoni 
eċċessiva. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kontenut u l-format tar-
rapport annwali li l-AIFM iridu jagħmlu 
disponibbli għal kull AIF li jimmaniġġjaw 
u biex jispeċifikaw l-obbligi ta’ żvelar tal-
AIFM lejn l-investituri u r-rekwiżiti ta' 
rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-frekwenza ta’ dan. Huwa maħsuba 
biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-iżvelar 
imposti fuq l-AIFM fir-rigward tal-
ingranaġġ u l-frekwenza tar-rapportar lill-
awtoritajiet kompetenti u tal-iżvelar lill-
investituri. Huma maħsuba biex jistipulaw 
limiti għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM 
jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. 
Huma maħsuba biex jiddeterminaw il-
kontenut dettaljat u l-mod kif l-AIFM li 
jiksbu influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards 
tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn l-istimatur 
ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-ekwivalenza 
tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi terzi fir-rigward 
tad-depożitarji u, għall-iskop tal-
awtorizzazzjoni tal-AIFM stabbiliti 
f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-

delegazzjoni eċċessiva. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut u l-format tar-rapport annwali li l-
AIFM iridu jagħmlu disponibbli għal kull 
AIF li jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-
obbligi ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-
investituri u r-rekwiżiti ta' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-
frekwenza ta’ dan. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw 
meta jimmaniġġjaw AIF. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti 
għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu 
jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. Huma 
maħsuba biex jiddeterminaw il-kontenut 
dettaljat u l-mod kif l-AIFM li jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw it-tipi ta' 
restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet li 
jistgħu jiġu imposti fuq il-
kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
tal-istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi 
fejn l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 



AM\804881MT.doc 151/161 PE439.111v02-00

MT

Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-
frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

ġenerali għall-valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi 
terzi jagħtux aċċess effikaċi għas-suq lill-
AIFM tal-Unjoni li jkun komparabbli ma’ 
dak mogħti mill-Unjoni lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIFM bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM u l-awtoritajiet 
kompetenti fejn l-AIFM individwalment 
jew kollettivament ma' AIFM oħra jista' 
jkollhom impatt fuq l-istabbiltà ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament xieraq tas-
swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki fuq 
il-post u l-investigazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn meħtieġ, il-valutazzjoni tal-assi diġà qed issir minn esperti indipendenti meta c-
cirkostanzi jitolbu hekk. Ir-rekwiżit ta' valutazzjoni indipendenti mija fil-mija jżid l-ispejjeż 
għall-fondi u jnaqqas il-qligħ għall-investituri.

Emenda 303
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Partikolarment il-Kummissjoni
għandu jkollha s-setgħat li tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi tadotta 
miżuri li jiddeterminaw il-proċeduri li 
permezz tagħhom l-AIFM li jimmaniġġjaw 
portafolji ta’ AIF li l-assi tagħhom li qed 
jiġu mmaniġġjati ma jeċċedux il-limiti 
stabbiliti f’din id-Direttiva jistgħu 

(27) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħat li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat, b'mod partikulari 
dawk neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi tadotta 
atti li jiddeterminaw il-proċeduri li 
permezz tagħhom l-AIFM li jimmaniġġjaw 
portafolji ta’ AIF li l-assi tagħhom li qed 
jiġu mmaniġġjati ma jeċċedux il-limiti 
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jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiġu ttrattati 
bħala AIFM koperti minn din id-Direttiva. 
Dawn il-miżuri huma maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kriterji li jridu jintużaw 
mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tat-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar 
tar-riskji li l-AIFM iridu josservaw bħala 
funzjoni tar-riskji li l-AIFM iġarrbu 
minħabba l-AIF li jimmaniġġjaw kif ukoll 
l-arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi r-restrizzjonijiet rilevanti li 
jistgħu jkunu meħtieġa għall-protezzjoni 
tal-AIF minn skoperturi għar-riskju mhux 
dovuti. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
ir-rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità 
ta’ din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Huma maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-istrumenti tat-
titolizzazzjoni jeħtieġu jissodisfaw sabiex 
AIFM titħalla tinvesti f'tali strumenti 
maħruġa wara l-1 ta’ Jannar 2011. Huma
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji li bihom stimatur 
jista’ jitqies bħala indipendenti skont it-
tifsira ta’ din id-Direttiva. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li 
bihom għanda tiġi approvata d-
delegazzjoni tal-funzjonijiet tal-AIFM u l-
kundizzjonijiet li taħthom il-maniġer ma 
jistax jibqa' jitqies bħala maniġer tal-AIF 
fil-każ ta’ delegazzjoni eċċessiva. Huma
maħsuba biex jispeċifikaw il-kontenut u l-
format tar-rapport annwali li l-AIFM iridu 

stabbiliti f’din id-Direttiva jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiġu ttrattati 
bħala AIFM koperti minn din id-Direttiva. 
Dawk l-atti għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifaw il-kriterji li jridu 
jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti biex 
jivvalutaw jekk l-AIFM jikkonformawx 
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-treġija 
tagħhom tan-negozju, it-tip ta’ kunflitti ta’ 
interessi li l-AIFM iridu jidentifikaw, kif 
ukoll il-passi raġonevoli li l-AIFM huma 
mistennija li jieħdu f'termini ta' proċeduri 
interni u organizzattivi sabiex jidentifikaw, 
jipprevjenu, jimmaniġġjaw u jiżvelaw 
kunflitti ta’ interess. Għandhom ikunu
maħsuba biex jispeċifikaw ir-rekwiżiti tal-
immaniġġjar tar-riskji li l-AIFM iridu 
josservaw bħala funzjoni tar-riskji li l-
AIFM iġarrbu minħabba l-AIF li 
jimmaniġġjaw kif ukoll kwalunkwe 
arranġamenti meħtieġa li jippermettu l-
AIFM jimmaniġġjaw ir-riskji partikolari 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet ta’ bejgħ 
skopert, inklużi kwalunkwe restrizzjonijiet 
rilevanti li jistgħu jkunu meħtieġa għall-
protezzjoni tal-AIF minn skoperturi għar-
riskju mhux dovuti. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-immaniġġjar tal-likwidità ta’ 
din id-Direttiva u partikolarment ir-
rekwiżiti minimi tal-likwidità tal-AIF. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti li l-oriġinaturi tal-
istrumenti tat-titolizzazzjoni jeħtieġu 
jissodisfaw sabiex AIFM titħalla tinvesti 
f'tali strumenti maħruġa wara l-
1 ta’ Jannar 2011. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti li l-AIFM jeħtieġu li josservaw 
meta jinvestu f'tali strumenti tat-
titolizzazzjoni. Għandhom ikun maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji li bihom 
stimatur jista’ jitqies bħala indipendenti 
skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom 
għanda tiġi approvata d-delegazzjoni tal-
funzjonijiet tal-AIFM u l-kundizzjonijiet li 
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jagħmlu disponibbli għal kull AIF li 
jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-obbligi 
ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-investituri u r-
rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-frekwenza ta’ dan. 
Huwa maħsuba biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Huma maħsuba biex 
jistipulaw limiti għal-livell ta' ingranaġġ li 
l-AIFM jistgħu jużaw meta jimmaniġġjaw 
AIF. Huma maħsuba biex jistipulaw limiti 
għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu 
jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. Huma 
maħsuba biex jiddeterminaw il-kontenut 
dettaljat u l-mod kif l-AIFM li jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw it-tipi ta' restrizzjonijiet jew 
kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq 
il-kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards 
tal-istimar ta’ pajjiżi terzi fejn l-istimatur 
ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-ekwivalenza 
tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi terzi fir-rigward 
tad-depożitarji u, għall-iskop tal-
awtorizzazzjoni tal-AIFM stabbiliti 
f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa. Huma maħsuba 
biex jispeċifikaw il-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi terzi jagħtux 
aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM tal-
Komunità li jkun komparabbli ma’ dak 
mogħti mill-Komunità lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw il-modalitajiet, il-kontenut u l-

taħthom il-maniġer ma jistax jibqa' jitqies 
bħala maniġer tal-AIF fil-każ ta’ 
delegazzjoni eċċessiva. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-
kontenut u l-format tar-rapport annwali li l-
AIFM iridu jagħmlu disponibbli għal kull 
AIF li jimmaniġġjaw u biex jispeċifikaw l-
obbligi ta’ żvelar tal-AIFM lejn l-
investituri u r-rekwiżiti ta' rappurtar lill-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-
frekwenza ta’ dan. Għandhom ikunu 
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw ir-
rekwiżiti tal-iżvelar imposti fuq l-AIFM 
fir-rigward tal-ingranaġġ u l-frekwenza tar-
rapportar lill-awtoritajiet kompetenti u tal-
iżvelar lill-investituri. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti għal-
livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu jużaw 
meta jimmaniġġjaw AIF. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jistipulaw limiti 
għal-livell ta' ingranaġġ li l-AIFM jistgħu 
jużaw meta jimmaniġġjaw AIF. Huma 
maħsuba biex jiddeterminaw il-kontenut 
dettaljat u l-mod kif l-AIFM li jiksbu 
influwenza ta’ kontroll f’emittenti u 
kumpaniji mhux kwotati għandhom 
jissodisfaw l-obbligi tal-informazzjoni 
tagħhom lejn l-emittenti u l-kumpaniji 
mhux kwotati u l-azzjonisti rispettivi 
tagħhom u r-rappreżentanti tal-impjegati, 
inkluż l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta 
fir-rapporti annwali tal-AIF li 
jimmaniġġjaw. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw it-tipi ta' 
restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet li 
jistgħu jiġu imposti fuq il-
kummerċjalizzazzjoni tal-AIF mal-
investituri professjonali fl-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza 
tal-istandards tal-istimar ta’ pajjiżi terzi 
fejn l-istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-
ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżi 
terzi fir-rigward tad-depożitarji u, għall-
iskop tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM 
stabbiliti f’pajjiżi terzi, l-ekwivalenza tar-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
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frekwenza tal-iskambju tal-informazzjoni 
dwar l-AIFM bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju 
tal-AIFM u l-awtoritajiet kompetenti fejn l-
AIFM individwalment jew kollettivament 
ma' AIFM oħra jista' jkollhom impatt fuq l-
istabbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
rilevanti sistemikament u l-funzjonament 
xieraq tas-swieq li huma attivi fihom l-
AIFM. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
il-proċeduri għall-verifiki fuq il-post u l-
investigazzjonijiet.

superviżjoni kontinwa. Għandhom ikunu
maħsuba wkoll biex jispeċifikaw il-kriterji 
ġenerali għall-valutazzjoni ta’ jekk pajjiżi 
terzi jagħtux aċċess effikaċi għas-suq lill-
AIFM tal-Unjoni li jkun komparabbli ma’ 
dak mogħti mill-Unjoni lill-AIFM minn 
pajjiżi terzi. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw il-modalitajiet, il-
kontenut u l-frekwenza tal-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-AIFM bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' 
domiċilju tal-AIFM u l-awtoritajiet 
kompetenti fejn l-AIFM individwalment 
jew kollettivament ma' AIFM oħra jista' 
jkollhom impatt fuq l-istabbiltà ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti 
sistemikament u l-funzjonament xieraq tas-
swieq li huma attivi fihom l-AIFM. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw il-proċeduri għall-verifiki fuq 
il-post u l-investigazzjonijiet. Għandhom 
ikunu maħsuba wkoll biex jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fl-Unjoni fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni dwar id-
depożitarji ta’ pajjiż terz speċifiku tkunx 
ekwivalenti għal din id-Direttiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni dwar ir-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa tal-AIFM f’pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Għandhom ikunu maħsuba 
biex jiddikjaraw jekk pajjiż terz speċifiku 
jagħtix aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM 
tal-Unjoni li jkun komparabbli għal dak 
mogħti mill-Unjoni lil AIFM minn dak il-
pajjiż terz. Għandhom ikunu maħsuba 
wkoll biex jispeċifikaw mudelli standard 
speċifiċi għan-notifika u l-attestazzjonijiet 
u biex jispeċifikaw il-proċedura għall-
iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en



AM\804881MT.doc 155/161 PE439.111v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem huwa xieraq skont il-proċeduri ġodda ta' 'komitoloġija' jekk jinżamm il-kontenut 
sħiħ ta' dan l-Artikolu.

Emenda 304
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
indaqs bejn l-AIFM, l-istituzzjonijiet tal-
kreditu u parteċipanti oħra fis-suq, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-
Direttiva 2009/.../KE biex iddaħħal 
rekwiżiti kwalitattivi u ta' żamma għall-
UCITS meta jinvestu fi prodotti titolizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti kwalitattivi u ta' żamma għal prodotti titolizzati għandhom japplikaw ukoll għall-
UCITS sabiex ikun evitat il-fatt li l-kundizzjonijet ma jkunux indaqs. 

Emenda 305
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 
Il-miżuri li ma jaqgħux taħt il-kategorija 

imħassar
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msemmija hawn fuq għandhom jiġu 
soġġetti għall-proċedura regolatorja 
stipulata fl-Artikolu 5 ta’ dik id-Deċiżjoni. 
Dawk il-miżuri huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk l-istandards tal-istimar 
tal-fondi ta’ pajjiż terz speċifiku jkunux 
ekwivalenti għal dawk applikabbli fil-
Komunità fejn l-istimatur ikun stabbilit 
f’pajjiż terz. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni dwar id-
depożitarji ta’ pajjiż terz speċifiku tkunx 
ekwivalenti għal din id-Direttiva. Huma 
maħsuba biex jiddikjaraw jekk il-
leġiżlazzjoni fuq ir-regolamentazzjoni 
prudenzjali u s-superviżjoni kontinwa tal-
AIFM f’pajjiż terz speċifiku tkunx 
ekwivalenti għal din id-Direttiva. Huma 
maħsuba biex jiddikjaraw jekk pajjiż terz 
speċifiku jagħtix aċċess effikaċi għas-suq 
lill-AIFM tal-Komunità li jkun 
komparabbli għal dak mogħti mill-
Komunità lil AIFM minn dak il-pajjiż 
terz. Huma maħsuba biex jispeċifikaw 
mudelli standard speċifiċi għan-notifika u 
l-attestazzjonijiet u biex jispeċifikaw il-
proċedura għall-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa xieraq skont il-proċeduri ġodda ta' 'komitoloġija'.

Emenda 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-

(28) Minħabba li dawk l-atti huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
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Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 ta’ dik id-Deċiżjoni. Dawk il-
miżuri huma maħsuba biex jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fil-Komunità fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. Huma 
maħsuba biex jiddikjaraw jekk il-
leġiżlazzjoni dwar id-depożitarji ta’ pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni fuq ir-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa tal-AIFM f’pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk pajjiż terz speċifiku 
jagħtix aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM 
tal-Komunità li jkun komparabbli għal 
dak mogħti mill-Komunità lil AIFM minn 
dak il-pajjiż terz. Huma maħsuba biex
jispeċifikaw mudelli standard speċifiċi 
għan-notifika u l-attestazzjonijiet u biex 
jispeċifikaw il-proċedura għall-iskambju 
tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 290 tat-Trattat. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 
Dawk il-miżuri għandhom jispeċifikaw 
mudelli standard speċifiċi għan-notifika u 
l-attestazzjonijiet u biex jispeċifikaw il-
proċedura għall-iskambju tal-informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-bidliet li huma proposti fit-test leġiżlattiv.
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Emenda 307
Syed Kamall

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja
bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 ta’ dik id-Deċiżjoni. Dawk il-
miżuri huma maħsuba biex jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fil-Komunità fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. Huma 
maħsuba biex jiddikjaraw jekk il-
leġiżlazzjoni dwar id-depożitarji ta’ pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni fuq ir-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa tal-AIFM f’pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk pajjiż terz speċifiku 
jagħtix aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM 
tal-Komunità li jkun komparabbli għal 
dak mogħti mill-Komunità lil AIFM minn 
dak il-pajjiż terz. Huma maħsuba biex
jispeċifikaw mudelli standard speċifiċi 
għan-notifika u l-attestazzjonijiet u biex 
jispeċifikaw il-proċedura għall-iskambju 
tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

(28) Minħabba li dawk l-atti huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 290 tat-Trattat. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.  
Dawk il-miżuri għandhom jispeċifikaw 
mudelli standard speċifiċi għan-notifika u 
l-attestazzjonijiet u biex jispeċifikaw il-
proċedura għall-iskambju tal-informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi huma konsegwenzjali għal emendi preċedenti.

Emenda 308
Pascal Canfin

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Minħabba li dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja
bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 ta’ dik id-Deċiżjoni. Dawk il-
miżuri huma maħsuba biex jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fil-Komunità fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. Huma
maħsuba biex jiddikjaraw jekk il-
leġiżlazzjoni dwar id-depożitarji ta’ pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni fuq ir-
regolamentazzjoni prudenzjali u s-
superviżjoni kontinwa tal-AIFM f’pajjiż 
terz speċifiku tkunx ekwivalenti għal din 
id-Direttiva. Huma maħsuba biex 
jiddikjaraw jekk pajjiż terz speċifiku 
jagħtix aċċess effikaċi għas-suq lill-AIFM 
tal-Komunità li jkun komparabbli għal 
dak mogħti mill-Komunità lil AIFM minn 
dak il-pajjiż terz. Huma maħsuba biex 
jispeċifikaw mudelli standard speċifiċi 
għan-notifika u l-attestazzjonijiet u biex 
jispeċifikaw il-proċedura għall-iskambju 

(28) Minħabba li dawk l-atti huma ta’ 
ambitu ġenerali u maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tiġi ssupplimentata 
b’elementi mhux essenzjali ġodda, iridu 
jiġu adottati skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 290 tat-Trattat. Il-miżuri li ma 
jaqgħux taħt il-kategorija msemmija hawn 
fuq għandhom jiġu soġġetti għall-
proċedura regolatorja stipulata fl-
Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 
Dawk il-miżuri għandhom jiddikjaraw 
jekk l-istandards tal-istimar tal-fondi ta’ 
pajjiż terz speċifiku jkunux ekwivalenti 
għal dawk applikabbli fl-Unjoni fejn l-
istimatur ikun stabbilit f’pajjiż terz. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jiddikjaraw jekk il-leġiżlazzjoni dwar id-
depożitarji ta’ pajjiż terz speċifiku tkunx 
ekwivalenti għal din id-Direttiva. 
Għandhom ikunu maħsuba wkoll biex 
jispeċifikaw mudelli standard speċifiċi 
għan-notifika u l-attestazzjonijiet u biex 
jispeċifikaw il-proċedura għall-iskambju 
tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.
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tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emendi preċedenti.

Emenda 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Minħabba li l-għanijiet tal-azzjoni li 
trid tittieħed, jiġifieri li jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi u l-
investituri billi jiġi stabbilit qafas komuni 
għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM, ma jistgħux jinkisbu 
suffiċjentement mill-Istati Membri, kif 
jidher min-nuqqasijiet tar-regolamenti 
nazzjonali u l-monitoraġġ ta’ dawn l-atturi 
eżistenti, u jistgħu għalhekk jintlaħqu aħjar 
fuq il-livell Komunitarju, il-Komunità
tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarità stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, stabbilit f’dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak 
li huwa neċessarju għall-ilħiq ta’ dawk l-
għanijiet.

(29) Minħabba li l-għanijiet ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli 
ta’ protezzjoni tal-konsumaturi u l-
investituri billi jiġi stabbilit qafas komuni 
għall-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-
AIFM, ma jistgħux jinkisbu 
suffiċjentement mill-Istati Membri, kif 
jidher min-nuqqasijiet tar-regolamenti 
nazzjonali u l-monitoraġġ ta’ dawn l-atturi 
eżistenti, u jistgħu għalhekk jintlaħqu aħjar 
fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni għandha 
tintitola lill-ESMA li taġixxi bħala 
Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Investituri 
bil-għan li tiċċertifika prodotti finanzjarji 
ġodda u li timmonitorja l-iżvilupp 
tagħhom. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, stabbilit f’dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak 
li huwa neċessarju għall-ilħiq ta’ dawk l-
għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Investituri hija meħtieġa urġentement f'livell Ewropew biex 
tiċċertifika prodotti finanzjarji ġodda u tikklassifikahom f'kategoriji differenti skont ir-riskju 
qabel ma jkunu kummerċjalizzati. L-ESMA għandha taġixxi bħala tali.
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