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Emenda 139
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti u 
dwar bejgħ bin-nieqes skopert. 
Regolament huwa wkoll neċessarju biex 
jikkonferixxi setgħat lill-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabilità bir-
Regolament (UE) Nru [.../...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 biex tikkoordina 
miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti jew biex tieħu miżuri hi stess.

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti.
Regolament huwa wkoll neċessarju biex
jikkonferixxi setgħat lill-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabilità bir-
Regolament (UE) Nru [.../...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2 biex tikkoordina 
miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti jew biex tieħu miżuri hi stess.

Or. en

Emenda 140
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti u 
dwar bejgħ bin-nieqes skopert. Regolament 

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti u 
dwar bejgħ bin-nieqes skopert. Dan ir-

                                               
1 ĠU L […], […], p. […].
2 ĠU L […], […], p. […].
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huwa wkoll neċessarju biex jikkonferixxi 
setgħat lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq (AETS) stabilità bir-Regolament 
(UE) Nru [.../...] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1 biex tikkoordina miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti jew 
biex tieħu miżuri hi stess.

Regolament ma jimponix obbligi ta’ 
notifika u divulgazzjoni fir-rigward ta’ 
pożizzjonijiet twal, billi tali obbligi huma 
s-suġġett tad-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tat-
trasparenza rigward l-informazzjoni dwar 
emittenti li t-titoli tagħhom huma 
ammessi għall-kummerċ f’suq regolat1.
Regolament huwa wkoll neċessarju biex 
jikkonferixxi setgħat lill-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabilità bir-
Regolament (UE) Nru [.../...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2 biex tikkoordina 
miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti jew biex tieħu miżuri hi stess.
______________________

1 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligi ta’ notifika u divulgazzjoni rigward pożizzjonijiet twal huma koperti bid-Direttiva 
2004/109/KE u m’għandhomx ikunu s-suġġett tar-Regolament. Kwalunkwe proposta biex jiġu 
emendati l-obbligi tad-divulgazzjoni stipulati fid-Direttiva 2004/109/KE għandhom isiru fil-
kuntest tar-reviżjoni ta’ din id-Direttiva (li qed issir bħalissa). 

Emenda 141
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 

(3) Huwa xieraq u meħtieġ li d-
dispożizzjonijiet jieħdu l-forma leġiżlattiva 
ta’ Regolament minħabba li xi 
dispożizzjonijiet jimponu obbligi diretti 
fuq partijiet privati sabiex jinnotifikaw u 
jiddivulgaw pożizzjonijiet bin-nieqes netti 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L […], […], p. […].
2 ĠU L […], […], p. […].
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li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti u 
dwar bejgħ bin-nieqes skopert. Regolament 
huwa wkoll neċessarju biex jikkonferixxi 
setgħat lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq (AETS) stabilità bir-Regolament 
(UE) Nru [.../...] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1 biex tikkoordina miżuri 
meħuda mill-awtoritajiet kompetenti jew 
biex tieħu miżuri hi stess.

li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti strumenti u 
dwar bejgħ bin-nieqes skopert. Dan ir-
Regolament ma jimponix obbligi ta’ 
notifika u divulgazzjoni fir-rigward ta’ 
pożizzjonijiet twal, billi tali obbligi huma 
s-suġġett tad-Direttiva 2004/109/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tat-
trasparenza rigward l-informazzjoni dwar 
emittenti li t-titoli tagħhom huma 
ammessi għall-kummerċ f’suq regolat1.
Regolament huwa wkoll neċessarju biex 
jikkonferixxi setgħat lill-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) stabilità bir-
Regolament (UE) Nru [.../...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2 biex tikkoordina 
miżuri meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti jew biex tieħu miżuri hi stess.
__________________

1 ĠU 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligi dwar notifika u divulgazzjoni huma diġà koperti fid-Direttiva dwar it-Trasparenza 
(Direttiva 2004/109/KE) li attwalment qed tiġi riveduta. Dan huwa regolament dwar bejgħ 
bin-nieqes, għalhekk ma jkunx xieraq li jiġu inklużi miżuri għal pożizzjonijiet twal fl-ambitu 
ta’ din il-leġiżlazzjoni. 

Emenda 142
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L […], […], p. […].
2 ĠU L […], […], p. […].
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potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr 
ma jkunu ta’ detriment mhux mistħoqq 
għall-benefiċċji li l-bejgħ bin-nieqes 
jipprovdi għall-kwalità u l-effiċjenza tas-
swieq.

potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati u jiżguraw
il-kwalità u l-effiċjenza tas-swieq.

Or. en

Emenda 143
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr
ma jkunu ta’ detriment mhux mistħoqq 
għall-benefiċċji li l-bejgħ bin-nieqes 
jipprovdi għall-kwalità u l-effiċjenza tas-
swieq.

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr 
ma jkollhom effett detrimentali fuq l-
instabilità tas-swieq finanzjarji Ewropej u 
l-kapaċità tagħhom biex jipprovdu 
likwidità lill-ekonomija reali. 
Għaldaqstant l-Istati Membri 
m’għandhomx ikunu impediti milli 
jistabbilixxu regolament aktar strett ta’ 
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu u tal-
bejgħ bin-nieqes. 

Or. en
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Emenda 144
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr 
ma jkunu ta’ detriment mhux mistħoqq 
għall-benefiċċji li l-bejgħ bin-nieqes 
jipprovdi għall-kwalità u l-effiċjenza tas-
swieq.

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu b’mod armonizzat. F’dan ir-
rigward, l-Istati Membri għandu jibqa’ 
jkollhom il-possibilità li jadottaw regoli 
aktar stretti. Ir-rekwiżiti li għandhom jiġu 
imposti għandhom jindirizzaw ir-riskji 
identifikati, b’kunsiderazzjoni partikolari 
tal-problemi li jqajjem il-bejgħ bin-nieqes 
għall-kwalità u l-effiċjenza tas-swieq.
B’mod partikolari, għandhom ikunu 
pprojbiti l-bejgħ bin-nieqes skopert u l-
bejgħ bin-nieqes relatat mal-materja 
prima.

Or. de

Emenda 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 

(4) Biex tintemm is-sitwazzjoni 
frammentata tal-lum fejn xi Stati Membri 
ħadu miżuri diverġenti u biex tiġi ristretta 
l-possibilità li jittieħdu miżuri diverġenti 
mill-awtoritajiet kompetenti huwa 
importanti li jiġu indirizzati r-riskji 
potenzjali li joriġinaw mill-bejgħ bin-
nieqes u swaps ta' inadempjenza tal-kreditu 
b’mod armonizzat. Ir-rekwiżiti li 
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għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr 
ma jkunu ta’ detriment mhux mistħoqq 
għall-benefiċċji li l-bejgħ bin-nieqes 
jipprovdi għall-kwalità u l-effiċjenza tas-
swieq.

għandhom jiġu imposti għandhom 
jindirizzaw ir-riskji identifikati mingħajr 
ma jkollhom effett detrimentali fuq il-
funzjonament tas-swieq finanzjarji fl-
Unjoni u meta wieħed iqis id-differenzi fl-
Istati Membri u l-impatt ekonomiku 
potenzjali tar-rekwiżiti. 

Or. en

Emenda 146
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) Il-bejgħ bin-nieqes jikkontribwixxi 
għall-effiċjenza tas-swieq. Dan iżid il-
likwidità tas-suq (billi l-bejjiegħ bin-
nieqes ibigħ titoli u mbagħad aktar ’il 
quddiem jerġa’ jixtri dawk it-titoli sabiex 
ikopri l-bejgħ bin-nieqes). Barra minn 
hekk, billi jippermetti li investituri jaġixxu 
meta jemmnu li titolu huwa vvalutat 
iżżejjed il-bejgħ bin-nieqes iwassal għal 
ipprezzar aktar effiċjenti ta’ titoli, jgħin 
sabiex jittaffew bżieżaq fil-prezzijiet u 
jista’ jaġixxi bħala indikatur bikri ta’ 
problemi sottostanti li għandhom 
x’jaqsmu ma’ emittent. Huwa wkoll 
għodda importanti li tintuża għall-
iħħeġġjar u attivitajiet oħra ta’ 
mmaniġġjar tar-riskji u l-ġenerazzjoni 
tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun rikonoxxuta l-importanza ekonomika tal-bejgħ bin-nieqes lil emittenti 
u investituri. Dan sabiex jiġi assigurat li r-Regolament ikun ibbilanċjat tajjeb meta jipprova 
jarmonizza l-qafas għall-bejgħ bin-nieqes ħalli jassigura li l-benefiċċji tiegħu jibqgħu 
disponibbli għall-emittenti u l-investituri. 
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Emenda 147
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) Il-bejgħ bin-nieqes jikkontribwixxi 
għall-effiċjenza tas-swieq. Dan iżid il-
likwidità tas-suq (billi l-bejjiegħ bin-
nieqes ibigħ titoli u mbagħad aktar ’il 
quddiem jerġa’ jixtri dawk it-titoli sabiex 
ikopri l-bejgħ bin-nieqes). Barra minn 
hekk, billi jippermetti li investituri jaġixxu 
meta jemmnu li titolu huwa vvalutat 
iżżejjed il-bejgħ bin-nieqes iwassal għal 
ipprezzar aktar effiċjenti ta’ titoli, jgħin 
sabiex jittaffew bżieżaq fil-prezzijiet u 
jista’ jaġixxi bħala indikatur bikri ta’ 
problemi sottostanti li għandhom 
x’jaqsmu ma’ emittent. Huwa wkoll 
għodda importanti li tintuża għall-
iħħeġġjar u attivitajiet oħra ta’ 
mmaniġġjar tar-riskji u l-ġenerazzjoni 
tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-importanza ekonomika tal-bejgħ bin-nieqes lil emittenti u investituri jkun 
rikonoxxut fi ħdan il-Premessi. Dan sabiex jiġi assigurat li r-Regolament ikun ibbilanċjat 
tajjeb meta jipprova jarmonizza l-qafas għall-bejgħ bin-nieqes ħalli jassigura li l-benefiċċji 
tiegħu jibqgħu disponibbli għall-emittenti u l-investituri. 

Emenda 148
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għalkemm is-swieq tal-komoditajiet, 
u speċjalment is-swieq agrikoli,huma 
esposti għal riskji simili għal dawk ta’ 
strumenti oħra finanzjarji f’dan ir-
Regolament, il-komoditajiet ma jaqgħux fi 
ħdan l-ambitu ta’ dan ir-Regolament. 
Negozjar purament spekulattiv għandu 
jkun projbit u l-ESA (AETS) u l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingħataw il-kompetenza biex jindirizzaw 
il-funzjonijiet ħżiena fis-swieq tal-
komoditajiet b’mod effettiv. F’dar-
rigward, il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta xierqa biex jiġu regolati s-swieq 
tal-komoditajiet, filwaqt li tqis l-
ispeċifiċitajiet tagħhom. Komoditajiet 
marbuta mas-settur tal-enerġija 
għandhom jiġu indirizzati fil-proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar l-
integrità u t-trasparenza tas-suq tal-
enerġija (COM(2010)0726).

Or. en

Emenda 149
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) Swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu, 
bejgħ bin-nieqes skopert u bejgħ bin-
nieqes ta’ komodità għandhom jiġu 
miġġielda u pprojbiti legalment fis-swieq 
finanzjarji tal-Unjoni. Bejgħ bin-nieqes 
skopert, bejgħ bin-nieqes ta’ komodità u 
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu ma 
jipprovdu l-ebda benefiċċju 
makroekonomiku u jġorru riski sistemiċi 
kbar li jistgħu jkunu vvalutati ex ante biss 
b’diffikultà kbira. Iħħeġġjar tar-riskji 
għandu jkun mibdul bi strumenti oħra ta’ 
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anqas ħsara. 

Or. en

Emenda 150
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
pubblikament lis-suq sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni utli lil 
parteċipanti oħra fis-suq dwar 
pożizzjonijiet individwali sinifikanti ta’ 
bejgħ bin-nieqes f'ishma.

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju għar-regolatur. 
Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu definit, in-notifika 
ta’ pożizzjoni għandha ssir privatement lir-
regolaturi konċernati biex tippermettilhom 
jimmonitorjaw u, fejn meħtieġ, jinvestigaw 
il-bejgħ bin-nieqes li jista' joħloq riskji
sistemiċi jew ikun abbużiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Divulgazzjoni pubblika ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes individwali hija anti-kompetittiva u jista’ 
jkollha effetti negattivi fuq investituri iżgħar. Dan jista’ jikkawża mġiba proċiklika li tbaxxi l-
prezzijiet tal-ekwitajiet u taffettwa ħażin lin-negozji Ewropej. Dan ukoll iwassal għal tnaqqis 
ta’ likwidità u formazzjoni inqas effiċjenti tal-prezzijiet għall-utenti kollha tas-swieq –
investituri bl-imnut, fondi tal-pensjonijiet u emittenti korporattivi. Madankollu, aħna għandna 
nkunu ċerti li l-awtoritajiet kompetenti jista’ jkollhom aċċess għal informazzjoni rilevanti 
sabiex jissorveljaw ir-riskji sistemiċi.  
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Emenda 151
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-
suq dwar pożizzjonijiet individwali 
sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi
hija meqjusa ta’ benefiċċju għall-iskop ta’ 
superviżjoni regolatorja tas-suq. Għal 
ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-
negozjar fl-Unjoni, għandu jiddaħħal 
mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi għal 
trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet bin-
nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. Notifika ta’ pożizzjoni ogħla minn 
ċertu limitu għandha ssir privatement lir-
regolaturi konċernati biex tippermettilhom 
jimmonitorjaw u, fejn meħtieġ, jinvestigaw 
il-bejgħ bin-nieqes li jista' joħloq riskji 
sistemiċi jew ikun abbużiv u l-
pożizzjonijiet ogħla mil-livell limitu 
għandhom jiġu ddivulgati pubblikament 
lis-suq f’forma aggregata u anonima
sabiex tiġi pprovduta informazzjoni utli lil 
parteċipanti oħra fis-suq dwar il-volum tal-
pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes individwali lill-pubbliku ma tgħinx lir-regolaturi 
jindunaw bl-abbuż tas-suq u dan jesponi detenturi ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes għall-
possibilità ta’ squeezes bin-nieqes u mġiba abbużiva oħra; tinkuraġġixxi l-istint tal-merħla; 
tnaqqas il-likwidità għaliex l-investituri ma jixtiqux il-pożizzjonijiet bin-nieqes tagħhom isiru 
magħrufa mill-kumpaniji u għalhekk jippreferu jevitaw il-bejgħ bin-nieqes. Divulgazzjoni
aggregata tipprovdi informazzjoni utili għall-parteċipanti tas-suq.  
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Emenda 152
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-
suq dwar pożizzjonijiet individwali 
sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. Notifika ta’ pożizzjoni ogħla minn 
ċertu limitu għandha ssir privatement lir-
regolaturi konċernati biex tippermettilhom 
jimmonitorjaw u, fejn meħtieġ, jinvestigaw 
il-bejgħ bin-nieqes li jista' joħloq riskji 
sistemiċi jew ikun abbużiv; il-
pożizzjonijiet għandhom ukoll jiġu 
ddivulgati pubblikament lis-suq f’forma 
aggregata u anonima sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni utli lil 
parteċipanti oħra fis-suq dwar 
pożizzjonijiet individwali sinifikanti ta’ 
bejgħ bin-nieqes f'ishma.

Or. en

Emenda 153
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
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suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-
suq dwar pożizzjonijiet individwali 
sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. ’Il fuq minn ċertu livell limitu in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; il-pożizzjonijiet għandhom ukoll
jiġu ddivulgati pubblikament lis-suq sabiex 
tiġi pprovduta informazzjoni utli lil 
parteċipanti oħra fis-suq dwar 
pożizzjonijiet individwali sinifikanti ta’ 
bejgħ bin-nieqes f'ishm.

Or. en

Emenda 154
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu 
jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi 
għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet 
bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta 

(6) Trasparenza msaħħa li għandha 
x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi 
x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-
regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-
suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar jew imqiegħda
privatament fl-Unjoni, għandu jiddaħħal 
mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi għal 
trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet bin-
nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell 
xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-
notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir 
privatement lir-regolaturi konċernati biex 
tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn 
meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li 
jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun 
abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-
pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati 
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informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-
suq dwar pożizzjonijiet individwali 
sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta 
informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-
suq dwar pożizzjonijiet individwali 
sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.

Or. en

Emenda 155
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-divulgazzjoni lir-regolaturi ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti li 
għandhom x'jaqsmu ma' dejn sovran 
jipprovdi informazzjoni importanti li jgħin 
lir-regolaturi fil-monitoraġġ dwar jekk 
dawn il-pożizzjonijiet ikunux fil-fatt qed 
joħolqu risjki sistemiċi jew ikunux qed 
jintużaw għal għanijiet abbużivi. Għalhekk 
għandha tiġi prevista notifika lir-regolaturi 
dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti b'rabta ma' dejn sovran fl-
Unjoni. Tali rekwiżit għandu jinkludi biss 
divulgazzjoni privata lir-regolaturi 
minħabba li l-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni lis-suq għal dawn l-
istrumenti jista’ jkollha effett detrimentali 
fuq swieq ta' dejn sovran fejn il-likwidità 
tkun diġà indebolita. Kwalunkwe rekwiżit 
għandu jinkludi notifika ta' skoperturi 
sinifikanti għal emittenti sovrani miksuba 
permezz ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu.

(7) Id-divulgazzjoni lir-regolaturi ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti li 
għandhom x'jaqsmu ma' dejn sovran jew li 
għandhom x’jaqsmu ma’ indiċijiet ta’ 
swieq finanzjarji ta’ Stati Membri jew l-
Unjoni tipprovdi informazzjoni importanti
li jgħin lir-regolaturi fil-monitoraġġ dwar 
jekk dawn il-pożizzjonijiet ikunux fil-fatt 
qed joħolqu risjki sistemiċi jew ikunux qed 
jintużaw għal għanijiet abbużivi. Għalhekk 
għandha tiġi prevista notifika lir-regolaturi 
dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti b'rabta ma' dejn sovran jew l-
indiċijiet ta’ swieq finanzjarji ta’ Stati 
Membri jew l-Unjoni. Tali rekwiżit 
għandu jinkludi biss divulgazzjoni privata 
lir-regolaturi minħabba li l-pubblikazzjoni 
ta’ informazzjoni lis-suq għal dawn l-
istrumenti jista’ jkollha effett detrimentali 
fuq swieq ta' dejn sovran fejn il-likwidità 
tkun diġà indebolita jew li għandhom 
x’jaqsmu mal-indiċijiet ta’ swieq 
finanzjarji ta’ Stati Membri jew l-Unjoni. 
Kwalunkwe rekwiżit għandu jinkludi 
notifika ta' skoperturi sinifikanti għal 
emittenti sovrani miksuba permezz ta’ 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu u 
strumenti finanzjarji li għandhom 
x’jaqsmu mal-indiċijiet finanzjarji ta’ 
Stati Membri jew tal-Unjoni. 

Or. en
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Emenda 156
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru, iżda 
eskluż korpi reġjonali jew korpi kważi 
pubbliċi li joħorġu d-dejn.

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru, iżda 
eskluż korpi reġjonali jew korpi kważi 
pubbliċi li joħorġu d-dejn. Dan ir-
Regolament m’għandux ikopri strumenti 
tad-dejn ta’ emittenti korporattivi fl-
Unjoni li mhumiex maħruġa f’isem xi 
Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li pożizzjonijiet bin-nieqes marbuta ma’ strumenti tad-dejn maħruġa 
minn istituzzjonijiet korporattivi jippreżentaw riskju sistemiku. Tkun ħaġa sproporzjonata li 
obbligi ta’ divulgazzjoni jiġu estiżi għal strumenti tad-dejn maħruġa minn istituzzjonijiet 
korporattivi. 

Emenda 157
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru, iżda 

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru, iżda 
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eskluż korpi reġjonali jew korpi kważi 
pubbliċi li joħorġu d-dejn.

eskluż korpi reġjonali jew korpi kważi 
pubbliċi li joħorġu d-dejn. Dan ir-
Regolament m’għandux ikopri strumenti 
tad-dejn ta’ emittenti korporattivi fl-
Unjoni li mhumiex maħruġa f’isem xi 
Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda evidenza ma kienet disponibbli waqt il-proċess ta’ konsultazzjoni dwar ir-Regolament 
li jkun jimplika li pożizzjonijiet bin-nieqes marbuta ma’ strumenti tad-dejn maħruġ minn 
emittenti korporattivi jippreżentaw xi riskju sistemiku. Ir-Regolament diġà jkopri 
pożizzjonijiet bin-nieqes sinifikanti rigward ekwità maħruġa minn emittenti korporattivi fl-
Unjoni; tkun ħaġa sproporzjonata li obbligi ta’ divulgazzjoni jiġu wkoll estiżi għal strumenti 
tad-dejn maħruġa minn emittenti korporattivi.

Emenda 158
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru, iżda 
eskluż korpi reġjonali jew korpi kważi 
pubbliċi li joħorġu d-dejn.

(8) Ir-rekwiżiti ta’ notifika għal dejn 
sovran għandhom japplikaw dejn maħruġ 
mill-Unjoni u l-Istati Membri, inkluż 
kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank 
ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali li 
joħroġ id-dejn f’isem Stat Membru jew l-
Unjoni iżda eskluż korpi reġjonali jew 
korpi kważi pubbliċi li joħorġu d-dejn.

Or. en

Emenda 159
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat rekwiżit ta’ 
trasparenza komprensiv u effikaċi, huwa 
important li jiġu inklużi mhux biss 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar tal-ishma jew id-
dejn sovran f’ċentri tan-negozjar imma 
anke pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar barra minn ċentri 
tan-negozjar u pożizzjonijiet bin-nieqes 
netti ekonomiċi li jinħolqu permezz tal-użu 
ta' derivati.

(9) Sabiex jiġi żgurat rekwiżit ta’ 
trasparenza komprensiv u effikaċi, huwa 
important li jiġu inklużi mhux biss 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar tat-titoli, strumenti 
relatati ma’ indiċijiet jew id-dejn sovran 
f’ċentri tan-negozjar imma anke 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar barra minn ċentri 
tan-negozjar u pożizzjonijiet bin-nieqes 
netti ekonomiċi li jinħolqu permezz tal-użu 
ta' derivati.

Or. en

Emenda 160
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat rekwiżit ta’ 
trasparenza komprensiv u effikaċi, huwa 
important li jiġu inklużi mhux biss 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar tal-ishma jew id-dejn 
sovran f’ċentri tan-negozjar imma anke 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar barra minn ċentri 
tan-negozjar u pożizzjonijiet bin-nieqes 
netti ekonomiċi li jinħolqu permezz tal-użu 
ta' derivati.

(9) Sabiex jiġi żgurat rekwiżit ta’ 
trasparenza komprensiv u effikaċi, huwa 
important li jiġu inklużi mhux biss 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar tal-ishma jew id-dejn 
sovran f’ċentri tan-negozjar imma anke 
pożizzjonijiet bin-nieqes li jinħolqu 
permezz tan-negozjar barra minn ċentri 
tan-negozjar (kemm jekk swieq regolati, 
faċilitajiet kummerċjali multilaterali, 
internalizzaturi sistemiċi jew barra l-
Borża) u pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
ekonomiċi li jinħolqu permezz tal-użu ta' 
derivati, bħal opzjonijiet, futuri, kuntratti 
għal differenzi u spread bets li għandhom 
x’jaqsmu ma’ ishma jew dejn Sovran.  

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ jitfisser x’jitqies bħala “barra ċ-ċentri tan-negozjar” u x’inhu inkluż fid-“derivati” 
biex jiġi evitat il-lok għal interpretazzjonijiet differenti ta’ din ir-regola 

Emenda 161
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni kompleta 
u akkurata dwar pożizzjonijiet ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika. B’mod partikolari, l-
informazzjoni pprovduta lir-regolatur jew 
lis-suq għandha tqis kemm pożizzjonijiet 
bin-nieqes kif ukoll twal sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni importanti dwar 
il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika f’ishma, dejn sovran u 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni dwar 
pożizzjonijiet bin-nieqes materjali ta’ 
persuna fiżika jew ġuridika. B’mod 
partikolari, l-informazzjoni pprovduta lir-
regolatur jew lis-suq f’forma aggregata u 
anonima għandha tqis kemm pożizzjonijiet 
bin-nieqes kif ukoll twal sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni importanti dwar 
il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika f’ishma, dejn sovran u 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.
Divulgazzjoni sħiħa u eżatta tal-
pożizzjonijiet bin-nieqes materjali 
tipprovdi lill-awtoritajiet superviżorji 
b’informazzjoni importanti dwar ir-riskji 
fis-suq u hija meqjusa importanti għall-
iskop ta’ sorveljanza tas-suq. B’kuntrast, 
mhux meqjusa meħtieġa għall-iskop ta’ 
sorveljanza tas-suq biex jintalab l-
immarkar ta’ ordnijiet bin-nieqes 
individwali, li jistgħu jingħalqu f’perjodi 
qosra ta’ ħin. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun utli għar-regolaturi u għas-suq, kull reġim ta’ trasparenza għandu jipprovdi 
informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet bin-nieqes materjali ta’ persuna fiżika jew ġuridika. 
B’mod partikolari, l-informazzjoni provduta lir-regolatur jew lis-suq għandha tqis kemm il-
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pożizzjonijiet bin-nieqes kif ukoll dawk twal sabiex tiġi provduta informazzjoni prezzjuża 
dwar il-pożizzjoni bin-nieqes netta ta’ persuna fiżika jew ġuridika fl-ishma, id-dejn Sovran u 
l-iswaps ta’ inadempjenza tal-kreditu. 

Emenda 162
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni kompleta u 
akkurata dwar pożizzjonijiet ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika. B’mod partikolari, l-
informazzjoni pprovduta lir-regolatur jew 
lis-suq għandha tqis kemm pożizzjonijiet 
bin-nieqes kif ukoll twal sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni importanti dwar 
il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika f’ishma, dejn sovran u 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni kompleta u 
akkurata dwar pożizzjonijiet ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika. B’mod partikolari, l-
informazzjoni pprovduta lir-regolatur fuq 
bażi privata għandha tqis kemm 
pożizzjonijiet bin-nieqes kif ukoll twal 
sabiex tiġi pprovduta informazzjoni 
importanti dwar il-pożizzjonijiet bin-nieqes 
netti ta’ persuna fiżika jew ġuridika 
f’ishma, dejn sovran u swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu. Biex jiġi evitat li 
r-regolaturi jirċievu notifiki li jipprovdu 
informazzjoni bla ebda valur materjali, 
sistemiku jew superviżorju, il-limiti għal 
notifiki privati għandhom ikunu evalwati 
sewwa u l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ limiti 
differenti għandhom ikunu kkunsidrati 
fid-dettall mill-ESA (AETS), li mbagħad 
għandha tagħti parir lill-Kummissjoni 
rigward il-limiti xierqa li jridu jintużaw. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Divulgazzjoni pubblika ta’ pożizzjonijiet individwali bin-nieqes jista’ jkollha effetti negattivi 
fuq investituri iżgħar. Dan jista’ jikkawża mġiba proċiklika li tbaxxi l-prezzijiet tal-ekwitajiet 
u taffettwa ħażin lin-negozji Ewropej, li jwassal għal tnaqqis ta’ likwidità u formazzjoni inqas 
effiċjenti tal-prezzijiet. Madankollu, aħna għandna nkunu ċerti li l-awtoritajiet kompetenti 
jista’ jkollhom aċċess għal ammont raġonevoli ta’ informazzjoni rilevanti sabiex 
jimmoniterjaw ir-riskji sistemiċi mingħajr ma jinħolqu spejjeż onerużi żżejjed u piżijiet 
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amministrattivi u jagħmlu s-swieq Ewropej anqas kompetittivi .  

Emenda 163
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni kompleta u 
akkurata dwar pożizzjonijiet ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika. B’mod partikolari, l-
informazzjoni pprovduta lir-regolatur jew 
lis-suq għandha tqis kemm pożizzjonijiet 
bin-nieqes kif ukoll twal sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni importanti dwar 
il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika f’ishma, dejn sovran u 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.

(10) Sabiex ikun utli għar-regolaturi u s-
suq, kwalunkwe reġim ta' trasparenza 
għandu jipprovdi informazzjoni kompleta u 
akkurata dwar pożizzjonijiet ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika. B’mod partikolari, l-
informazzjoni pprovduta lir-regolatur jew 
lis-suq għandha tqis kemm pożizzjonijiet 
bin-nieqes kif ukoll twal sabiex tiġi 
pprovduta informazzjoni importanti dwar 
il-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika f’titoli, indiċijiet, dejn 
sovran u swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu.

Or. en

Emenda 164
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes 
jew pożizzjoni twila għandu jqis 
kwalunkwe forma ta’ interess ekonomiku li 
persuna fiżika jew ġuridika jkollha fir-
rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ ta' 
kumpanija jew id-dejn sovran maħruġ tal-
Istat Membru jew l-Unjoni. B’mod 
partikolari għandu jqis dan l-imgħax 
miksub direttament jew indirettament 
permezz tal-użu ta’ derivati bħal 

(11) Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes 
jew pożizzjoni twila għandu jqis 
kwalunkwe forma ta’ interess ekonomiku li 
persuna fiżika jew ġuridika jkollha fir-
rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ ta' 
kumpanija jew id-dejn sovran maħruġ tal-
Istat Membru jew l-Unjoni jew indiċijiet 
ta’ swieq finanzjarji ta’Stat Membru jew 
l-Unjoni. B’mod partikolari għandu jqis 
dan l-imgħax miksub direttament jew 
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opzjonijiet, futuri, kuntratti għal differenzi 
u spread bets li jkollhom x’jaqsmu ma' 
ishma jew dejn sovran. Fil-każ ta’ 
pożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ 
dejn sovran, għandu jqis ukoll is-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu li jkollu x’jaqsam 
ma’ emittenti tad-dejn sovran.

indirettament permezz tal-użu ta’ derivati 
bħal opzjonijiet, futuri, kuntratti għal 
differenzi u spread bets li jkollhom 
x’jaqsmu ma' titoli, dejn sovran jew 
indiċijiet. Fil-każ ta’ pożizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ dejn sovran, 
għandu jqis ukoll is-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu li jkollu x’jaqsam 
ma’ emittenti tad-dejn sovran.

Or. en

Emenda 165
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal 
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li pożizzjonijiet bin-nieqes jgħinu s-sorveljanza tas-suq, il-valur miżjud tal-immarkar 
tal-ordnijiet bin-nieqes mhuwiex ċar, ukoll meta wieħed iqis li d-Direttiva dwar is-Swieq fi 
Strumenti Finanzjarji timponi fuq il-parteċipanti tas-suq ir-rekwiżit li t-tranżazzjonijiet kollha 
li jkunu esegwiti jiġu rrappurtati lill-awtoritajiet regolatorji. 
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Emenda 166
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal 
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

imħassar

Or. en

Emenda 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 

(12) Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
anfl-introduzzjoni ta’ rekwiżit għall-
immarkar ta’ ordnijiet bin-nieqes. Kull 
deċiżjoni biex jiġi introdott tali mmarkar 
għandha tkun iġġustifikata kif jixraq, u 
m’għandhiex tantiċipa r-riżultati tal-
analiżi tal-Kummissjoni. L-analiżi 
għandha tkun ippubblikata. 
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għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

Or. en

Emenda 168
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, l-ESA (AETS)
għandha tinvestiga l-benefiċċji u l-ispejjeż 
biex jiġi stabbilit rekwiżit għall-immarkar 
ta’ ordnijiet bin-nieqes li jkunu eżegwiti 
f'ċentri tan-negozjar bħala ordnijiet bin-
nieqes u jekk l-objettiv jintlaħaqx aħjar 
bir-reġim tat-trasparenza għad-
divulgazzjoni tal-pożizzjonijiet bin-nieqes
netti fl-ishma. 

Or. en

Emenda 169
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza (12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
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għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, l-ESA (AETS) 
għandha tinvestiga l-benefiċċji u l-ispejjeż 
biex jiġi stabbilit rekwiżit għall-immarkar 
ta’ ordnijiet bin-nieqes li jkunu eżegwiti 
f'ċentri tan-negozjar bħala ordnijiet bin-
nieqes u jekk l-objettiv jintlaħaqx aħjar 
bir-reġim tat-trasparenza għad-
divulgazzjoni tal-pożizzjonijiet bin-nieqes
netti fl-ishma. 

Or. en

Emenda 170
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-
negozjar u tiġi ppubblikata f'forma 
sommarja għall-inqas kuljum sabiex 
tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lill-
parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, l-ESA (AETS)
għandha tagħmel valutazzjoni 
kwantitattiva u kwalitattiva tal-impatt biex 
tinvestiga l-ispejjeż u l-benefiċċji biex jiġi 
stabbilit rekwiżit għall-immarkar ta’ 
ordnijiet bin-nieqes li jkunu eżegwiti 
f'ċentri tan-negozjar bħala ordnijiet bin-
nieqes u jekk l-objettiv jintlaħaqx aħjar 
bir-reġim tat-trasparenza għad-
divulgazzjoni tal-pożizzjonijiet bin-nieqes
netti fl-ishma. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-immarkar tal-ordnijiet ma jipprovdix informazzjoni eżatta u jwassal għal spejjeż kbar 
għall-implimentazzjoni, li jridu jitħallsu primarjament miċ-ċentri iżgħar u finalment 
jaffettwaw l-investituri u l-emittenti. Valutazzjoni xierqa tal-impatt tal-benefiċċji tal-ispejjeż 
għandha ssir qabel jiġi introdott tali rekwiżit. 

Emenda 171
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal 
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-negozjar
u tiġi ppubblikata f'forma sommarja
għall-inqas kuljum sabiex tgħin lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-parteċipanti 
fis-suq jimmonitorjaw il-livelli tal-bejgħ 
bin-nieqes.

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għar-rappurtar għandu jiddaħħal rekwiżit 
għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-nieqes li 
jkunu eżegwit kif osservat fit-tmiem tal-
ġurnata bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’ 
ishma eżegwit. Informazzjoni dwar 
ordnijiet ta’ bejgħ li jirriżultaw 
f’pożizzjoni bin-nieqes kif osservat fit-
tmiem tal-ġurnata għandha tinġabar mid-
ditta ta’ investiment u kkomunikata lill-
awtorità kompetenti għall-inqas kuljum 
sabiex tgħin lill-awtoritajiet kompetenti 
jimmonitorjaw il-livelli tal-bejgħ bin-
nieqes.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċentri tan-negozjar ma jkollhomx l-informazzjoni eżatta meħtieġa biex jidentifikaw jekk 
individwu hux dieħel f’bejgħa bin-nieqes tas-sehem. Proċeduri effettivi ta’ immarkar għal 
ordnijiet ta’ ishma ammessi għan-negozju jistgħu fil-prattika jkunu implimentati biss mid-ditti
ta’ investiment, li jkollhom aċċess għall-identità u l-pożizzjonijiet tal-kont tal-klijenti 
tagħhom. Barra minn hekk, l-immarkar tal-ordnijiet ta’ bejgħ għandu jsir biss fit-tmiem tal-
ġurnata. Għandu jiġi nnutat li l-immarkar tal-ħin eżatt tal-bejgħ bin-nieqes awtorizzat jista’ 
jwassal għal riżultati li jiżgwidaw u assurdi. 
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Emenda 172
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’ishma, għandu jiddaħħal 
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti f'ċentri tan-
negozjar bħala ordnijiet bin-nieqes biex 
jipprovdi informazzjoni supplimentari 
dwar il-volum ta’ bejgħat bin-nieqes ta’
ishma eżegwit f'ċentri tan-negozjar. 
Informazzjoni dwar ordinijiet skoperti 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-negozjar 
u tiġi ppubblikata f'forma sommarja għall-
inqas kuljum sabiex tgħin lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-parteċipanti fis-suq 
jimmonitorjaw il-livelli tal-bejgħ bin-
nieqes.

(12) Flimkien mar-reġim ta’ trasparenza 
għad-divulgazzjoni ta’ pożizzjonijiet bin-
nieqes netti f’titoli, għandu jiddaħħal 
rekwiżit għall-immarkar ta’ ordnijiet bin-
nieqes li jkunu eżegwiti bħala ordnijiet bin-
nieqes biex jipprovdi informazzjoni 
supplimentari dwar il-volum ta’ bejgħat 
bin-nieqes ta’ titoli eżegwit. Informazzjoni 
dwar ordinijiet ta’ bejgħ bin-nieqes 
għandha tinġabar miċ-ċentru tan-negozjar 
jew mid-ditta ta’ investiment li tesegwixxi 
l-ordnijiet f’isem il-klijenti jew għaliha 
stess meta l-odnijiet ma jiġux esegwiti fiċ-
ċentri tan-negozjar u tiġi ppubblikata 
f'forma sommarja għall-inqas kuljum 
sabiex tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u 
lill-parteċipanti fis-suq jimmonitorjaw il-
livelli tal-bejgħ bin-nieqes.

Or. en

Emenda 173
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jew pożizzjoni oħra li l-valur tagħha jkun 
aktarx affettwat b’mod negattiv minn 
waqgħa fl-affidabilità finanzjarja tas-
sovran rilevanti jista' jkun, f'sens 
ekonomiku, ekwivalenti għat-teħid ta' 
pożizzjoni bin-nieqes fl-istrument 
sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ pożizzjoni 
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sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-
awtorità.

bin-nieqes netta fir-rigward ta’ dejn sovran 
għandu għalhekk jinkludi s-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta' 
obbligu ta' emittent ta' dejn sovran. Il-
pożizzjoni tas-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu għandha titqies kemm għall-finijiet 
li jiġi ddeterminat jekk persuna fiżika jew 
ġuridika jkollhiex pożizzjoni bin-nieqes 
netta sinifikanti li għandha x’taqsam ma’ 
dejn sovran li jkun jeħtieġ li jiġi nnotifikat 
lil awtorità kompententi jew pożizzjoni 
sinifikanti mhux koperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta’ 
emittent ta’ dejn sovran li jeħtieġ li jiġi 
nnotifikat lill-awtorità.

Or. en

Emenda 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 
sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti
jew pożizzjoni oħra li l-valur tagħha jkun 
aktarx affettwat b’mod negattiv minn 
waqgħa fl-affidabilità finanzjarja tas-
sovran rilevanti jista' jkun, f'sens 
ekonomiku, ekwivalenti għat-teħid ta' 
pożizzjoni bin-nieqes fl-istrument 
sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ pożizzjoni 
bin-nieqes netta fir-rigward ta’ dejn sovran 
għandu għalhekk jinkludi s-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta' 
obbligu ta' emittent ta' dejn sovran. Il-
pożizzjoni tas-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu għandha titqies kemm għall-finijiet 
li jiġi ddeterminat jekk persuna fiżika jew 
ġuridika jkollhiex pożizzjoni bin-nieqes 
netta sinifikanti li għandha x’taqsam ma’ 
dejn sovran li jkun jeħtieġ li jiġi nnotifikat 
lil awtorità kompententi jew pożizzjoni 
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awtorità. sinifikanti mhux koperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta’ 
emittent ta’ dejn sovran li jeħtieġ li jiġi 
nnotifikat lill-awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CDS b’rabta mad-dejn sovran huma mezz effettiv biex itaffu r-riskji fi strumenti varji barra 
mid-dejn sovran sottostanti, pereżempju fid-dejn maħruġ minn korporattivi li l-affidabilità 
finanzjarja tagħhom tkun marbuta mill-qrib mas-sovran rilevanti. It-tqegħid ta’ 
restrizzjonijiet jew l-impożizzjoni ta’ rekwiżiti ta’ divulgazzjoni fuq il-parteċipanti tas-suq 
igerrex lil dawk il-parteċipanti milli jinvestu f’tali dejn bil-konsegwenza ta’ impatt fuq il-
kapaċità tal-korporattivi biex jiġbru l-fondi. 

Emenda 175
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 
sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jew proprjetà oħra jew titoli li jkunu 
qegħdin fi jew maħruġa minn entitajiet 
fil-ġurisdizzjoni rilevanti li l-valur tagħha 
jkun aktarx affettwat b’mod negattiv minn 
waqgħa fl-affidabilità finanzjarja tas-
sovran rilevanti jista' jkun, f'sens 
ekonomiku, ekwivalenti għat-teħid ta' 
pożizzjoni bin-nieqes fl-istrument 
sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ pożizzjoni 
bin-nieqes netta fir-rigward ta’ dejn sovran 
għandu għalhekk jinkludi s-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta' 
obbligu ta' emittent ta' dejn sovran. Il-
pożizzjoni tas-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu għandha titqies kemm għall-finijiet 
li jiġi ddeterminat jekk persuna fiżika jew 
ġuridika jkollhiex pożizzjoni bin-nieqes 
netta sinifikanti li għandha x’taqsam ma’ 
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awtorità. dejn sovran li jkun jeħtieġ li jiġi nnotifikat 
lil awtorità kompententi jew pożizzjoni 
sinifikanti mhux koperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu fir-rigward ta’
emittent ta’ dejn sovran li jeħtieġ li jiġi 
nnotifikat lill-awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani jintużaw biex jiħħeġġjaw ir-riskju ta’ ‘pajjiż’ 
b’modi differenti, mhux biss permezz ta’ pożizzjonijiet ta’ dejn (pereżempju, billi jżommu 
portafoll ta’ proprjetà li tinsab fil-ġurisdizzjoni rilevanti). Għaldaqstant, pożizzjoni fi swap 
ta’ inadempjenza tal-kreditu marbut ma’ obbligu ta’ xi Stat Membru tal-Unjoni m’għandux 
jitqies bħala skopert fejn qiegħed jintuża biex jiħħeġġja r-riskju li hemm fi ħdan portafoll. 

Emenda 176
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 
sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-
awtorità.

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 
sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu li hija projbita skont dan ir-
Regolament. 
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Or. en

Emenda 177
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes fl-
istrument sottostanti ta' dejn. Il-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward ta’ 
dejn sovran għandu għalhekk jinkludi s-
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu fir-
rigward ta' obbligu ta' emittent ta' dejn 
sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-
awtorità.

(13) Ix-xiri ta’ swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu mingħajr ma wieħed ikollu 
pożizzjoni twila f’dejn sovran sottostanti 
jista' jkun, f'sens ekonomiku, ekwivalenti 
għat-teħid ta' pożizzjoni bin-nieqes 
mikxufa fl-istrument sottostanti ta' dejn. Il-
kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta fir-
rigward ta’ dejn sovran għandu għalhekk 
jinkludi s-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu fir-rigward ta' obbligu ta' emittent 
ta' dejn sovran. Il-pożizzjoni tas-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu għandha titqies 
kemm għall-finijiet li jiġi ddeterminat jekk 
persuna fiżika jew ġuridika jkollhiex 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti li 
għandha x’taqsam ma’ dejn sovran li jkun 
jeħtieġ li jiġi nnotifikat lil awtorità 
kompententi jew pożizzjoni sinifikanti 
mhux koperta fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu fir-rigward ta’ emittent ta’ dejn 
sovran li jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-
awtorità.

Or. en

Emenda 178
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ikunu effikaċi, huwa 
importanti li l-obbligi ta’ trasparenza 
japplikaw irrispettivament minn fejn 

(15) Sabiex ikunu effikaċi, huwa 
importanti li l-obbligi ta’ trasparenza 
japplikaw irrispettivament minn fejn 
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tinstab il-persuna fiżika jew ġuridika, 
inkluż fejn tinstab il-persuna fiżika jew 
ġuridika barra mill-Unjoni, imma jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti 
f’kumpanija li jkollha ishma ammessi 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-
Unjoni jew pożizzjoni bin-nieqes netta 
f’dejn sovran maħruġ minn Stat Membru 
jew l-Unjoni.

tinstab il-persuna fiżika jew ġuridika, 
inkluż fejn tinstab il-persuna fiżika jew 
ġuridika barra mill-Unjoni, imma jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti fi 
strument finanzjarju kopert minn dan ir-
Regolament..

Or. en

Emenda 179
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes 
skopert. Ir-restrizzjonijiet dettaljati 
għandhom iqisu l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes 
kopert. Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi 
rekwiżiti għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta 
mal-proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina 
fis-saldu.

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran jista’ jkun wieħed mill-bosta 
kawżi operattivi oħra ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Miżuri sabiex jitnaqqsu dawn ir-
riskji u wkoll biex jiġu stabbiliti proċeduri 
xierqa ta' xiri sfurzat u multi għal falliment 
ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet għandhom 
jiġu żviluppati fil-proposti li ser tagħmel 
il-Kummissjoni b'rabta mad-dixxiplina fis-
saldu.

Or. en

Emenda 180
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 16 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom 
iqisu l-arranġamenti differenti użati 
bħalissa għal bejgħ bin-nieqes kopert. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti 
għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta mal-
proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina 
fis-saldu.

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu,
volatilità u abbuż tas-suq. Sabiex jitnaqqsu 
dawn ir-riskji huwa xieraq li jitpoġġew 
restrizzjonijiet proporzjonati fuq bejgħ bin-
nieqes skopert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-self ta’ titoli li kien isir qabel iżid il-komplessità tal-proċessi tan-negozju billi fil-ħin li 
titressaq ordni ma jkunx ċar jekk u meta l-ordni tkunx esegwita. Fil-każ li jkunu jridu jsiru 
arranġamenti ta’ self minn qabel ħafna arranġamenti ta’ self li jsiru mhumiex meħtieġa, li 
jirriżulta f’distorsjoni tas-suq tas-self. Dan inaqqas l-effikaċja tan-negozju tat-titoli b’mod 
essenzjali u jżid l-ispejjeż tan-negozju. 

Emenda 181
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes 
skopert. Ir-restrizzjonijiet dettaljati 

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert jista’ jkun 
wieħed mill-bosta kawżi operattivi oħra ta’ 
nuqqas ta’ saldu u volatilità. Miżuri biex
jitnaqqsu dawn ir-riskji u wkoll biex jiġu 
stabbiliti proċeduri xierqa ta' xiri sfurzat u 
multi għal falliment ta’ saldu ta' 
tranżazzjonijiet għandhom jiġu żviluppati 
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għandhom iqisu l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes 
kopert. Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi 
rekwiżiti għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta
mal-proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina 
fis-saldu.

fil-proposti li ser tagħmel il-Kummissjoni 
b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu u jqisu x-
xogħol tas-sottogrupp tal-Kummissjoni, il-
Grupp ta’ Ħidma għall-Armonizzazzjoni 
taċ-Ċikli tas-Saldu. 

Or. en

Emenda 182
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes 
skopert. Ir-restrizzjonijiet dettaljati 
għandhom iqisu l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes 
kopert. Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi 
rekwiżiti għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta 
mal-proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert qed jżid ir-
riskju ta’ manipulazzjoni tas-suq, nuqqas 
ta’ saldu u volatilità. Għal din ir-raġuni 
bejgħat bin-nieqes skoperti u 
pożizzjonijiet skoperti fi swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu huma projbiti.
Huwa xieraq li jitħallew bejgħat bin-
nieqes biss ta’ titoli jew dejn misselfa 
qabel jew ta’ titoli jew dejn li s-self 
tagħhom hu ggarantit. Huwa xieraq ukoll 
li jiġu inklużi rekwiżiti b'rabta mal-
proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

Or. en
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Emenda 183
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom iqisu 
l-arranġamenti differenti użati bħalissa 
għal bejgħ bin-nieqes kopert. Huwa xieraq 
ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti għaċ-ċentri 
tan-negozjar b'rabta mal-proċeduri ta' xiri 
sfurzat u multi għal falliment ta’ saldu ta' 
tranżazzjonijiet f’dawk l-istrumenti. Il-
proċeduri tax-xiri sfurzat u r-rekwiżiti ta’ 
saldu tard għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-
saldu.

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom iqisu 
l-arranġamenti differenti użati bħalissa 
għal bejgħ bin-nieqes kopert. Huwa xieraq 
ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti għaċ-ċentri 
tan-negozjar b'rabta mal-proċeduri ta' xiri 
sfurzat u multi għal falliment ta’ saldu ta' 
tranżazzjonijiet f’dawk l-istrumenti. Il-
proċeduri tax-xiri sfurzat u r-rekwiżiti ta’ 
saldu tard għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-
saldu. Dan ir-Regolament m’għandux 
jirrestrinġi jew jipprojbixxi pożizzjonijiet 
skoperti fi swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni fuq pożizzjonijiet skoperti fi swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani jkollha 
impatt negattiv fuq il-likwidità tas-swieq tad-dejn Sovran u tkun sproporzjonata għar-riskji 
sistemiċi ppreżentati minn tali pożizzjonijiet. 

Emenda 184
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u (16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
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dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom
iqisu l-arranġamenti differenti użati 
bħalissa għal bejgħ bin-nieqes kopert. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti 
għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta mal-
proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Il-Kummissjoni għandha tqis l-
arranġamenti differenti użati bħalissa għal 
bejgħ bin-nieqes kopert. Huwa xieraq ukoll 
li jiġu inklużi rekwiżiti għaċ-ċentri tan-
negozjar b'rabta mal-proċeduri ta' xiri 
sfurzat u multi għal falliment ta’ saldu ta' 
tranżazzjonijiet f’dawk l-istrumenti. Il-
proċeduri tax-xiri sfurzat u r-rekwiżiti ta’ 
saldu tard għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-
saldu. Madankollu, il-miżuri marbuta 
mas-saldu u x-xiri sfurzat għandhom 
ikunu ttrattati fi ħdan leġiżlazzjoni oħra 
tal-Unjoni, f’kuntest ieħor milli tal-bejgħ 
bin-nieqes billi dawn mhumiex uniċi 
għall-bejgħ bin-nieqes. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falliment ta’ saldu huwa importanti u jeħtieġ li jkun indirizzat iżda b’mod orizzontali aktar 
milli vertikali. Teżisti firxa ta’ raġunijiet operattivi għala l-falliment ta’ saldu ma jkunx 
relatat mal-bejgħ bin-nieqes. Id-depożitarji ċentrali tat-titoli m’għandhom l-ebda mezz biex 
ikunu jafu jekk il-falliment ta’ saldu jkunx oriġina minn bejgħ bin-nieqes skopert. Sforzi biex 
titjieb id-dixxiplina fis-saldu għandhom ikunu fil-leġiżlazzjoni tas-saldu tat-titoli jew fir-
Regolament tad-Depożitarji Ċentrali tat-Titoli. 

Emenda 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran jista’ jżid ir-riskju potenzjali 
ta’ nuqqas ta’ saldu u volatilità. Sabiex
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volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes 
skopert. Ir-restrizzjonijiet dettaljati 
għandhom iqisu l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes kopert. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti 
għaċ-ċentri tan-negozjar b'rabta mal-
proċeduri ta' xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

jitnaqqas dan it-tħassib u jinżamm 
approċċ internazzjonali konsistenti huwa 
xieraq li l-bejgħat bin-nieqes jiġu bbażati 
fuq titoli missellfa qabel jew fuq titoli li 
fuqhom hemm raġunijiet validi biex 
wieħed jemmen li t-titoli jistgħu jissellfu 
meta wieħed iqis l-arranġamenti differenti 
użati bħalissa għal bejgħ bin-nieqes kopert. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti 
b'rabta mal-proċeduri ta' xiri sfurzat u multi 
għal falliment ta’ saldu ta' tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b'rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

Or. en

Emenda 186
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom iqisu 
l-arranġamenti differenti użati bħalissa 
għal bejgħ bin-nieqes kopert. Huwa xieraq 
ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti għaċ-ċentri 
tan-negozjar b’rabta mal-proċeduri ta’ xiri 
sfurzat u multi għal falliment ta’ saldu ta’ 
tranżazzjonijiet f’dawk l-istrumenti. Il-
proċeduri tax-xiri sfurzat u r-rekwiżiti ta’ 
saldu tard għandhom jistabilixxu ġabra ta’ 
standards bażiċi b’rabta mad-dixxiplina fis-
saldu.

(16) Bejgħ bin-nieqes skopert ta’ ishma u 
dejn sovran xi kultant jitqies bħala li jżid 
ir-riskju potenzjali ta’ nuqqas ta’ saldu u 
volatilità. Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji 
huwa xieraq li jitpoġġew restrizzjonijiet 
proporzjonati fuq bejgħ bin-nieqes skopert. 
Ir-restrizzjonijiet dettaljati għandhom iqisu 
l-arranġamenti differenti użati bħalissa 
għal bejgħ bin-nieqes kopert. Il-bejgħ bin-
nieqes skopert kif ukoll il-bejgħ bin-
nieqes b’rabta mal-materja prima 
inġenerali għandhom ikunu pprojbiti 
peress li ma jipprovdu l-ebda benefiċċju 
makroekonomiku u jwasslu għal riskji 
sistemiċi li ma jistgħux jiġu stmati jew 
magħrufa minn qabel u li fil-futur, 
f’każijiet ta’ inadempjenza tal-bejjiegħ 
bin-nieqes, se jinżammu responsabbli 
għalihom kontroparti ċentrali, iżda fl-
aħħar mill-aħħar min iħallas it-taxxa. 
Safejn jinħtieġ iħħeġġjar b’rabta ma’ 
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materja prima, dan jista’ jsir ukoll bi 
strumenti oħra bħall-futuri u l-opzjonijiet. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi rekwiżiti 
għaċ-ċentri tan-negozjar b’rabta mal-
proċeduri ta’ xiri sfurzat u multi għal 
falliment ta’ saldu ta’ tranżazzjonijiet 
f’dawk l-istrumenti. Il-proċeduri tax-xiri 
sfurzat u r-rekwiżiti ta’ saldu tard 
għandhom jistabilixxu ġabra ta’ standards 
bażiċi b’rabta mad-dixxiplina fis-saldu.

Or. de

Emenda 187
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Reġimi ta’ dixxiplina fis-saldu ( xiri 
sfurzat u penali) ilhom jeżistu fl-Unjoni 
għal ħafna snin. Il-ħtieġa li jiġu 
armonizzati dawk ir-reġimi kif ukoll 
reġimi usa’ dwar ċikli ta’ saldu wassal 
għall-ħolqien fl-2009 tal-Grupp ta’ 
Ħidma għall-Armonizzazzjoni taċ-Ċikli 
tas-Saldu, iffurmat mill-Kummissjoni u l-
industrija. Sottogrupp tal-Grupp ta’ 
Ħidma għall-Armonizzazzjoni taċ-Ċikli 
tas-Saldu bħalissa qiegħed jara kif jiġu 
armonizzati r-reġimi tax-xiri sfurzat u l-
penali fl-Unjoni. X’aktarx li x-xogħol ta’ 
dak is-sottogrupp ikun iffinalizza fil-ħin 
biex jinforma l-proposta leġiżlattiva tal-
Kummissjoni dwar id-Depożitarji Ċentrali 
tat-Titoli, li fihom ikun definit il-
funzjonament dettaljat ta’ dawk ir-reġimi.  

Or. en
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Emenda 188
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Waqt li d-dixxiplina fis-saldu hija 
komponent importanti ta’ swieq 
finanzjarji li jiffunzjonaw tajjeb, huwa 
magħruf li l-kawżi ta’ fallimenti fis-saldu 
huma differenti u mhux limitati għall-
bejgħ bin-nieqes. Għalkemm id-dixxiplina 
fis-saldu, inklużi l-multi għal saldu li jsir 
tard u miżuri xierqa oħra, m’għandhiex 
tkun inkluża fl-ambitu ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposti konkreti f’dan il-qasam 
sal-aħħar tal-2011, flimkien ma’ proposta 
biex jinħoloq qafas legali armonizzat 
għad-depożitarji ċentrali tat-titoli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falliment ta’ saldu huwa importanti u jeħtieġ li jkun indirizzat iżda b’mod orizzontali aktar 
milli vertikali. Teżisti firxa ta’ raġunijiet operattivi għala l-falliment ta’ saldu ma jkunx 
relatat mal-bejgħ bin-nieqes. Id-depożitarji ċentrali tat-titoli m’għandhom l-ebda mezz biex 
ikunu jafu jekk il-falliment ta’ saldu jkunx oriġina minn bejgħ bin-nieqes skopert. Sforzi biex 
titjieb id-dixxiplina fis-saldu għandhom ikunu fil-leġiżlazzjoni tas-saldu tat-titoli jew fir-
Regolament tad-Depożitarji Ċentrali tat-Titoli. 

Emenda 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Dixxiplina fis-saldu komuni tal-
Unjoni hija importanti sabiex jinħolqu 
swieq finanzjarji tal-Unjoni li 
jiffunzjonaw tajjeb. Il-ħolqien ta’ 
dixxiplina fis-saldu tal-Unjoni, inklużi 
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regoli armonizzati dwar kumpens bi flus, 
regoli ta’ reġim ta’ penali u infurzar 
armonizzat bħax-xiri sfurzat għandhom 
ikunu s-suġġett ta’ leġiżlazzjoni dwar is-
saldu separata u usa’ biex tiġi proposta 
mill-Kummissjoni matul l-2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward il-fallimenti ta’ saldu, il-leġiżlazzjoni futura tal-UE għandu jkollha reġim ta’ penali 
armonizzat u regoli ta’ infurzar armonizzati bħar-regoli ta’ xiri sfurzat u kumpens bi flus. 
Dan l-approċċ leġiżlattiv għall-Kummissjoni jista’ jibni fuq l-Artikolu 13, iżda jestendi l-
ambitu ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 13 kemm fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji kif ukoll fil-
kuntest taċ-ċentri tan-negozjar koperti. 

Emenda 190
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Is-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani għandhom ikunu bbażati 
fuq il-prinċipju tal-interessi li jistgħu
jkunu assigurati. Pożizzjonijiet skoperti fi 
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu 
sovrani jintużaw biex jieħdu pożizzjonijiet 
bin-nieqes skoperti fuq bonds sovrani, 
ineħħu l-likwidità mis-swieq tal-bonds 
rilevanti u jżidu b’mod artifiċjali l-ispejjeż 
tas-self għall-Istati Membri b’effetti 
detrimentali fuq il-kapaċità tagħhom li 
jiffinanzjaw mill-ġdid id-dejn tagħhom fi 
żminijiet ta’ kriżi. 

Or. en
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Emenda 191
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Is-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani għandhom ikunu bbażati 
fuq il-prinċipju tal-interessi li jistgħu 
jkunu assigurati filwaqt li jiġi rikonoxxut 
li jista’ jkun hemm interessi fi stat sovran 
oħra barra mis-sjieda ta’ bonds. 

Or. en

Emenda 192
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s-
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar u restrizzjonijiet 
fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq il-
likwidità tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani.

(17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s-
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq l-
effiċjenza tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani.

Or. en

Emenda 193
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s- (17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s-
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swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar u restrizzjonijiet 
fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq il-
likwidità tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani.

swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar u restrizzjonijiet 
fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq il-
likwidità tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani. Is-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani huma leġittimament użati 
biex jiħħeġġjaw ir-riskji aktar mill-
espożizzjoni diretta għad-dejn Sovran. 
Dan ir-Regolament għalhekk m’għandux 
jirrestrinġi jew jipprojbixxi pożizzjonijiet 
skoperti fis-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni fuq pożizzjonijiet skoperti fis-swaps ta’ inadempjenza jkollha impatt negattiv fuq 
il-likwidità tas-swieq tad-dejn sovran u tkun sproporzjonata għar-riskji sistemiċi ppreżentati 
minn tali pożizzjonijiet. Dan jista’ jagħmilha ħafna aktar għalja għall-Istati Membri biex 
jiġbru l-flus għas-servizzi pubbliċi bħall-kura tas-saħħa, il-pensjonijiet u s-sigurtà soċjali. 

Emenda 194
Gay Mitchell

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s-
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar u restrizzjonijiet 
fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq il-
likwidità tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani.

(17) Il-miżuri dwar id-dejn sovran u s-
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani, 
inkluż trasparenza akbar u restrizzjonijiet 
fuq il-bejgħ bin-nieqes skopert għandhom 
jimponu rekwiżiti li jkunu proporzjonati u 
fl-istess waqt jevitaw impatt avvers fuq il-
likwidità tas-swieq tal-bonds sovrani u s-
swieq tar-riakkwist (repo) tal-bonds 
sovrani. Fil-prattika, is-swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu sovrani huma 
ġeneralment u leġittimament użati biex 
jiħħeġġjaw ir-riskji aktar mill-espożizzjoni 
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diretta għad-dejn sovran. Dan ir-
Regolament għalhekk m’għandux 
jirrestrinġi jew jipprojbixxi pożizzjonijiet 
skoperti fis-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu sovrani. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni jew restrizzjoni fuq pożizzjonijiet skoperti fi swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu 
jista’ jkollha impatt negattiv fuq il-likwidità tas-swieq tad-dejn sovran billi tikkawża aktar 
spejjeż għall-gvernijiet tal-Istati Membri biex jipprovdu l-flus għall-akkwist tas-servizzi 
pubbliċi u jqiegħdu pressjoni akbar fuq iċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi.

Emenda 195
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-ishma qed jiġu ammessi dejjem 
aktar għan-negozju f’ċentri tan-negozjar 
differenti kemm fl-Unjoni kif ukoll barra 
mill-Unjoni. Ħafna kumpaniji kbar ibbażati 
barra mill-Unjoni għandhom ukoll ishma 
ammessi għan-negozjar f'ċentru tan-
negozjar fl-Unjoni. Għal raġunijiet ta’ 
effiċjenza, huwa xieraq li t-titoli jiġu 
eżentati minn ċerti rekwiżiti tan-notifika u 
d-divulgazzjoni, fejn iċ-ċentru prinċipali 
għan-negozjar ta’ dak l-istrument ikun 
barra mill-Unjoni.

(18) L-ishma qed jiġu ammessi dejjem 
aktar għan-negozju f’ċentri tan-negozjar 
differenti kemm fl-Unjoni kif ukoll barra 
mill-Unjoni. Ħafna kumpaniji kbar ibbażati 
barra mill-Unjoni għandhom ukoll ishma 
ammessi għan-negozjar f'ċentru tan-
negozjar fl-Unjoni. Għal raġunijiet ta’ 
effiċjenza, huwa xieraq li jiġu inklużi 
wkoll it-titoli fejn iċ-ċentru prinċipali għan-
negozjar ta’ dak l-istrument ikun barra 
mill-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ notifika u ta’ divulgazzjoni jistgħu wkoll ikunu applikati għal titoli fejn iċ-
ċentru prinċipali tan-negozjar ta’ dak l-istrument ikun barra l-Unjoni. Barra minn hekk, l-
eżenzjoni tagħhom tista’ toħloq kwistjoni ta’ arbitraġġ regolatorju, li bih ikun hemm inċentiv 
għan-negozju li jinħareġ ’il barra mill-Unjoni bħala riżultat ta’ din ir-regola 
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Emenda 196
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 
għandhom rwol kruċjali f’li jipprovdu 
likwidità lis-swieq fl-Unjoni u l-ġeneraturi 
tas-suq jeħtieġ li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sabiex iwettqu dak ir-rwol. L-
impożizzjoni ta’ rekwiżiti fuq tali 
attivitajiet jista’ jimpedixxi severament l-
abilità tagħhom li jipprovdu likwidità u 
jkollhom impatt negattiv sinifikanti fuq l-
effiċjenza tas-swieq tal-Unjoni. Persuni 
oħra li jiġġeneraw s-suq ma jkunux 
mistennija li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sinifikanti ħlief għal perjodi qosra 
ħafna. Huwa għalhekk xieraq li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi involuti f’dawn l-
attivitajiet jiġu eżentati minn rekwiżiti li 
jistgħu jfixklu l-abilità tagħhom li jwettqu 
din il-funzjoni u għalhekk jaffettwaw 
b’mod negattiv lis-swieq tal-Unjoni. 
Sabiex jinġabru entitajiet ekwivalenti ta’ 
pajjiż terz hemm bżonn proċedura sabiex 
tiġi vvalutata l-ekwivalenza ta’ swieq tal-
pajjiż terz. L-eżenzjoni għandha tapplika 
għat-tipi differenti ta’ attività ta’ 
ġenerazzjoni tas-suq imma mhux għall-
eżenzjoni ta’ negozjar tal-proprjetà. Huwa 
xieraq ukoll li jiġu eżentati ċerti 
operazzjonijiet fis-suq primarju bħal dawk 
li għandhom x’jaqsmu ma’ dejn sovran u 
skemi ta’ stabilizzazzjoni minħabba li 
huma attivitajiet importanti li jgħinu fil-
funzjonament effiċjenti tas-swieq. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 
nnotifikati dwar l-użu ta’ eżenzjonijiet u 
għandu jkollhom is-setgħa li jipprojbixxu 
persuna fiżika jew ġuridika milli tuża 
eżenzjoni jekk din ma tkunx tissodisfa l-
kriterji rilevanti tal-eżenzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll 
ikunu kapaċi jitolbu informazzjoni minn 

(19) Attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 
għandhom ċertu rwol f’li jipprovdu 
likwidità lis-swieq fl-Unjoni u l-ġeneraturi 
tas-suq jeħtieġ li jiżguraw in-negozjabbiltà 
tat-titoli (il-likwidità fis-suq) billi b’mod 
kontinwu jistabbilixxu prezzijiet tax-xiri u 
tal-bejgħ. Jekk is-suq ikun qed jaħdem 
sew, il-bejgħ ikun possibbli abbażi tal-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-ġeneratur 
tas-suq biss. Is-soltu, ir-regolamenti tal-
borża jitolbu biss li l-persuni li jiġġeneraw 
is-suq isemmu volum minimu tal-ishma u 
t-titoli ta’ dejn li għandhom jinxtraw 
minnhom. Barra minn hekk, 
m’għandhomx jinqabżu l-varjazzjonijiet 
massimi fil-prezz stabbiliti minn qabel, 
iżda m’hemm l-ebda obbligu li jingħata 
valur ġust u kkalkulat bil-metodi tal-
matematika finanzjarja. Anzi, min 
jiġġenera s-suq jista’ jistabbilixxi huwa 
stess il-kriterji għall-iffissar tal-prezzijiet.
Fil-każ li ġeneratur tas-suq ma jibqax 
jopera u ma jiħux lura l-ishma, jitlef il-
likwidità tiegħu anki s-suq sekondarju 
jew, jekk in-negozjar ikun qed isir 
permezz ta’ kontroparti ċentrali, għandha 
tidħol hi. Huwa għalhekk xieraq li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi involuti f’dawn l-
attivitajiet ma jiġux eżentati minn 
rekwiżiti. Sabiex jinġabru entitajiet 
ekwivalenti ta’ pajjiż terz hemm bżonn 
proċedura sabiex tiġi vvalutata l-
ekwivalenza ta’ swieq tal-pajjiż terz. L-
eżenzjoni għandha tapplika għat-tipi 
differenti ta’ attività ta’ ġenerazzjoni tas-
suq imma mhux għall-eżenzjoni ta’ 
negozjar tal-proprjetà. Huwa xieraq ukoll li 
jiġu eżentati ċerti operazzjonijiet fis-suq 
primarju bħal dawk li għandhom x’jaqsmu 
ma’ dejn sovran u skemi ta’ 
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persuna fiżika jew ġuridika biex 
jimmonitorjaw l-użu tagħha tal-eżenzjoni.

stabilizzazzjoni minħabba li huma 
attivitajiet importanti li jgħinu fil-
funzjonament effiċjenti tas-swieq. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 
nnotifikati dwar l-użu ta’ eżenzjonijiet u 
għandu jkollhom is-setgħa li jipprojbixxu 
persuna fiżika jew ġuridika milli tuża 
eżenzjoni jekk din ma tkunx tissodisfa l-
kriterji rilevanti tal-eżenzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll 
ikunu kapaċi jitolbu informazzjoni minn 
persuna fiżika jew ġuridika biex 
jimmonitorjaw l-użu tagħha tal-eżenzjoni.

Or. de

Emenda 197
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 
għandhom rwol kruċjali f’li jipprovdu 
likwidità lis-swieq fl-Unjoni u l-ġeneraturi 
tas-suq jeħtieġ li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sabiex iwettqu dak ir-rwol. L-
impożizzjoni ta’ rekwiżiti fuq tali 
attivitajiet jista’ jimpedixxi severament l-
abilità tagħhom li jipprovdu likwidità u 
jkollhom impatt negattiv sinifikanti fuq l-
effiċjenza tas-swieq tal-Unjoni. Persuni 
oħra li jiġġeneraw s-suq ma jkunux 
mistennija li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sinifikanti ħlief għal perjodi qosra 
ħafna. Huwa għalhekk xieraq li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi involuti f’dawn l-
attivitajiet jiġu eżentati minn rekwiżiti li 
jistgħu jfixklu l-abilità tagħhom li jwettqu 
din il-funzjoni u għalhekk jaffettwaw 
b’mod negattiv lis-swieq tal-Unjoni. 
Sabiex jinġabru entitajiet ekwivalenti ta’ 
pajjiż terz hemm bżonn proċedura sabiex 
tiġi vvalutata l-ekwivalenza ta' swieq tal-

(19) Attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq 
għandhom rwol kruċjali f’li jipprovdu 
likwidità lis-swieq fl-Unjoni u l-ġeneraturi 
tas-suq jeħtieġ li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sabiex iwettqu dak ir-rwol. L-
impożizzjoni ta’ rekwiżiti fuq tali 
attivitajiet jista’ jimpedixxi severament l-
abilità tagħhom li jipprovdu likwidità u 
jkollhom impatt negattiv sinifikanti fuq l-
effiċjenza tas-swieq tal-Unjoni. Persuni 
oħra li jiġġeneraw s-suq ma jkunux 
mistennija li jieħdu pożizzjonijiet bin-
nieqes sinifikanti ħlief għal perjodi qosra 
ħafna. Huwa għalhekk xieraq li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi involuti f’dawn l-
attivitajiet jiġu eżentati minn rekwiżiti li 
jistgħu jfixklu l-abilità tagħhom li jwettqu 
din il-funzjoni u għalhekk jaffettwaw 
b’mod negattiv lis-swieq tal-Unjoni. 
Sabiex jinġabru entitajiet ekwivalenti ta’ 
pajjiż terz hemm bżonn proċedura sabiex 
tiġi vvalutata l-ekwivalenza ta' swieq tal-
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pajjiż terz. L-eżenzjoni għandha tapplika 
għat-tipi differenti ta’ attività ta’ 
ġenerazzjoni tas-suq imma mhux għall-
eżenzjoni ta’ negozjar tal-proprjetà. Huwa 
xieraq ukoll li jiġu eżentati ċerti
operazzjonijiet fis-suq primarju bħal dawk 
li għandhom x’jaqsmu ma’ dejn sovran u 
skemi ta’ stabilizzazzjoni minħabba li 
huma attivitajiet importanti li jgħinu fil-
funzjonament effiċjenti tas-swieq. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 
nnotifikati dwar l-użu ta’ eżenzjonijiet u 
għandu jkollhom is-setgħa li jipprojbixxu 
persuna fiżika jew ġuridika milli tuża 
eżenzjoni jekk din ma tkunx tissodisfa l-
kriterji rilevanti tal-eżenzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll 
ikunu kapaċi jitolbu informazzjoni minn 
persuna fiżika jew ġuridika biex 
jimmonitorjaw l-użu tagħha tal-eżenzjoni.

pajjiż terz. L-eżenzjoni għandha tapplika 
għat-tipi differenti ta’ attività ta’ 
ġenerazzjoni tas-suq li tikkontribwixxi 
likwidità indirizzabbli. Huwa xieraq ukoll 
li jiġu eżentati operazzjonijiet fis-suq 
primarju bħal dawk li għandhom x’jaqsmu 
ma’ dejn sovran u skemi ta’ 
stabilizzazzjoni minħabba li huma 
attivitajiet importanti li jgħinu fil-
funzjonament effiċjenti tas-swieq. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 
nnotifikati dwar l-użu ta’ eżenzjonijiet u 
għandu jkollhom is-setgħa li jipprojbixxu 
persuna fiżika jew ġuridika milli tuża 
eżenzjoni jekk din ma tkunx tissodisfa l-
kriterji rilevanti tal-eżenzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll 
ikunu kapaċi jitolbu informazzjoni minn 
persuna fiżika jew ġuridika biex 
jimmonitorjaw l-użu tagħha tal-eżenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex dan ir-regolament jiġi allinjat mar-regolament tal-MiFID, l-attivitajiet kollha tan-
negozju li jistgħu jitqiesu ġeneraturi tas-suq għandhom jiġu inklużi, p.e. fejn ma jeżistux 
avviżi pubbliċi tal-lwoti, in-negozjar reċiproku fost il-ġeneraturi tas-suq fejn wieħed qiegħed 
jakkomoda l-bżonnijiet tal-ieħor biex jinnegozja f’isem il-klijenti tiegħu, jew fuq bażi ta’ give-
up. 

Emenda 198
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju f'dak iċ-ċentru

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju, awtorità 
kompetenti għandha wkoll tkun kapaċi 
tirrestrinġi temporanjament il-bejgħ bin-
nieqes tal-istrument finanzjarju sabiex tkun 
kapaċi tintervjeni rapidament fejn xieraq 
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sabiex tkun kapaċi tintervjeni rapidament 
fejn xieraq u tipprevjeni għal perjodu ta’ 
24 siegħa waqgħa diżordinata fil-prezz tal-
istrument konċernat.

sabiex tipprevjeni waqgħa diżordinata fil-
prezz tal-istrument konċernat.

Or. en

Emenda 199
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju f'dak iċ-ċentru
sabiex tkun kapaċi tintervjeni rapidament 
fejn xieraq u tipprevjeni għal perjodu ta’ 
24 siegħa waqgħa diżordinata fil-prezz tal-
istrument konċernat.

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju sabiex tkun kapaċi 
tintervjeni rapidament fejn xieraq sabiex 
tipprevjeni waqgħa diżordinata fil-prezz 
tal-istrument konċernat. Il-perjodu tar-
restrizzjoni tan-negozju għandu jqis il-
gravità tat-tfixkul fis-swieq. 

Or. en

Emenda 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju f'dak iċ-ċentru
sabiex tkun kapaċi tintervjeni rapidament 
fejn xieraq u tipprevjeni għal perjodu ta’ 24 
siegħa waqgħa diżordinata fil-prezz tal-
istrument konċernat.

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f'ċentru tan-
negozjar u tħassib leġittimu rigward xi 
problema sistemika lokali jew mal-Unjoni 
kollha awtorità kompetenti għandha wkoll 
tkun kapaċi tirrestrinġi temporanjament il-
bejgħ bin-nieqes tal-istrument finanzjarju fi 
ħdan il-ġurisdizzjoni tagħha stess jew 
titlob tali restrizzjoni f’ġurisdizzjonijiet 
oħra sabiex tkun kapaċi tintervjeni 
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rapidament fejn xieraq u tipprevjeni għal 
perjodu ta’ 24 siegħa waqgħa diżordinata 
fil-prezz tal-istrument konċernat.

Or. en

Emenda 201
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f’ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju f’dak iċ-ċentru sabiex 
tkun kapaċi tintervjeni rapidament fejn 
xieraq u tipprevjeni għal perjodu ta’ 24 
siegħa waqgħa diżordinata fil-prezz tal-
istrument konċernat.

(22) Fil-każ ta’ waqgħa sinifikanti fil-prezz 
ta’ strument finanzjarju f’ċentru tan-
negozjar, awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kapaċi tirrestrinġi 
temporanjament il-bejgħ bin-nieqes tal-
istrument finanzjarju f’dak iċ-ċentru sabiex 
tkun kapaċi tintervjeni rapidament fejn 
xieraq u tipprevjeni waqgħa diżordinata fil-
prezz tal-istrument konċernat għal perjodu 
adegwat skont kemm hu gravi d-disturb 
tas-suq finanzjarju.

Or. de

Emenda 202
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 23 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fejn avveniment jew żvilupp avvers 
jestendi lil hinn minn Stat Membru wieħed 
jew ikollha implikazzjonijiet transfruntieri 
oħra, huwa essenzjali li jkun hemm 
konsultazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib 
bejn l-awtoritajiet kompetenti. L-AETS 
għandu jkollha rwol ewlieni fil-
koordinazzjoni f’din is-sitwazzjoni u 
tipprova tiżgura konsistenza bejn l-
awtoritajiet kompetenti. Il-kompożizzjoni 

(23) Fejn avveniment jew żvilupp avvers 
jestendi lil hinn minn Stat Membru wieħed 
jew ikollha implikazzjonijiet transfruntieri 
oħra, huwa essenzjali li jkun hemm 
konsultazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib 
bejn l-awtoritajiet kompetenti. L-AETS 
għandu jkollha rwol ewlieni fil-
koordinazzjoni f’din is-sitwazzjoni u 
tiżgura konsistenza bejn l-awtoritajiet 
kompetenti. Il-kompożizzjoni tal-AETS li 
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tal-AETS li tinkludi rappreżentanti tal-
awtoritajiet kompetenti ser tkun ta’ 
għajnuna għaliha biex tkun kapaċi twettaq 
rwol bħal dan.

tinkludi rappreżentanti tal-awtoritajiet 
kompetenti ser tkun ta’ għajnuna għaliha 
biex tkun kapaċi twettaq rwol bħal dan.

Or. en

Emenda 203
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Premessa 27 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Is-setgħat ta' intervent tal-awtoritajiet 
kompetenti u l-AETS biex jirristrinġu l-
bejgħ bin-nieqes, is-swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu u tranżazzjonijiet 
oħra għandhom ikunu ta' natura temporanja 
biss u għandhom jiġu eżerċitati biss għal 
dan il-perjodu u sa fejn neċessarju sabiex 
tiġi indirizzata t-theddida speċifika.

(27) Is-setgħat ta' intervent tal-awtoritajiet 
kompetenti biex jirristrinġu l-bejgħ bin-
nieqes, is-swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu u tranżazzjonijiet oħra għandhom 
ikunu ta' natura temporanja biss u 
għandhom jiġu eżerċitati biss għal dan il-
perjodu u sa fejn neċessarju sabiex tiġi 
indirizzata t-theddida speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa biex wieħed jintervjeni fis-suq ta’ Stat Membru għandha tkun limitata għal dik l-
awtorità kompetenti li l-aktar tifhem is-suq lokali, għalhekk, konformi mar-Regolament AETS 
(1095/2010), l-AETS m’għandux ikollha s-setgħa li tintervjeni. 

Emenda 204
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-AETS għandha tingħata wkoll 
setgħa ġenerali li twettaq inkjesta dwar 
kwistjoni jew prattika li għandha x’taqsam 
mal-bejgħ bin-nieqes jew l-użu ta' swaps ta' 

(29) L-AETS għandha tingħata wkoll 
setgħa ġenerali li twettaq inkjesta dwar 
kwistjoni jew prattika li għandha x’taqsam 
mal-bejgħ bin-nieqes jew l-użu ta' swaps ta' 
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inadempjenza tal-kreditu sabiex tivvaluta 
jekk dik il-kwistjoni jew prattika 
tippreżentax xi theddida potenzjali għall-
istabilità finanzjarja jew għall-fiduċja fis-
suq. Meta twettaq din l-inkjesta l-AETS 
għandha tippubblika rapport bis-sejbiet 
tagħha.

inadempjenza tal-kreditu sabiex tivvaluta 
jekk dik il-kwistjoni jew prattika 
tippreżentax xi theddida potenzjali għall-
istabilità finanzjarja jew għall-fiduċja fis-
suq. Meta twettaq din l-inkjesta l-AETS 
għandha tippubblika rapport bis-sejbiet 
tagħha u, jekk l-AETS tqis li għandha tiġi 
introdotta miżura fil-livell tal-Unjoni, id-
deċiżjoni tagħha għandha tkun torbot lill-
awtoritajiet kompetenti. 

Or. en

Emenda 205
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 31 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Dan ir-Regolament jħares id-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti partikolarment fit-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropew u l-
Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, partikolarment id-dritt 
tal-protezzjoni tad-dejta personali 
rikonoxxut fl-Artikolu 16 tat-Trattat u l-
Artikolu 8 tal-Karta. Partikolarment, it-
trasparenza rigward il-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti sinifikanti, inkluż id-
divulgazzjoni pubblika fejn prevista f’dan 
ir-Reoglament, hija neċessarja għar-
raġunijiet ta’ istabilità tas-suq finanzjarju u 
l-protezzjoni għall-investituri. Tali 
trasparenza ser tippermetti lir-regolaturi 
jimmonitorjaw l-użu tal-bejgħ bin-nieqes 
b’rabta mal-istrateġiji abbużivi u l-
implikazzjonijiet dwar il-funzjonament 
tajjeb tas-swieq. Barra minn hekk, tali 
trasparenza tista’ tgħin biex jiġu evitati 
assimetriji fl-informazzjoni, u jiġi żgurat li 
l-parteċipanti kollha fis-suq jkunu 
informati adegwatement dwar safejn il-
bejgħ bin-nieqes qed jaffettwa l-prezzijiet. 

(31) Dan ir-Regolament jħares id-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti partikolarment fit-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropew u l-
Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, partikolarment id-dritt 
tal-protezzjoni tad-dejta personali 
rikonoxxut fl-Artikolu 16 tat-Trattat u l-
Artikolu 8 tal-Karta. Partikolarment, it-
trasparenza rigward il-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti sinifikanti, inkluż id-
divulgazzjoni pubblika ’l fuq minn ċertu 
limitu fejn prevista f’dan ir-Reoglament, 
hija neċessarja għar-raġunijiet ta’ istabilità 
tas-suq finanzjarju u l-protezzjoni għall-
investituri. Tali trasparenza ser tippermetti 
lir-regolaturi jimmonitorjaw l-użu tal-bejgħ 
bin-nieqes b’rabta mal-istrateġiji abbużivi 
u l-implikazzjonijiet dwar il-funzjonament 
tajjeb tas-swieq. Barra minn hekk, tali 
trasparenza tista’ tgħin biex jiġu evitati 
assimetriji fl-informazzjoni, u jiġi żgurat li 
l-parteċipanti kollha fis-suq jkunu 
informati adegwatement dwar safejn il-
bejgħ bin-nieqes qed jaffettwa l-prezzijiet. 
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Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti 
għandu jkunu skont ir-regoli dwar it-
trasferiment ta' dejta personali kif stabilit 
fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 fuq il-protezzjoni tal-individwi fejn 
jidħol l-ipproċessar ta’ data personali u fuq 
il-moviment liberu ta’ din id-data1. 
Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni mill-AETS għandha tkun 
skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta' dejta 
personali kif stabilit fir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fit-18 ta’ Diċembru 2000 fuq il-
protezzjoni tal-individwi fejn jidħol l-
ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta' dak id-data2, li 
għandha tkun applikabbli għal kollox 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti 
għandu jkunu skont ir-regoli dwar it-
trasferiment ta' dejta personali kif stabilit 
fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 fuq il-protezzjoni tal-individwi fejn 
jidħol l-ipproċessar ta’ data personali u fuq 
il-moviment liberu ta’ din id-data17 . 
Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ 
informazzjoni mill-AETS għandha tkun 
skont ir-regoli dwar it-trasferiment ta' dejta 
personali kif stabilit fir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fit-18 ta’ Diċembru 2000 fuq il-
protezzjoni tal-individwi fejn jidħol l-
ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta' dak id-data3, li 
għandha tkun applikabbli għal kollox 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 206
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri għandhom 
jistabilixxu regoli dwar sanzjonijiet
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u tiżgura li jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(32) Abbażi ta’ linjigwida adottati mill-
AETS u meta titqies il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar ir-rinfurzar tar-
reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi 
finanzjarji, l-Istati Membri għandhom 
jistabilixxu regoli dwar il-penali
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u tiżgura li jiġu 
implimentati. Il-penali għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. Fl-

                                               
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
3 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
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aħħar nett, fl-Unjoni għandu jiġi stabbilit 
reġim ta’ penali armonizzat. 

Or. en

Emenda 207
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 37 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ladarba xi Stati Membri diġà daħħlu 
fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-
nieqes u ladarba huma previsti atti 
delegati u standards tekniċi vinkolanti li 
għandhom jiġu adottati qabel il-qafas li 
għandu jiddaħħal ikun jista’ jiġi applikat 
b’mod utli, huwa neċessarju li jiġi previst 
perjodu suffiċjenti ta’ żmien.

(37) Ladarba xi Stati Membri diġà daħħlu 
fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-
nieqes, Regolament effettiv mal-Unjoni 
kollha jeħtieġ li jiġi adottat u implimentat 
mill-aktar fis possibbli. L-instabilità 
persistenti tas-swieq u t-theddid imminenti 
li jġibu l-prattiki relatati man-negozju fis-
swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu lill-
bażi ekonomika u politika tal-
integrazzjoni tal-Unjoni jikkontribwixxu 
għall-ħtieġa urġenti għal regolazzjoni 
stretta tal-bejgħ bin-nieqes u s-swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu. 

Or. en

Emenda 208
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 37 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ladarba xi Stati Membri diġà daħħlu 
fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-
nieqes u ladarba huma previsti atti 
delegati u standards tekniċi vinkolanti li 
għandhom jiġu adottati qabel il-qafas li
għandu jiddaħħal ikun jista’ jiġi applikat 
b’mod utli, huwa neċessarju li jiġi previst 
perjodu suffiċjenti ta’ żmien.

(37) Ladarba xi Stati Membri diġà daħħlu 
fis-seħħ restrizzjonijiet fuq bejgħ bin-
nieqes, ir-regolament li se japplika għall-
Unjoni kollha għandu jidħol fis-seħħ mill-
aktar fis. Dan jitolbu wkoll in-nuqqas kbir 
ta’ stabilità li għad hawn fis-swieq kif 
ukoll il-problemi relatati mas-swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu sovrani, bil-
konsegwenza li tkun ta’ urġenza kbira 
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għall-Unjoni inġenerali l-
istabbilizzazzjoni li għaliha huwa mmirat 
ir-regolament.

Or. de

Emenda 209
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) strumenti finanzjarji li jkunu ammessi 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-
Unjoni, inklużi tali strumenti meta jiġu 
nnegozjati barra minn ċentru tan-negozjar;

(1) strumenti finanzjarji li jkunu ammessi 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-
Unjoni jew imqiegħda privatament, inklużi 
tali strumenti meta jiġu nnegozjati barra 
minn ċentru tan-negozjar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji negozjabbli kollha jew ammessi għan-negozjar fiċ-ċentri tan-negozjar 
jew imqiegħda privatament għandhom jinqabdu. Jekk dan ma jiġix ikkoreġut jirriżulta 
f’arbitraġġ regolatorju li jwassal għal kundizzjonijiet differenti. 

Emenda 210
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10)
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati ma’ tali 
strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu ta’ 
Stat Membru jew l-Unjoni.

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni stess jew minn 
istitut rilevanti b’mod sistemiku li huwa 
residenti jew stabbilit fl-Unjoni u derivati 
skont l-Anness I, it-Taqsima C, il-punti (4) 
sa (10), tad-Direttiva 2004/39/KE relatati 
ma’ tali strumenti ta’ dejn maħruġa minn 
Stat Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu 



AM\853802MT.doc 53/122 PE456.773v01-00

MT

ta’ Stat Membru jew l-Unjoni.

Or. de

Emenda 211
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10) 
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati ma’ tali 
strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu ta’ 
Stat Membru jew l-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tar-Regolament għandu jinkludi d-dejn tal-UE jew tal-Istat Membru sakemm 1) l-
Artikolu 12 ma japplikax għal tali strumenti u 2) xi setgħat ta’ emerġenza tal-AETS ma 
jkoprux tali strumenti u 3) l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu dwar ir-restrizzjonijiet 
rigward id-dejn sovran ta’ Stati Membri oħra biss biex jappoġġjaw l-istess restrizzjoni deċiża 
mill-Istat Membru konċernat. 

Emenda 212
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10) 
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati ma’ tali 
strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu ta’

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10) 
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati jew 
imsemmija ma’ tali strumenti ta’ dejn 
maħruġa minn Stat Membru jew l-Unjoni.
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Stat Membru jew l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiċċara n’inhu mifhum bid-derivati ta’ strumenti tad-dejn u tħassar referenza dubjuża għal 
obbligu ta’ xi Stat Membru jew tal-Unjoni, li jista’ jirreferi għal kull obbligu u li ma jkunx 
limitat għal strumenti finanzjarji. 

Emenda 213
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10) 
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati ma’ tali 
strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu ta’ 
Stat Membru jew l-Unjoni.

(3) strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni u derivati skont l-
Anness I it-Taqsima C il-punti (4) sa (10) 
tad-Direttiva 2004/39/KE relatati ma’ tali 
strumenti ta’ dejn maħruġa minn Stat 
Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu ta’ 
Stat Membru jew l-Unjoni jew ma’ obbligu 
maħruġ minn istituzzjoni rilevanti b’mod 
sistematiku stabbilita jew residenti fl-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 214
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) “swaps ta' inadempjenza tal-kreditu” 
tfisser kuntratt ta’ derivat fejn parti waħda 
tħallas miżata lil parti oħra għal kumpens 
jew ħlas fil-każ ta’ inadempjenza minn 
entità referenzjarja, jew avveniment ta’ 

(c) “swaps ta' inadempjenza tal-kreditu” 
tfisser kuntratt ta’ derivat fejn parti waħda 
tħallas miżata lil parti oħra għal kumpens 
jew ħlas fil-każ ta’ inadempjenza minn 
entità referenzjarja, jew avveniment ta’ 
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kreditu li għandu x’jaqsam ma’ dik l-entità 
referenzjarja u kwalunkwe kuntratt ieħor 
ta’ derivati li jkollu effett ekonomiku 
simili;

kreditu li għandu x’jaqsam ma’ dik l-entità 
referenzjarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi “kull kuntratt ta’ derivat ieħor li għandu effett ekonokimu simili” mhix ċara u ma żżid 
xejn f’dan il-kuntest. Din għandha tiġi mħassra.

Emenda 215
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “attività ta’ ġenerazzjoni tas-suq” 
tfisser attività msemmija fl-Artikolu 15(1);

(k) “attività ta’ ġenerazzjoni tas-suq” 
tfisser attivitajiet ta’ ditta ta’ investiment
jew entità ta’ pajjiż terz jew ditta lokali li 
tkun membru ta’ ċentru tan-negozjar jew 
ta’ suq f’pajjiż terz, li l-qafas legali u 
superviżorju tiegħu jkun ġie ddikjarat 
bħala ekwivalenti mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 15(2), meta tinnegozja bħala 
prinċipal għal strument finanzjarju kemm 
jekk innegozjat fiċ-ċentru tan-negozjar
jew barra, fiż-żewġ kapaċitajiet segwenti
jew waħda minnhom: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali jeħtieġ kjarifika aħjar dwar x’inhu mifhum b’attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-
suq differenti. 
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Emenda 216
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) billi ddaħħal kwoti fuq żewġ binarji, 
sodi u simultanji, ta’ daqs komparabbli u 
bi prezzijiet kompetittivi, bir-riżultat li tiġi 
pprovduta likwidità fuq bażi regolari u 
kontinwa lis-suq, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali jeħtieġ kjarifika aħjar dwar x’inhu mifhum b’attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-
suq differenti. 

Emenda 217
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) bħala parti mill-operat normali 
tagħha, billi tissodisfa ordnijiet mibdija 
minn klijenti jew b’rispons għat-talbiet 
tal-klijenti għan-negozjar, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali jeħtieġ kjarifika aħjar dwar x’inhu mifhum b’attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-
suq differenti. 
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Emenda 218
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) billi tiħħeġġja l-pożizzjonijiet li 
joriġinaw mis-sodisfar tal-ordnijiet skont 
punt (ii),

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali jeħtieġ kjarifika aħjar dwar x’inhu mifhum b’attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-
suq differenti. 

Emenda 219
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) “ċentru prinċipali” fir-rigward ta’ 
sehem tfisser iċ-ċentru tan-negozjar ta’ dak
is-sehem bl-ogħla fatturat;

(m) “ċentru prinċipali” fir-rigward ta’ 
titolu tfisser iċ-ċentru tan-negozjar ta’ dak 
it-titolu bl-ogħla fatturat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fiċ-ċentri tan-negozjar ma jiġux innegozjati ishma biss. 

Emenda 220
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt p 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ sehem 
jew dejn tfisser kwalunkwe bejgħ tas-
sehem jew dejn li bejjiegħ ma jkollux is-
sjieda tiegħu fil-waqt tad-dħul fil-ftehim 
ta’ bejgħ, inkluż bejgħa fejn fil-waqt tad-
dħul fil-ftehim ta' bejgħ il-bejjiegħ ikun 
issellef jew ftiehem li jissellef is-sehem 
jew dejn għall-konsenja fis-saldu;

(p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ 
strument finanzjarju tfisser kwalunkwe 
bejgħ tal-istrument finanzjarju li bejjiegħ 
ma jkollux is-sjieda tiegħu u kwalunkwe 
bejgħa li tiġi esegwita bil-konsenja ta’ 
strument finanzjarju missellef minn, jew 
għan-nom tal-bejjiegħ;

Or. en

Emenda 221
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt p 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ sehem 
jew dejn tfisser kwalunkwe bejgħ tas-
sehem jew dejn li bejjiegħ ma jkollux is-
sjieda tiegħu fil-waqt tad-dħul fil-ftehim ta’ 
bejgħ, inkluż bejgħa fejn fil-waqt tad-dħul 
fil-ftehim ta’ bejgħ il-bejjiegħ ikun issellef 
jew ftiehem li jissellef is-sehem jew dejn 
għall-konsenja fis-saldu;

p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ sehem 
jew dejn tfisser kwalunkwe bejgħ tas-
sehem jew dejn li bejjiegħ ma jkollux is-
sjieda tiegħu fil-waqt tad-dħul fil-ftehim ta’ 
bejgħ, inkluż bejgħa fejn fil-waqt tad-dħul 
fil-ftehim ta’ bejgħ il-bejjiegħ ikun issellef 
is-sehem jew dejn. Huwa pprojbit il-bejgħ 
bin-nieqes skopert;

Or. de

Emenda 222
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt p 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ sehem 
jew dejn tfisser kwalunkwe bejgħ tas-
sehem jew dejn li bejjiegħ ma jkollux is-
sjieda tiegħu fil-waqt tad-dħul fil-ftehim ta’ 
bejgħ, inkluż bejgħa fejn fil-waqt tad-dħul 

(p) “bejgħa bin-nieqes” b’rabta ma’ sehem 
jew dejn tfisser kwalunkwe bejgħ tas-
sehem jew dejn li bejjiegħ ma jkollux is-
sjieda tiegħu fil-waqt tad-dħul fil-ftehim ta’ 
bejgħ, inkluż bejgħa fejn fil-waqt tad-dħul 
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fil-ftehim ta' bejgħ il-bejjiegħ ikun issellef 
jew ftiehem li jissellef is-sehem jew dejn 
għall-konsenja fis-saldu;

fil-ftehim ta' bejgħ il-bejjiegħ ikun issellef 
is-sehem jew dejn għall-konsenja fis-saldu;

Or. en

Emenda 223
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt r 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) “ċentru tan-negozjar” tfisser suq regolat 
jew MTF fl-Unjoni;

(r) “ċentru tan-negozjar” tfisser suq 
regolat, MTF, jew internalizzatur 
sistematiku li jaġixxi billi l-kapaċità 
tiegħu hi tali, u, fejn xieraq, sistema barra 
l-Komunità b’funzjonijiet simili f’suq 
regolat jew MTF; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta hija restrittiva wisq. Id-definizzjoni ta’ “ċentru tan-negozjar” f’dan 
ir-Regolament trid tibqa’ konsistenti ma’ dik tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti 
Finanzjarji (Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill). Id-definizzjoni tkun 
teħtieġ li tiġi adattata skont ir-reviżjoni li qed issir tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti 
Finanzjarji. 

Emenda 224
Markus Ferber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) "detentur legali" tfisser l-azzjonist,
id-detentur ta’ bond jew detentur ta’ 
strumenti finanzjarji oħra, kif definiti mil-
liġi nazzjonali li taħtha huma kostitwiti t-
titoli rilevanti. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kunċetti legali differenti jeħtieġ jiġu riflessi fir-rigward tal-pussess ta’ strument finanzjarju. 
L-Artikolu 3 (2) jieħu t-tifsira xierqa fir-rigward tal-liġi nazzjonali biss. 

Emenda 225
Robert Goebbels

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) "bejgħ bin-nieqes skopert" fir-
rigward ta’ strument finanzjarju jfisser il-
bejgħ bin-nieqes ta’ strument finanzjarju 
meta l-bejjiegħ ma jkunx issellef, jew 
daħal fi ftehim biex jissellef, qabel jew fil-
ħin li tiġi sottomessa l-ordni tal-bejgħ bin-
nieqes, l-istrument finanzjarju li dan ikun 
irid jikkonsenja lix-xerrej. 

Or. en

Emenda 226
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni bin-nieqes relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni bin-nieqes relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija, mad-
dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni jew mal-indiċijiet tas-swieq 
finanzjarji ta’ Stat membru jew l-Unjoni:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost għandu wkoll iqis strumenti oħra li jippermettu t-teħid ta’ 
pożizzjonijiet fil-prestazzjoni tas-suq finanzjarju ta’ Stat Membru (p.e. fondi indiċi bbażati fuq 
indiċi tas-suċ tal-istokks u derivati bbażati fuq dawn il-fondi) jew ta’ żona Ewropea (p.e. 
fondi indiċi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-kumpaniji blue chip l-aktar kapitalizzati fl-Ewropa 
u derivati bbażati fuq dawn il-fondi). 

Emenda 227
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin Għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, pożizzjoni li tirriżulta minn 
waħda minn dawn li ġejjin:

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin (fil-każ ta’ punt (b), fuq bażi 
ta’ aġġustament-delta) Għall-finijiet ta' 
dan ir-Regolament, pożizzjoni li tirriżulta 
minn waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-pożizzjonijiet adottati minn diversi regolaturi tal-UE fil-gwida tagħhom 
dwar ir-reġimi eżistenti tad-divulgazzjoni tal-bejgħ bin-nieqes, il-kalkulazzjoni tal-
pożizzjonijiet netti għandha ssir fuq bażi ta’ aġġustament-delta (aktar milli nominali) sabiex 
tirrifletti b’mod aktar eżatt il-pożizzjoni ekonomika tal-interessi miżmuma permezz tad-
derivati. Din l-informazzjoni tkun ta’ użu akbar għar-regolaturi. 

Emenda 228
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
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dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni bin-nieqes relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni bin-nieqes relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
maħruġ ta’ Stat Membru jew l-Unjoni:

Or. de

Emenda 229
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bejgħa bin-nieqes ta’ sehem maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni;

(a) bejgħa bin-nieqes ta’ titolu maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni;

Or. en

Emenda 230
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bejgħa bin-nieqes ta’ sehem maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni;

(a) bejgħa bin-nieqes ta’ sehem maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni
jew istituzzjoni ta’ sistema rilevanti; 

Or. en

Emenda 231
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) bejgħa bin-nieqes ta’ sehem maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni,

a) bejgħa bin-nieqes ta’ sehem maħruġ 
mill-kumpanija jew strument ta’ dejn 
maħruġ mill-Istat Membru jew l-Unjoni 
jew minn istitut rilevanti b’mod sistemiku,

Or. de

Emenda 232
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ 
tnaqqis fil-prezz jew valur tas-sehem jew 
tal-istrument ta’ dejn.

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni fi strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) fejn l-
effett dirett jew wieħed mill-effetti diretti 
tat-tranżazzjoni jkun li jagħti vantaġġ 
finanzjarju lill-persuna fiżika jew ġuridika 
fil-każ ta’ tnaqqis fil-prezz jew valur tas-
sehem jew tal-istrument ta’ dejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-pożizzjonijiet adottati minn diversi regolaturi tal-UE fil-gwida tagħhom 
dwar ir-reġimi eżistenti tad-divulgazzjoni tal-bejgħ bin-nieqes, il-kalkulazzjoni tal-
pożizzjonijiet netti għandha ssir fuq bażi ta’ aġġustament-delta (aktar milli nominali) sabiex 
tirrifletti b’mod aktar eżatt il-pożizzjoni ekonomika tal-interessi miżmuma permezz tad-
derivati. Din l-informazzjoni tkun ta’ użu akbar għar-regolaturi. 

Emenda 233
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi (b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
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tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ 
tnaqqis fil-prezz jew valur tas-sehem jew
tal-istrument ta’ dejn.

tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ 
tnaqqis fil-prezz jew valur tat-titolu, tal-
istrument ta’ dejn jew l-indiċi.

Or. en

Emenda 234
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ 
tnaqqis fil-prezz jew valur tas-sehem jew 
tal-istrument ta’ dejn.

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni fi strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) fejn l-
effett jew wieħed mill-effetti tat-
tranżazzjoni jkun li jagħti vantaġġ 
finanzjarju lill-persuna fiżika jew ġuridika 
fil-każ ta’ tnaqqis fil-prezz jew valur tas-
sehem jew tal-istrument ta’ dejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar x’ifissru l-kliem “li toħloq jew li għandha x’taqsam ma’ strument finanzjarju”. 

Emenda 235
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni jew l-indiċijiet tas-swieq 
finanzjarji ta’ Stat Membru jew l-Unjoni:

Or. en

Emenda 236
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin (fil-każ ta’ punt (b) fuq il-
bażi aġġustata skont id-delta) għandha 
titqies bħala pożizzjoni twila relatata mal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
jew dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew l-Unjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-pożizzjonijiet adottati minn diversi regolaturi tal-UE fil-gwida tagħhom dwar l-
iskemi eżistenti ta’ divulgazzjoni dwar il-bejgħ bin-nieqes, il-kalkolu tal-pożizzjonijiet netti 
għandu jsir fuq il-bażi aġġustata skont id-delta (aktar milli fuq in-nominali) sabiex jirrifletti 
b’mod aktar preċiż il-pożizzjoni ekonomika tal-interessi miżmuma permezz tad-derivattivi.  
Din l-informazzjoni tkun ta’ aktar użu għar-regolaturi.
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Emenda 237
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew 
strumenti ta’ dejn maħruġa ta’ Stat 
Membru jew l-Unjoni:

Or. en

Emenda 238
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni:

2. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
pożizzjoni li tirriżulta minn waħda minn 
dawn li ġejjin għandha titqies bħala 
pożizzjoni twila relatata mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jew dejn 
maħruġ ta’ Stat Membru jew l-Unjoni:

Or. de

Emenda 239
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pussess ta’ sehem maħruġ mill-
kumpanija jew strument ta’ dejn maħruġ 

(a) pussess ta’ titolu maħruġ mill-
kumpanija jew strument ta’ dejn maħruġ 
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mill-Istat Membru jew l-Unjoni; mill-Istat Membru jew l-Unjoni;

Or. en

Emenda 240
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) pussess ta’ sehem maħruġ mill-
kumpanija jew strument ta’ dejn maħruġ 
mill-Istat Membru jew l-Unjoni,

a) pussess ta’ sehem maħruġ mill-
kumpanija jew strument ta’ dejn maħruġ 
mill-Istat Membru jew l-Unjoni jew minn 
istitut rilevanti b’mod sistemiku,

Or. de

Emenda 241
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ żieda 
fil-prezz jew valur tas-sehem jew tal-
istrument ta’ dejn.

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ żieda 
fil-prezz jew valur tat-titolu, tal-istrument 
ta’ dejn jew strument relatat mal-indiċi.

Or. en

Emenda 242
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni li toħloq jew li għandha 
x'taqsam ma’ strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) u l-effett 
jew wieħed mill-effetti tat-tranżazzjoni 
jkun li jagħti vantaġġ finanzjarju lill-
persuna fiżika jew ġuridika fil-każ ta’ żieda 
fil-prezz jew valur tas-sehem jew tal-
istrument ta’ dejn.

(b) persuna fiżika jew ġuridika li tidħol fi 
tranżazzjoni fi strument finanzjarju għajr l-
istrumenti msemmija fil-punt (a) fejn l-
effett jew wieħed mill-effetti tat-
tranżazzjoni jkun li jagħti vantaġġ 
finanzjarju lill-persuna fiżika jew ġuridika 
fil-każ ta’ żieda fil-prezz jew valur tas-
sehem jew tal-istrument ta’ dejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar xi jfissru l-kliem “li toħloq jew li għandha x’taqsam ma’ strument finanzjarju”.

Emenda 243
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-
kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes u 
pożizzjoni twila li għandha x’taqsam ma' 
dejn sovran għandha tinkludi kwalunkwe 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu li 
għandu x'jaqsam ma' obbligu jew 
avveniment ta' kreditu li għandu x'jaqsma 
ma' Stat Membru jew l-Unjoni.

3. Għall-finijiet ta’ paragrafu 1, il-kalkolu 
ta’ pożizzjoni bin-nieqes għandu, fir-
rigward ta’ kull pożizzjoni bin-nieqes 
miżmuma indirettament mill-persuna 
rilevanti (inkluż permezz ta’ kull indiċi, 
basket ta’ titoli jew kull interess f’fondi 
nnegozjati fuq is-suq jew entitajiet simili), 
jiġi ddeterminat mill-persuna fiżika jew 
ġuridika rilevanti li taġixxi b’mod 
raġjonevoli u tqis l-informazzjoni 
disponibbli pubblikament dwar il-
kompożizzjoni tal-indiċi jew il-basket tat-
titoli rilevanti, jew tal-interessi miżmuma 
mill-fond rilevanti nnegozjat fuq is-suq 
jew l-entità simili (u, biex jiġi evitat kull 
dubju, fil-kalkolu ta’ din il-pożizzjoni bin-
nieqes, l-ebda persuna mhija mitluba 
tikseb xi informazzjoni f’ħin reali dwar 
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din il-kompożizzjoni mingħand xi 
persuna).
Għall-finijiet ta’ paragrafu 2, il-kalkolu 
ta’ pożizzjoni twila għandu, għall-finijiet 
kollha, jinkludi (bħala pożizzjonijiet twal) 
kull interessi miżmuma mill-persuna 
rilevanti f’bond jew titolu ta’ dejn 
trasferibbli f’sehem maħruġ mill-
kumpanija rilevanti.
Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, il-kalkolu 
ta’ pożizzjoni bin-nieqes u pożizzjoni twila 
li għandha x’taqsam ma' dejn sovran 
għandha tinkludi kwalunkwe swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu li għandu 
x'jaqsam ma' obbligu jew avveniment ta' 
kreditu li għandu x'jaqsam ma' Stat 
Membru jew l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li titlob lill-kumpaniji li janalizzaw il-kompożizzjoni tal-ETFs u l-indiċijiet b’bażi wiesgħa 
f’ħin reali sabiex jiġi kkalkulat jekk il-pożizzjoni partikolari kinitx bin-nieqes se jiġġenera ftit 
jew xejn dejta li jkun fiha sinifikat kemm għar-regolatur kif ukoll għas-suq, u l-
implimentazzjoni hija għalja b’mod sproporzjonat. Għandhom jitqiesu b’mod xieraq il-
pożizzjonijiet twal sabiex tingħata rappreżentazzjoni vera tal-pożizzjoni bin-nieqes netta. Jekk 
fil-kalkolu tiġi injorata pożizzjoni twila assoċjata, dan iwassal għal-likwidità mnaqqsa fis-suq 
tal-bonds. 

Emenda 244
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
pożizzjoni li jifdal wara t-tnaqqis ta’ 
kwalunkwe pożizzjoni twila li persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha b’rabta mad-
dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni minn kwalunkwe pożizzjoni 
bin-nieqes li l-istess persuna fiżiħa jew 

5. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
pożizzjoni li jifdal wara t-tnaqqis ta’ 
kwalunkwe pożizzjoni twila li persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha b’rabta mad-
dejn maħruġ minn kwalunkwe pożizzjoni 
bin-nieqes li l-istess persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha b’rabta ma’ dak id-dejn 
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ġuridika jkollha b’rabta ma’ dak id-dejn 
għandha titqies bħala l-pożizzjoni bin-
nieqes netta b’rabta mad-dejn sovran
maħruġ ta’ Stat Membru jew l-Unjoni.

għandha titqies bħala l-pożizzjoni bin-
nieqes netta b’rabta mad-dejn maħruġ .

Or. de

Emenda 245
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kalkolu skont il-paragrafi 1 sa 5 għad-
dejn sovran għandu jsir għal kull Stat 
Membru singolu jew għall-Unjoni anki 
jekk entitajiet separati fl-Istat Membru jew 
fl-Unjoni joħorġu dejn sovran f'isem l-Istat 
Membru jew l-Unjoni.

6. Il-kalkolu skont il-paragrafi 1 sa 5 għall-
istrumenti ta’ dejn għandu jsir għal kull 
Stat Membru singolu jew għall-Unjoni jew 
għall-istituzzjoni rilevanti għas-sistema li 
hija domiċiljata jew stabbilita fl-Unjoni,
anki jekk entitajiet separati fl-Istat Membru 
jew fl-Unjoni joħorġu dejn sovran f'isem l-
Istat Membru jew l-Unjoni.

Or. en

Emenda 246
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kalkolu skont il-paragrafi 1 sa 5 għad-
dejn sovran għandu jsir għal kull Stat 
Membru singolu jew għall-Unjoni anki 
jekk entitajiet separati fl-Istat Membru jew 
fl-Unjoni joħorġu dejn sovran f’isem l-Istat 
Membru jew l-Unjoni.

6. Il-kalkolu skont il-paragrafi 1 sa 5 għad-
dejn għandu jsir għal kull Stat Membru 
singolu jew għall-Unjoni jew għall-istitut 
rilevanti b’mod sistemiku li huwa 
residenti jew stabbilit fl-Unjoni, anki jekk 
entitajiet separati fl-Istat Membru jew fl-
Unjoni joħorġu dejn f’isem l-Istat Membru 
jew l-Unjoni.

Or. de
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Emenda 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-attivitajiet tat-tħaddim tal-
fondi, fejn jiġu segwiti strateġiji ta’ 
investiment differenti fir-rigward ta’ 
emittent partikolari permezz ta’ fondi 
separati mħaddma mill-istess maniġer ta’ 
fondi, il-kalkolu tal-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti u twal netti għall-finijiet tal-
paragrafi 3, 4 u 5 għandu jsir fil-livell ta’ 
kull fond. Fejn qed tiġi segwita l-istess 
strateġija ta’ investiment fir-rigward ta’ 
emittent partikolari permezz ta’ aktar 
minn fond wieħed, il-pożizzjonijiet bin-
nieqes netti u twal netti f’kull waħda minn 
dawk il-fondi għandhom jiġu aggregati. 
Fejn żewġ portafolli jew aktar fl-istess 
entità huma mħaddma fuq bażi 
diskrezzjonali u jsegwu l-istess strateġija 
ta’ investiment fir-rigward ta’ emittent 
partikolari, dawk il-pożizzjonijiet 
għandhom jiġu aggregati fil-kalkolu tal-
pożizzjonijiet bin-nieqes netti u l-
pożizzjonijiet twal netti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maniġers tal-fondi spiss jaġixxu għall-klijenti u jirrappreżentaw varjetà wiesgħa ta’ 
strateġiji ta’ investiment; huwa importanti li l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti ta’ dawn il-
klijenti jiġu kkunsidrati individwalment, għaliex jekk l-interessi ta’ klijent wieħed jiġu 
aggregati jew ikkalkulati netti ma’ dawk ta’ klijenti oħra, dan ikun iqarraq.

Emenda 248
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes netta u 
pożizzjoni twila netta għall-finijiet ta’ 
paragrafi 3, 4 u 5 għandu jinkludi kull 
strument finanzjarju li joħloq skopertura 
ekonomika, kemm jekk diretta kif ukoll 
indiretta, għall-kapital azzjonarju maħruġ 
ta’ kumpanija jew id-dejn sovran ta’ Stat 
Membru jew l-Unjoni, sakemm:
(a) kull interess ekonomiku miżmum 
bħala parti minn basket, indiċi jew fond 
innegozjat fuq is-suq huwa ddeterminat 
fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tal-indiċi rilevanti jew il-
basket tat-titoli jew il-parteċipazzjonijiet 
tal-fond innegozjat fuq is-suq disponibbli 
pubblikament fiż-żmien meta jsir il-
kalkolu u l-persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel il-kalkolu mhix mitluba tikseb l-
informazzjoni aġġornata fir-rigward ta’ 
din il-kompożizzjoni minn xi persuna; u
(b) il-kalkolu tal-pożizzjoni twila jinkludi 
kull interess fit-titoli ta’ dejn trasferibbli 
f’ishma tal-emittent rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-pożizzjonijiet netti għandu jsir fuq il-bażi aġġustata għad-delta sabiex jirrifletti 
l-pożizzjoni ekonomika vera. Dan l-approċċ għall-kalkolu tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
ġie adottat minn diversi regolaturi tal-UE (pereżempju l-FSA tar-Renju Unit u l-AFM tal-
Olanda) fil-gwida tagħhom dwar l-iskemi eżistenti ta’ divulgazzjoni. Id-delta tkejjel il-livell sa 
fejn l-istrument finanzjarju derivattiv huwa skopert għal ċaqliq fil-prezz tal-ishma.  Fir-
rigward tal-1(b), saret il-bidla sabiex din id-dispożizzjoni tkun aktar ċara.

Emenda 249
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kalkolu ta’ pożizzjoni bin-nieqes 
netta u pożizzjoni twila netta għall-finijiet 
ta’ paragrafi 3, 4 u 5 għandu jinkludi kull 
strument finanzjarju li joħloq skopertura 
ekonomika, kemm jekk diretta kif ukoll 
indiretta, għall-kapital azzjonarju maħruġ 
ta’ kumpanija jew id-dejn sovran ta’ Stat 
Membru jew l-Unjoni, sakemm:
(a) kull interess ekonomiku miżmum 
bħala parti minn basket, indiċi jew fond 
innegozjat fuq is-suq huwa ddeterminat 
fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-
kompożizzjoni tal-indiċi rilevanti jew il-
basket tat-titoli jew il-parteċipazzjonijiet 
tal-fond innegozjat fuq is-suq disponibbli 
pubblikament fiż-żmien meta jsir il-
kalkolu u l-persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel il-kalkolu mhix mitluba tikseb l-
informazzjoni aġġornata fir-rigward ta’ 
din il-kompożizzjoni minn xi persuna; u
(b) il-kalkolu tal-pożizzjoni twila jinkludi 
kull interess fit-titoli ta’ dejn trasferibbli 
f’ishma tal-emittent rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb il-konsistenza mal-approċċ użat fil-Mudell CESR għal Reġim Pan-Ewropew 
ta’ Divulgazzjoni dwar il-Bejgħ bin-Nieqes.

Emenda 250
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta persuna fiżika jew ġuridika titqies 
li tkun is-sid ta’ sehem jew strument ta' 

(a) meta persuna fiżika jew ġuridika titqies 
li tkun is-sid ta’ titolu jew strument ta’ dejn 
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dejn għall-finijiet tal-paragrafu  2; għall-finijiet tal-paragrafu 2;

Or. en

Emenda 251
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-metodu tal-kalkolu tal-
pożizzjonijiet bin-nieqes netti għall-
istrumenti relatati mal-indiċi.

Or. en

Emenda 252
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha 
titqies li jkollha pożizzjoni skoperta fi 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu relatata 
ma' obbligu ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni, sal-punt li s-swap ta’
inadempjenza tal-kreditu ma jkunx qed 
iservi biex jiħħeġġja kontra r-riskju tal-
inadempjenza ta’ emittent fejn il-persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha pożizzjoni twila 
fid-dejn sovran ta’ dak l-emittent jew 
kwalunkwe pożizzjoni twila fid-dejn ta’ 
emittent li għaliha l-prezz tad-dejn tagħha 
jkollu korrelazzjoni għolja mal-prezz tal-
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni. Il-
parti fi swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, 
li tkun obbligata tagħmel il-pagament jew 
tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 

1. In-negozju fi swaps ta’ inadempjenza 
tal-kreditu u strumenti oħra li jimmiraw li 
jiħħeġġjaw ir-riskju ta' inadempjenza tal-
kreditu għandhom jiġu pprojbiti fis-swieq 
finanzjarji tal-Unjoni.
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pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan 
il-paragrafu.

Or. en

Emenda 253
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila 
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju ta’ waqgħa fil-vijabilità tal-kreditu
ta’ emittent fejn il-persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha pożizzjoni oħra li l-valur 
tagħha aktarx li jiġi milqut b’mod 
negattiv minn din il-waqgħa. Il-parti fi 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, li tkun 
obbligata tagħmel il-pagament jew tħallas 
il-kumpens fil-każ ta’ inadempjenza jew
avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-entità 
referenzjarja, ma jkollhiex minħabba dak l-
obbligu pożizzjoni skoperta għall-finijiet 
ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 254
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila 
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju ta’ waqgħa fil-vijabilità tal-kreditu 
ta’ emittent fejn il-persuna fiżika jew 
ġuridika jkollha pożizzjoni oħra li l-valur 
tagħha aktarx li jiġi milqut b’mod 
negattiv minn din il-waqgħa. Il-parti fi 
swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, li tkun 
obbligata tagħmel il-pagament jew tħallas 
il-kumpens fil-każ ta’ inadempjenza jew 
avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-entità 
referenzjarja, ma jkollhiex minħabba dak l-
obbligu pożizzjoni skoperta għall-finijiet 
ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CDS fir-rigward tad-dejn sovran huwa mezz effettiv kif jiġu mmitigati r-riskji f’varjetà ta’ 
strumenti minbarra d-dejn sovran sottostanti. It-tqegħid ta’ restrizzjonijiet jew l-imponiment 
ta’ rekwiżiti tad-divulgazzjoni fuq il-parteċipanti fis-suq li jużaw is-swaps ta’ inadempjenza 
tal-kreditu għall-iħħeġġjar tad-dejn tal-kumpaniji jgerrex lil dawk il-parteċipanti aktar milli 
jinvestu f’dan id-dejn b’impatt konsegwenti fuq l-abilità tal-kumpaniji li jiġbru l-fondi.

Emenda 255
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
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persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila 
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskji assoċjati mal-Istat Membru 
rilevanti jew l-Unjoni jew ir-riskji 
assoċjati mal-proprjetà jew it-titoli li 
jinsabu fl-entitajiet jew li jinħarġu 
minnhom fil-ġurisdizzjoni rilevanti 
miżmuma fil-portafoll tal-persuna fiżika 
jew ġuridika. Il-parti fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu, li tkun obbligata 
tagħmel il-pagament jew tħallas il-
kumpens fil-każ ta’ inadempjenza jew 
avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-entità 
referenzjarja, ma jkollhiex minħabba dak l-
obbligu pożizzjoni skoperta għall-finijiet 
ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani jintużaw biex jiħħeġġjaw ir-riskju tal-‘pajjiż’ 
b’modi differenti, mhux biss permezz tal-pożizzjonijiet ta’ dejn (pereżempju, billi jinżamm 
portafoll ta’ proprjetà fil-pajjiż rilevanti).  Għalhekk, il-pożizzjoni fi swap ta’ inadempjenza 
tal-kreditu relatata mal-obbligu ta’ Stat Membru tal-Unjoni m’għandhiex neċessarjament 
titqies bħala skoperta, fejn qed tintuża biex tiħħeġġja r-riskju li hemm fil-portafoll.

Emenda 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
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punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila 
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew ir-riskju tal-waqgħa fil-valur 
tal-assi tal-persuna fiżika jew ġuridika 
fejn il-valur tal-assi huwa korrelatat 
b’mod pożittiv mal-prezz tal-obbligu ta’ 
Stat Membru jew l-Unjoni. Il-parti fi swaps 
ta' inadempjenza tal-kreditu, li tkun 
obbligata tagħmel il-pagament jew tħallas 
il-kumpens fil-każ ta’ inadempjenza jew 
avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-entità 
referenzjarja, ma jkollhiex minħabba dak l-
obbligu pożizzjoni skoperta għall-finijiet 
ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 257
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma’ 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila 
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta’ inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma’ 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni jew 
ta’ istitut rilevanti b’mod sistemiku li 
huwa residenti jew stabbilit fl-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn ta’ dak l-emittent 
jew kwalunkwe pożizzjoni twila fid-dejn 
ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-dejn 
tagħha jkollu korrelazzjoni għolja mal-
prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew l-
Unjoni. Il-parti fi swaps ta’ inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
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b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

Or. de

Emenda 258
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
pożizzjoni twila fid-dejn sovran ta’ dak l-
emittent jew kwalunkwe pożizzjoni twila
fid-dejn ta’ emittent li għaliha l-prezz tad-
dejn tagħha jkollu korrelazzjoni għolja 
mal-prezz tal-obbligu ta’ Stat Membru jew 
l-Unjoni. Il-parti fi swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu, li tkun obbligata tagħmel il-
pagament jew tħallas il-kumpens fil-każ ta’ 
inadempjenza jew avveniment ta’ kreditu 
b’rabta mal-entità referenzjarja, ma 
jkollhiex minħabba dak l-obbligu 
pożizzjoni skoperta għall-finijiet ta’ dan il-
paragrafu.

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
persuna fiżika jew ġuridika għandha titqies 
li jkollha pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni, sal-
punt li s-swap ta’ inadempjenza tal-kreditu 
ma jkunx qed iservi biex jiħħeġġja kontra 
r-riskju tal-inadempjenza ta’ emittent fejn 
il-persuna fiżika jew ġuridika jkollha 
skopertura pożittiva għar-riskju għad-dejn
sovran ta’ dak l-emittent jew skopertura 
pożittiva għar-riskju għad-dejn ta’ 
emittent li għaliha l-prezz tad-dejn tagħha 
jkollu korrelazzjoni għolja mal-prezz tal-
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni. Il-
parti fi swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, 
li tkun obbligata tagħmel il-pagament jew 
tħallas il-kumpens fil-każ ta’ inadempjenza 
jew avveniment ta’ kreditu b’rabta mal-
entità referenzjarja, ma jkollhiex minħabba 
dak l-obbligu pożizzjoni skoperta għall-
finijiet ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ pożizzjonijiet tas-CDS koperti għandha tiġi estiża għall-każ fejn il-
pożizzjoni twila tinkiseb permezz tad-derivattivi, aktar milli biż-żamma diretta tad-dejn 
sovran.
Id-derivattivi bħas-swaps jintużaw ta’ spiss biex jiħħeġġjaw ir-riskju tal-kambju.
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Emenda 259
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti rilevanti kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmija fil-
paragrafu 2.

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
id-dettalji tal-pożizzjoni lill-ESA (ESMA)
kull meta l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt 
livell limitu ta’ notifika rilevanti msemmija 
fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 260
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti rilevanti. Persuna 
fiżika jew ġuridika li jkollha pożizzjoni 
bin-nieqes netta fir-rigward tal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li jkollha 
ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-
negozjar għandha tinnotifika lill-.

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
lill-ESA (ESMA). Persuna fiżika jew 
ġuridika li jkollha pożizzjoni bin-nieqes 
netta fir-rigward tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ kumpanija li jkollha ishma 
ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-
negozjar għandha tinnotifika lill-.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-notifika ċentralizzata hija ferm aktar konvenjenti għall-investituri mitluba li jinnotifikaw. 
Għandu jinbena dejtabejż li jkollhom aċċess għalih l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 261
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti rilevanti kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmija fil-
paragrafu 2.

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti kull meta l-pożizzjoni 
tilħaq jew taqa’ taħt livell limitu ta’ 
notifika rilevanti msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija jista’ jitqiegħed ukoll privatement. Din il-
possibbiltà għandha tiġi koperta minn dan ir-Regolament.

Emenda 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
jkollha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 



PE456.773v01-00 82/122 AM\853802MT.doc

MT

lill-awtorità kompetenti rilevanti kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmija fil-
paragrafu 2.

lill-awtorità kompetenti rilevanti b’dak il-
fatt fuq it-talba ta’ dik l-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Emenda 263
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ notifika rilevanti huwa 
perċentwal li huwa ugwali għal 0.2 % tal-
valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
dik il-kumpanija konċernata u kull 0.1 % 
aktar minn dak.

imħassar

Or. en

Emenda 264
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ notifika rilevanti huwa 
perċentwal li huwa ugwali għal 0.2 % tal-
valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
dik il-kumpanija konċernata u kull 0.1 % 
aktar minn dak.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifika ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji kollha f’livell 
limitu hekk baxx aktarx se tiġġenera divulgazzjoni sinifikanti kuljum. Dan il-livell jista’ 
jimpedixxi severament lir-regolatur u lill-kumpaniji individwali mill-perspettiva 
amministrattiva u aktarx jipprovdi tfixkil mhux meħtieġ u potenzjalment jidfen id-dejta li jkun 
fiha sinifikat. Għandu jkun hemm spazju għall-flessibilità fil-livelli limitu tan-notifika.
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Emenda 265
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
timmodifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2, filwaqt li tqis l-iżviluppi fis-
swieq finanzjarji.

3. Jekk ikun meħtieġ, l-ESA (ESMA) 
tista’ toħroġ u tibgħat lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni l-
opinjoni dwar l-aġġustament tal-livelli 
limitu msemmija fil-paragrafu 2, billi tqis 
l-iżviluppi fis-swieq finanzjarji. Il-
Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-opinjoni tal-ESA 
(ESMA), permezz ta' atti delegati skont l-
Artikolu 36 u soġġett għall-kondizzjonijiet 
tal-Artikoli 37 u 38, timmodifika l-livelli 
limitu msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 266
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
timmodifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2, filwaqt li tqis l-iżviluppi fis-
swieq finanzjarji.

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
tispeċifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifika ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji kollha f’livell 
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limitu hekk baxx aktarx se tiġġenera divulgazzjoni sinifikanti kuljum. Dan il-livell jista’ 
jimpedixxi severament lir-regolatur u lill-kumpaniji individwali mill-perspettiva 
amministrattiva u aktarx jipprovdi tfixkil mhux meħtieġ u potenzjalment jidfen id-dejta li jkun 
fiha sinifikat. Għandu jkun hemm spazju għall-flessibilità fil-livelli limitu tan-notifika.

Emenda 267
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-

ċentru tan-negozjar
Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tal-ordnijiet jipprovdi stampa mhux kompluta u jżid l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni, jaffettwa b’mod sproporzjonat l-intermedjarji u l-parteċipanti fis-suq ta’ 
daqs iżgħar, u finalment ikollu impatt fuq l-investituri u l-emittenti. Il-ħtieġa għal trasparenza 
akbar u monitoraġġ aħjar tal-bejgħ bin-nieqes tintlaħaq l-aħjar bid-divulgazzjoni lir-
regolaturi tal-pożizzjonijiet tal-bejgħ bin-nieqes netti.
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Emenda 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-

ċentru tan-negozjar
Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-immarkar tal-ordnijiet skoperti jimplika spejjeż żejda għaċ-ċentri tan-negozjar 
u l-intermedjarji, mingħajr benefiċċji ċari għar-regolaturi. Barra dan, l-informazzjoni li 
toħroġ mill-immarkar tal-ordnijiet ma tkunx kompluta (in-negozju OTC huwa eskluż) u ma 
tkunx taqbel ma’ dik li toħroġ mill-pożizzjoni bin-nieqes netta maħduma fl-aħħar tal-ġurnata.

Emenda 269
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-

ċentru tan-negozjar
Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
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jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tal-ordnijiet fiċ-ċentri tan-negozjar mhux miżura adegwata biex titjieb it-
trasparenza. Dan l-immarkar tal-ordnijiet iwassal għal spejjeż għolja tal-implimentazzjoni 
għall-utenti, il-fornituri tal-infrastruttura u ċ-ċentri tan-negozjar, li finalment se jkunu piż li 
jġorru l-investituri finali, filwaqt li l-benefiċċji addizzjonali huma diskutibbli.

Emenda 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-

ċentru tan-negozjar
Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-pożizzjonijiet bin-nieqes jgħinu s-sorveljanza tas-suq, il-valur miżjud tal-
immarkar tal-ordnijiet skoperti mhuwiex ċar, anke meta jitqies li d-Direttiva dwar is-Swieq fl-
Istrumenti Finanzjarji timponi fuq il-parteċipanti fis-suq ir-rekwiżit li jirrappurtaw lill-
awtoritajiet regolatorji t-tranżazzjonijiet eżegwiti kollha.

Emenda 271
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-

ċentru tan-negozjar
Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-qafas regolatorju tal-UE huwa proporzjonat, għandna nagħżlu reġim 
wieħed (ir-reġim tad-divulgazzjoni propost) minflok tnejn li jservu l-istess għan.
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Emenda 272
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-
ċentru tan-negozjar

Ir-rapportar tal-bejgħ bin-nieqes lill-
awtoritajiet kompetenti

Or. en

Emenda 273
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti fiċ-
ċentru tan-negozjar

L-immarkar ta’ ordinijiet skoperti

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titoli għandhom jiġu mmarkati irrispettivament minn jekk humiex innegozjati fiċ-ċentru tan-
negozjar jew OTC.

Emenda 274
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu 
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 

Il-Kummissjoni għandha titlob lill-ESA 
(ESMA) biex temenda l-Anness 1 għar-
Regolament (KE) Nru 1287/2006 sabiex l-
intermedjarji li jeżegwixxu l-bejgħ bin-
nieqes jintalbu jindikaw dan il-bejgħ 
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jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

bħala wieħed bin-nieqes fir-rapport tat-
tranżazzjonijiet ta’ dan il-bejgħ lill-
awtorità kompetenti rilevanti.

Or. en

Emenda 275
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu
jistabilixxi proċeduri li jiżguraw li persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu 
ordinijiet fiċ-ċentru tan-negozjar 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun 
qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Id-ditti kollha ta’ investiment skont it-
tifsira tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 
2004/39/KE u l-membri kollha ta’ suq 
regolat jew faċilità tan-negozjar
multilaterali għandhom jinkludu fir-
rapporti tat-tranżazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 25(3) ta’ dik id-Direttiva marka li 
tindika, għat-tranżazzjonijiet fl-ishma, 
jekk it-tranżazzjoni tikkostitwixxix bejgħa 
bin-nieqes jew le.

L-informazzjoni aggregata dwar dan il-
bejgħ bin-nieqes għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku.
Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
tal-atti delegati skont l-Artikolu 36 u 
soġġett għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 
37 u 38, miżuri li jispeċifikaw kif din l-
informazzjoni aggregata għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ bin-nieqes li jsir fuq l-RM u l-MTFs u l-bejgħ bin-nieqes OTC jinqabdu u jiżguraw 
informazzjoni aħjar għar-regolaturi u l-pubbliku. L-użu ta’ mekkaniżmu eżistenti, jagħmilha 
ferm orħos mill-ħolqien ta’ sistema kompletament ġdida. Wieħed jittama li fil-ġejjieni r-
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rapporti tat-tranżazzjonijiet isiru direttament lill-ESMA (ara l-konsultazzjoni dwar ir-
reviżjoni tal-MiFID). Dan jiżgura kontenut u format komuni għar-rapporti tat-
tranżazzjonijiet, jiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni bejn ir-regolaturi għall-finijiet tas-
superviżjoni tal-abbuż tas-suq u jagħmel possibbli l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni 
armonizzata mill-ESMA.

Emenda 276
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet fiċ-
ċentru tan-negozjar jimmarkaw ordnijiet 
ta’ bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-
nieqes tas-sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar 
għandu jippubblika għall-inqas kuljum 
sommarju tal-volum ta’ ordnijiet 
immarkati bħala ordinijiet skoperti.

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar jew ditta ta’ 
investiment li teżegwixxi l-ordnijiet f’isem 
il-klijenti f’dawk l-istrumenti ’l barra 
minn ċentru tan-negozjar għandhom
jistabilixxu proċeduri għal ċirkostanzi 
eċċezzjonali li jiżguraw li persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet 
fiċ-ċentru tan-negozjar jew permezz tad-
ditta ta’ investiment ikunu f’pożizzjoni li 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun qed 
jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-sehem.

Or. en

Emenda 277
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet fiċ-
ċentru tan-negozjar jimmarkaw ordnijiet 
ta’ bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-

Ċentru tan-negozjar li għandu titoli 
ammessi għan-negozjar jew ditta ta’ 
investiment li teżegwixxi l-ordnijiet f’isem 
il-klijenti jew f’isimha f’dawk l-istrumenti 
’l barra minn ċentru tan-negozjar
għandhom jistabilixxu proċeduri li 
jiżguraw li persuni fiżiċi jew ġuridiċi li qed 



AM\853802MT.doc 91/122 PE456.773v01-00

MT

nieqes tas-sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar 
għandu jippubblika għall-inqas kuljum 
sommarju tal-volum ta’ ordnijiet immarkati 
bħala ordinijiet skoperti.

jeżegwixxu ordinijiet fiċ-ċentru tan-
negozjar jew permezz tad-ditta ta’ 
investiment ikunu f’pożizzjoni li 
jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ bħala 
ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ ikun qed 
jidħol għal bejgħa bin-nieqes tat-titoli. Iċ-
ċentru tan-negozjar jew id-ditta ta’ 
investiment għandhom jippubblikaw
għall-inqas kuljum sommarju tal-volum ta’ 
ordnijiet immarkati bħala ordinijiet 
skoperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titoli għandhom jiġu mmarkati irrispettivament minn jekk humiex innegozjati fiċ-ċentru tan-
negozjar jew OTC.

Emenda 278
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi 
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet fiċ-
ċentru tan-negozjar jimmarkaw ordnijiet 
ta’ bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-
nieqes tas-sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar 
għandu jippubblika għall-inqas kuljum 
sommarju tal-volum ta’ ordnijiet immarkati 
bħala ordinijiet skoperti.

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi 
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet u 
jinnegozjaw f’isimhom fiċ-ċentru tan-
negozjar jimmarkaw ordnijiet ta’ bejgħ 
bħala ordinijiet skoperti jekk il-bejjiegħ 
ikun qed jidħol għal bejgħa bin-nieqes tas-
sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar għandu 
jippubblika għall-inqas kuljum sommarju 
tal-volum ta’ ordnijiet immarkati bħala 
ordinijiet skoperti.

Or. en
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Emenda 279
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi 
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet fiċ-
ċentru tan-negozjar jimmarkaw ordnijiet 
ta’ bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-
nieqes tas-sehem. Iċ-ċentru tan-negozjar 
għandu jippubblika għall-inqas kuljum 
sommarju tal-volum ta’ ordnijiet immarkati 
bħala ordinijiet skoperti.

Ċentru tan-negozjar li għandu ishma 
ammessi għan-negozjar għandu jistabilixxi 
proċeduri li jiżguraw li persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li qed jeżegwixxu ordinijiet fiċ-
ċentru tan-negozjar jimmarkaw ordnijiet 
ta’ bejgħ bħala ordinijiet skoperti jekk il-
bejjiegħ ikun qed jidħol għal bejgħa bin-
nieqes tas-sehem. Id-dejta miġbura 
għandha tkun disponibbli għall-awtorità 
kompetenti rilevanti. Iċ-ċentru tan-
negozjar għandu jippubblika għall-inqas 
kuljum sommarju tal-volum ta’ ordnijiet 
immarkati bħala ordinijiet skoperti għal 
kull sehem innegozjat f’dak iċ-ċentru tan-
negozjar.

Or. en

Emenda 280
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
Divulgazzjoni pubblika ta’ pożizzjonijiet 

bin-nieqes netti sinifikanti f'ishma
1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
li għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga 
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.
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2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ dik il-kumpanija konċernata u 
kull 0.1 % aktar minn dak.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
timmodifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2, filwaqt li tqis l-iżviluppi fis-
swieq finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjoni pubblika tal-pożizzjonijiet bin-nieqes individwali jista’ jkollha effetti 
negattivi fuq il-fondi ż-żgħar. Tista’ tikkawża komportament proċikliku li jwassal biex il-
prezzijiet tal-ishma jinżlu, bi ħsara għan-negozji Ewropej u jwassal għal likwidità mnaqqsa u 
formazzjoni tal-prezz anqas effiċjenti għall-utenti tas-suq – l-investituri fil-livell tal-konsum, 
il-fondi tal-pensjoni u l-emittenti korporattivi.  Id-dispożizzjonijiet dwar in-notifika fl-Artikolu 
5 jippermettu ’l awtoritajiet kompetenti li jaċċessaw l-informazzjoni rilevanti sabiex 
jimmonitorjaw ir-riskji sistemiċi mingħajr piżijiet sinifikanti.

Emenda 281
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
li għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga 
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.

1. L-awtorità kompetenti rilevanti 
għandha tippubblika, ta’ kuljum, id-
dettalji tal-ammont aggregat tal-
pożizzjonijiet bin-nieqes netti għal kull 
sehem li għalih irċeviet notifika skont l-
Artikolu 5. Din id-divulgazzjoni 
m’għandhiex tidentifika d-detentur tal-
pożizzjoni bin-nieqes netta.

Or. en
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Emenda 282
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
li għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.

1. L-awtorità kompetenti rilevanti għandha 
tippubblika d-dettalji pubbliċi tal-
pożizzjoni kull meta l-pożizzjoni tilħaq jew 
taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga d-
dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta l-
pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell limitu 
ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.

1. L-awtorità kompetenti rilevanti 
għandha tiddivulga lill-pubbliku fl-aħħar 
ta’ kull ġurnata tan-negozju l-
pożizzjonijiet bin-nieqes netti aggregati
fir-rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ 
ta’ kumpanija li għandha ishma ammessi 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar 
għandha tiddivulga d-dettalji pubbliċi tal-
pożizzjoni kull meta l-pożizzjoni tilħaq jew 
taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 284
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga 
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija 
għandha tiddivulga d-dettalji pubbliċi tal-
pożizzjoni kull meta l-pożizzjoni tilħaq jew 
taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titoli għandhom jiġu mmarkati irrispettivament minn jekk humiex innegozjati fiċ-ċentru tan-
negozjar jew OTC.

Emenda 285
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tiddivulga 
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni kull meta 
l-pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti msemmi fil-
paragrafu 2.

1. Persuna fiżika jew ġuridika li jkollha 
pożizzjoni bin-nieqes netta fir-rigward tal-
kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija li 
għandha ishma ammessi għan-negozjar 
f’ċentru tan-negozjar għandha tinnotifika 
d-dettalji pubbliċi tal-pożizzjoni lill-ESA 
(ESMA) kull meta l-pożizzjoni tilħaq jew 
taqa’ taħt livell limitu ta’ notifika rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 2. L-ESA (ESMA) 
għandha tiddivulga dawn il-pożizzjonijiet 
lill-pubbliku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi kollha ta’ pożizzjoni notifikata jkunu jistgħu jirrappurtawha lil korp uniku, 
jiġifieri l-ESMA, minflok lil wieħed mis-27 regolatur differenti skont l-ishma involuti. Barra 
dan, id-dispożizzjoni emendata tippermetti li l-pożizzjonijiet kollha soġġetti għad-
divulgazzjoni pubblika jkunu disponibbli għall-pubbliku f’post wieħed, jiġifieri, is-sit tal-
internet tal-ESMA. L-emenda tiżgura wkoll l-ekonomiji tal-iskala għall-awtoritajiet li huma 
membri tal-ESMA u li kieku kien ikollhom kull waħda minnhom tibni mekkaniżmi tar-
rapportar u/jew tal-pubblikazzjoni.

Emenda 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn persuna fiżika jew ġuridika 
nnotifikat li l-pożizzjoni bin-nieqes tas-
sehem f’kumpanija laħqet jew qabżet 
livelli limitu msemmija fl-Artikolu 7(2) 
għad-divulgazzjoni pubblika, l-ESA 
(ESMA) għandha tagħmel disponibbli 
għall-pubbliku r-rapport tal-pożizzjonijiet 
bin-nieqes ta’ kuljum. Id-divulgazzjoni 
għandha ssir f’forma aggregata u 
m’għandux ikun fiha informazzjoni dwar 
min hu d-detentur tal-pożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjoni lill-pubbliku tal-pożizzjonijiet bin-nieqes individwali ma tassistix lir-
regolaturi fl-intraċċar tal-abbuż tas-suq u tesponi d-detenturi tal-pożizzjonijiet bin-nieqes 
għall-possibbiltà ta’ pressjonijiet qosra u komportament abbużiv ieħor; id-divulgazzjoni 
tħeġġeġ il-komportament tal-merħla; tnaqqas il-likwidità għaliex l-investituri ma jieħdux gost 
li l-pożizzjonijiet bin-nieqes tagħhom isiru magħrufa mal-kumpaniji u għalhekk jippreferu li 
jevitaw li jbiegħu bin-nieqes. Id-divulgazzjoni aggregata tipprovdi informazzjoni utli għall-
parteċipanti fis-suq.
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Emenda 287
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ dik il-kumpanija konċernata u 
kull 0.1 % aktar minn dak.

imħassar

Or. en

Emenda 288
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ dik il-kumpanija konċernata u 
kull 0.1 % aktar minn dak.

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 3 %
tal-valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
dik il-kumpanija konċernata u kull 0.1 % 
aktar minn dak.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet bin-nieqes huma sinjal lill-bqija tas-suq li l-investitur qed iħoss li l-prezz 
eżistenti tas-sehem huwa għoli wisq.  Jekk il-bqija tas-suq jaqbel, isseħħ korrezzjoni tal-prezz 
hekk kif dawn ibiegħu s-sehem ukoll, kif ġara fil-każ tal-Enron. Din il-funzjoni tal-bejgħ bin-
nieqes għandha valur biss fil-livell limitu għoli ta’ 3% hekk kif il-pożizzjonijiet iżgħar 
għandhom anqas tifsira u jwasslu biss għal anqas likwidità minħabba li l-investituri joqogħdu 
lura milli jieħdu – u jiddivulgaw – pożizzjonijiet bin-nieqes iżgħar.
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Emenda 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 
0.5 % tal-valur tal-kapital azzjonarju 
maħruġ ta’ dik il-kumpanija konċernata u 
kull 0.1 % aktar minn dak.

2. Livell limitu ta’ pubblikazzjoni rilevanti 
huwa perċentwal li huwa ugwali għal 1 % 
tal-valur tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ 
dik il-kumpanija konċernata u kull 0.2 % 
aktar minn dak.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’aħniex konvinti li l-benefiċċji assoċjati mar-reġim ta’ “divulgazzjoni pubblika ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti fl-ishma” jegħlbu l-ispejjeż tiegħu.
Sabiex jiġi limitat l-impatt tad-dispożizzjoni attwali, nissuġġerixxu li ngħollu l-livelli limitu.

Emenda 290
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-divulgazzjoni m’għandhiex tidentifika 
d-detentur tal-pożizzjoni bin-nieqes netta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjonijiet aggregati u anonimi jipprovdu l-aqwa mezz ta’ kif jintlaħqu l-għanijiet 
tal-politika mingħajr ma ssir ħsara lill-investituri u l-emittenti li jużaw is-swieq.
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Emenda 291
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
timmodifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2, filwaqt li tqis l-iżviluppi fis-
swieq finanzjarji.

imħassar

Or. en

Emenda 292
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
timmodifika l-livelli limitu msemmija fil-
paragrafu 2, filwaqt li tqis l-iżviluppi fis-
swieq finanzjarji.

3. Jekk ikun meħtieġ, l-ESA (ESMA) 
tista’ toħroġ u tibgħat lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni l-
opinjoni dwar l-aġġustament tal-livelli 
limitu msemmija fil-paragrafu 2, billi tqis 
l-iżviluppi fis-swieq finanzjarji.
Il-Kummissjoni tista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-opinjoni tal-ESA 
(ESMA), permezz ta' atti delegati skont l-
Artikolu 36 u soġġett għall-kondizzjonijiet 
tal-Artikoli 37 u 38, timmodifika l-livelli 
limitu msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 293
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 

pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti 
f’dejn sovran u swaps ta' inadempjenza 

tal-kreditu
1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti kull meta kwalunkwe 
tali pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti għal dak l-
Istat Membru jew l-Unjoni:
(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni;
(b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta' Stat Membru jew l-Unjoni.
2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu mill-ammont 
inizjali u mbagħad livelli inkrimentali 
addizzjonali speċifikati fir-rigward ta’ kull 
Stat Membru u l-Unjoni kif speċifikat fil-
miżuri meħuda mill-Kummissjoni skont 
il-paragrafu 3.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
tispeċifika l-ammonti u l-livelli 
inkrimentali msemmija fil-paragrafu 2. 
Għandha tqis l-elementi kollha segwenti:
(a) li l-livelli limitu ma għandhomx jiġu 
stabiliti f’tali livell li jirrikjedi notifika ta’ 
pożizzjonijiet li jkunu ta' valur minimu;
(b) il-valur totali tad-dejn sovran maħruġ 
pendenti għal kull Stat Membru u l-
Unjoni u d-daqs medju ta’ pożizzjonijiet 
miżmuma minn parteċipanti fis-suq 
relatati mad-dejn sovran ta’ dak l-Istat 
Membru jew l-Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li huwa meħtieġ reġim ta’ divulgazzjoni permanenti 
fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes fid-dejn sovran.  Is-sejbiet tar-rapport tat-task force 
tal-Kummissjoni dwar l-interazzjoni tas-CDS sovrani u s-swieq tal-bonds juru li ma nstabet l-
ebda evidenza konklussiva li tissuġġerixxi li l-iżviluppi fis-suq tas-CDS qed jikkawżaw spejjeż 
tal-iffinanzjar ogħla għall-Istati Membri, iżda jindikaw li s-suq tas-CDS sovrani huwa 
effiċjenti, u ta’ benefiċċju għall-Istati Membri.

Emenda 294
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti 
f’dejn sovran u swaps ta' inadempjenza 
tal-kreditu

Notifika lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti fi 
strumenti finanzjarji li mhumiex ishma

Or. en

Ġustifikazzjoni

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).
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Emenda 295
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti kull meta kwalunkwe 
tali pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti għal dak l-
Istat Membru jew l-Unjoni:

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-ESA (ESMA):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet netti kollha fl-ishma ta’ kumpanija għandhom jiġu nnotifikati lill-ESMA 
sabiex l-awtorità jkollha ħarsa ġenerali tal-pożizzjonijiet bin-nieqes. Huwa kruċjali li jkun 
hemm trasparenza sħiħa għall-istrumenti tad-dejn sovran kif ukoll għas-CDS relatati ma’ 
dawn l-istrumenti għaliex dawn il-prodotti jista’ jkollhom impatt fuq l-istabbiltà tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 296
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti kull meta kwalunkwe 
tali pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti għal dak l-Istat 
Membru jew l-Unjoni:

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika d-dettalji tal-pożizzjoni 
lill-ESA (ESMA) kull meta kwalunkwe tali 
pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell limitu 
ta’ notifika rilevanti għal dak l-Istat 
Membru jew l-Unjoni:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-detenturi kollha ta’ pożizzjoni notifikata jkunu jistgħu jirrappurtawha lil korp uniku, 
jiġifieri l-ESMA, minflok lil wieħed mis-27 regolatur differenti skont l-ishma involuti. Barra 
dan, id-dispożizzjoni emendata tippermetti li l-pożizzjonijiet kollha soġġetti għad-
divulgazzjoni pubblika jkunu disponibbli għall-pubbliku f’post wieħed, jiġifieri, is-sit tal-
internet tal-ESMA. L-emenda tiżgura wkoll l-ekonomiji tal-iskala għall-awtoritajiet li huma 
membri tal-ESMA u li kieku kien ikollhom kull waħda minnhom tibni mekkaniżmi tar-
rapportar u/jew tal-pubblikazzjoni.

Emenda 297
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti kull meta kwalunkwe 
tali pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti għal dak l-Istat 
Membru jew l-Unjoni:

1. Persuna naturali jew legali li jkollha xi 
waħda mill-pożizzjonijiet segwenti 
għandha tinnotifika lill-awtorità 
kompetenti rilevanti hekk kif kwalunkwe 
tali pożizzjoni tilħaq jew taqa’ taħt livell 
limitu ta’ notifika rilevanti:

Or. en

Emenda 298
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni;

(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni jew pożizzjoni bin-nieqes 
netta fi strument finanzjarju relatat mad-
dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni;

Or. en
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Emenda 299
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni;

(a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mad-dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni jew ta’ istituzzjoni rilevanti 
għas-sistema li hija stabbilita jew 
domiċiljata fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 300
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata mad-
dejn sovran maħruġ ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni,

a) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata mad-
dejn maħruġ ta’ Stat Membru jew tal-
Unjoni jew ta’ istitut rilevanti b’mod 
sistemiku li huwa residenti jew stabbilit fl-
Unjoni,

Or. de

Emenda 301
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta' Stat Membru jew l-Unjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 302
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma' 
obbligu ta' Stat Membru jew l-Unjoni.

(b) pożizzjoni bin-nieqes netta relatata 
mal-indiċijiet ta’ suq finanzjarju ta’ Stat 
Membru jew l-Unjoni jew pożizzjoni bin-
nieqes netta fi strument finanzjarju relatat 
mal-indiċijiet ta’ suq finanzjarju ta' Stat 
Membru jew l-Unjoni.

Or. en

Emenda 303
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma’ 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni.

b) pożizzjoni skoperta fi swaps ta’ 
inadempjenza tal-kreditu relatata ma’ 
obbligu ta’ Stat Membru jew l-Unjoni jew 
ta’ istitut rilevanti b’mod sistemiku li 
huwa residenti jew stabbilit fl-Unjoni.

Or. de

Emenda 304
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) pożizzjoni bin-nieqes netta fi 
strument finanzjarju relatat mal-kapital 
azzjonarju maħruġ ta’ kumpanija.

Or. en
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Emenda 305
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu mill-ammont 
inizjali u mbagħad livelli inkrimentali 
addizzjonali speċifikati fir-rigward ta’ kull 
Stat Membru u l-Unjoni kif speċifikat fil-
miżuri meħuda mill-Kummissjoni skont 
il-paragrafu 3.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet netti kollha fl-ishma ta’ kumpanija għandhom jiġu nnotifikati lill-ESMA 
sabiex l-awtorità jkollha ħarsa ġenerali tal-pożizzjonijiet bin-nieqes. Huwa kruċjali li jkun 
hemm trasparenza sħiħa għall-istrumenti tad-dejn sovran kif ukoll għas-CDS relatati ma’ 
dawn l-istrumenti għaliex dawn il-prodotti jista’ jkollhom impatt fuq l-istabbiltà tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 306
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu mill-ammont inizjali 
u mbagħad livelli inkrimentali addizzjonali 
speċifikati fir-rigward ta’ kull Stat Membru 
u l-Unjoni kif speċifikat fil-miżuri meħuda 
mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3.

2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu mill-ammont inizjali 
u mbagħad livelli inkrimentali addizzjonali 
speċifikati fir-rigward ta’ kull Stat Membru 
u l-Unjoni kif speċifikat fil-miżuri meħuda 
mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3. Il-
livelli limitu ta’ notifika għandhom jiġu 
ppubblikati f’dejtabejż ċentrali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-livelli limitu rilevanti għandha tkun disponibbli permezz ta’ dejtabejż 
ċentrali.

Emenda 307
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom jikkonsistu mill-ammont 
inizjali u mbagħad livelli inkrimentali 
addizzjonali speċifikati fir-rigward ta’ kull 
Stat Membru u l-Unjoni kif speċifikat fil-
miżuri meħuda mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 3.

2. Il-livelli limitu ta’ notifika rilevanti 
għandhom ikunu speċifikati fil-miżuri 
meħuda mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinkisbu kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri kollha, il-livelli limitu ta’ notifika 
għandhom jiġu armonizzati fl-Unjoni kollha.

Emenda 308
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
tispeċifika l-ammonti u l-livelli 
inkrimentali msemmija fil-paragrafu 2. 

imħassar
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Għandha tqis l-elementi kollha segwenti:
(a) li l-livelli limitu ma għandhomx jiġu 
stabiliti f’tali livell li jirrikjedi notifika ta’ 
pożizzjonijiet li jkunu ta' valur minimu;
(b) il-valur totali tad-dejn sovran maħruġ 
pendenti għal kull Stat Membru u l-
Unjoni u d-daqs medju ta’ pożizzjonijiet 
miżmuma minn parteċipanti fis-suq 
relatati mad-dejn sovran ta’ dak l-Istat 
Membru jew l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet netti kollha fl-ishma ta’ kumpanija għandhom jiġu nnotifikati lill-ESMA 
sabiex l-awtorità jkollha ħarsa ġenerali tal-pożizzjonijiet bin-nieqes. Huwa kruċjali li jkun 
hemm trasparenza sħiħa għall-istrumenti tad-dejn sovran kif ukoll għas-CDS relatati ma’ 
dawn l-istrumenti għaliex dawn il-prodotti jista’ jkollhom impatt fuq l-istabbiltà tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 309
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
tispeċifika l-ammonti u l-livelli 
inkrimentali msemmija fil-paragrafu 2. 
Għandha tqis l-elementi kollha segwenti:

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 36 u soġġett 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 37 u 38, 
tispeċifika l-livelli limitu ta’ notifika 
rilevanti msemmija fil-paragrafu 2. 
Għandha tqis l-elementi kollha segwenti:

Or. en

Emenda 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-valur totali tad-dejn sovran maħruġ 
pendenti għal kull Stat Membru u l-Unjoni 
u d-daqs medju ta’ pożizzjonijiet miżmuma 
minn parteċipanti fis-suq relatati mad-dejn 
sovran ta’ dak l-Istat Membru jew l-
Unjoni.

(b) il-valur totali tad-dejn sovran maħruġ 
pendenti għal kull Stat Membru u l-Unjoni, 
il-fatturat u d-daqs medju ta’ pożizzjonijiet 
miżmuma minn parteċipanti fis-suq relatati 
mad-dejn sovran ta’ dak l-Istat Membru 
jew l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi tas-swieq tad-dejn sovran, jidher li hemm il-ħtieġa ta’ 
livelli limitu speċifiċi għal kull Stat Membru. Il-livell limitu għandu jqis il-livell tal-likwidità 
ta’ kull suq tad-dejn sovran, billi joqgħod fuq l-evalwazzjoni li ssir mill-awtoritajiet 
kompetenti. B’dan il-mod il-livelli limitu jistgħu jvarjaw bejn l-Istati Membri u għal tipi ta’ 
titoli differenti.

Emenda 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-likwidità ta’ kull suq tal-bonds 
sovrani, evalwat mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi tas-swieq tad-dejn sovran, jidher li hemm il-ħtieġa ta’ 
livelli limitu speċifiċi għal kull Stat Membru. Il-livell limitu għandu jqis il-livell tal-likwidità 
ta’ kull suq tad-dejn sovran, billi joqgħod fuq l-evalwazzjoni li ssir mill-awtoritajiet 
kompetenti. B’dan il-mod il-livelli limitu jistgħu jvarjaw bejn l-Istati Membri u għal tipi ta’ 
titoli differenti.
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Emenda 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Iż-żamma tar-rekords

Għall-finijiet tal-Artikoli 5, 7 u 8, il-
persuni fiżiċi u ġuridiċi li għandhom 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti 
għandhom iżommu għal perjodu ta’ 10 
snin ir-rekords tal-pożizzjonijiet grossi li 
jagħmlu pożizzjoni bin-nieqes netta 
sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jwettqu superviżjoni effiċjenti tar-reġim 
mistenni tan-notifiki u d-divulgazzjoni, huwa suġġerit li l-persuni fiżiċi u ġuridiċi li nnotifikaw 
lill-awtoritajiet kompetenti jew iddivulgaw lill-pubbliku l-pożizzjonijiet bin-nieqes netti 
sinifikanti jżommu għal perjodu ta’ 10 snin ir-rekords tal-pożizzjonijiet grossi li jagħmlu 
pożizzjoni bin-nieqes netta sinifikanti.

Emenda 313
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe notifika jew divulgazzjoni
skont l-Artikoli 5, 7 jew 8 għandu 
jistabilixxi dettalji tal-identità tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li jkollha l-pożizzjoni 
rilevanti, id-daqs tal-pożizzjoni rilevanti, l-
emittent fir-rigward ta’ liema pożizzjoni 
rilevanti tkun miżmuma u d-data li fiha 
tkun inħolqot, inbidlet jew ma baqgħetx 

1. Kwalunkwe notifika skont l-Artikoli 5, 7 
jew 8 għandu jistabilixxi dettalji tal-
identità tal-persuna fiżika jew ġuridika li 
jkollha l-pożizzjoni rilevanti, id-daqs tal-
pożizzjoni rilevanti, l-emittent fir-rigward 
ta’ liema pożizzjoni rilevanti tkun 
miżmuma u d-data li fiha tkun inħolqot, 
inbidlet jew ma baqgħetx tinżamm il-
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tinżamm il-pożizzjoni rilevanti. pożizzjoni rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjoni pubblika tal-pożizzjonijiet bin-nieqes individwali jista’ jkollha effetti 
negattivi fuq il-fondi ż-żgħar. Tista’ tikkawża komportament proċikliku li jwassal biex il-
prezzijiet tal-ishma jinżlu, bi ħsara għan-negozji Ewropej u jwassal għal likwidità mnaqqsa u 
formazzjoni tal-prezz anqas effiċjenti għall-utenti tas-suq – l-investituri fil-livell tal-konsum, 
il-fondi tal-pensjoni u l-emittenti korporattivi.  Id-dispożizzjonijiet dwar in-notifika fl-Artikolu 
5 jippermettu ’l awtoritajiet kompetenti li jaċċessaw l-informazzjoni rilevanti sabiex 
jimmonitorjaw ir-riskji sistemiċi mingħajr piżijiet sinifikanti.

Emenda 314
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe notifika jew divulgazzjoni 
skont l-Artikoli 5, 7 jew 8 għandu 
jistabilixxi dettalji tal-identità tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li jkollha l-pożizzjoni 
rilevanti, id-daqs tal-pożizzjoni rilevanti, l-
emittent fir-rigward ta’ liema pożizzjoni 
rilevanti tkun miżmuma u d-data li fiha 
tkun inħolqot, inbidlet jew ma baqgħetx 
tinżamm il-pożizzjoni rilevanti.

1. Kwalunkwe notifika jew divulgazzjoni 
skont l-Artikoli 5, 7 jew 8 għandu 
jistabilixxi dettalji tal-identità tal-persuna 
fiżika jew ġuridika li jkollha l-pożizzjoni 
rilevanti, id-daqs tal-pożizzjoni rilevanti, l-
emittent fir-rigward ta’ liema pożizzjoni 
rilevanti tkun miżmuma u d-data li fiha 
tkun inħolqot, inbidlet jew ma baqgħetx 
tinżamm il-pożizzjoni rilevanti.

Id-divulgazzjoni skont l-Artikolu 7 
għandha tinkludi d-dettalji, f’forma 
anonima, tal-persuna fiżika jew ġuridika 
li għandha l-pożizzjoni rilevanti, id-daqs 
tal-pożizzjoni rilevanti, l-emittent li fir-
rigward tiegħu qed tinżamm il-pożizzjoni 
rilevanti u d-data li fiha l-pożizzjoni 
rilevanti nħolqot, inbidlet jew ma 
baqgħetx tinżamm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet tal-Artikolu 7 jintlaħqu l-aħjar bid-divulgazzjoni aggregata tal-pożizzjonijiet bin-
nieqes. Id-divulgazzjoni pubblika tal-pożizzjonijiet bin-nieqes individwali għandha impatt 
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negattiv fuq il-likwidità li jirriżulta mill-fatt li l-investituri ma jbiegħux bin-nieqes sabiex 
jevitaw l-iskopertura pubblika tal-istrateġiji tan-negozjar tal-proprjetà. L-informazzjoni dwar 
il-bejgħ bin-nieqes aggregat fuq il-bażi ta’ titolu-b’titolu tkun ta’ aktar benefiċċju għall-
parteċipanti fis-suq għaliex tagħti stampa sħiħa tal-emittent konċernat.

Emenda 315
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
12.00 pm tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-
pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun fl-
aħħar tal-jum ta' negozju li fih il-persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha l-pożizzjoni 
rilevanti, bl-eċċezzjoni tal-kummerċ 
awtomatizzat ta’ bil-lejl fejn ir-referenza 
għandha tkun T+1. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħin rilevanti għall-kalkolu m’għandux ikun l-12.00 p.m. imma, sabiex jiġu evitati l-ordnijiet 
mhux konfermati, ikun aħjar li r-referenza ssir għall-aħħar tad-data ta’ negozju. Barra dan, 
il-każ speċjali tal-kummerċ awtomatizzat matul il-lejl jeħtieġ li jkun definit; f’dan il-każ il-jum 
ta’ referenza jeħtieġ li jkun T+1.

Emenda 316
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
12.00 pm tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
11.59 pm tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-



AM\853802MT.doc 113/122 PE456.773v01-00

MT

pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss. Il-ħinijiet 
għandhom jiġu kalkulati b’referenza 
għaż-żona tal-ħin tal-post prinċipali tan-
negozju tal-persuna fiżika jew ġuridika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li kien hemm żball fit-test tal-Kummissjoni, għaliex 12 p.m. (nofsinhar) ikun in-
nofs tal-jum ta’ negozju. Billi għadd ta’ żoni tal-ħin jistgħu jkunu rilevanti, huwa importanti li 
jiġi ċċarat liema waħda tipprevali. Jagħmel sens li din tkun iż-żona tal-ħin tal-parteċipant 
tas-suq li qed jinnotifika minħabba d-diffikultà addizzjonali tal-parteċipanti li jeħtieġu li 
jiftħu pożizzjonijiet f’nofs il-jum.

Emenda 317
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
12.00 pm tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-
pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
nofsillejl tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-
pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jeħtieġ li jinbidel sabiex jiġi ċċarat liema “jum ta’ negozju” – liema żona tal-
ħin – huwa rilevanti. Fil-paragrafu 2 l-intenzjoni hija li l-kalkolu jkun f’nofsillejl.
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Emenda 318
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun 
12.00 pm tal-jum ta' negozju li fih il-
persuna fiżika jew ġuridika jkollha l-
pożizzjoni rilevanti. In-notifika jew id-
divulgazzjoni ma għandhomx isiru aktar 
tard mit-3.30 ta’ wara nofsinhar fil-jum ta' 
negozju li jkun imiss.

2. Il-ħin rilevanti għall-kalkolu ta’ 
pożizzjoni bin-nieqes netta għandu jkun fl-
aħħar tal-jum ta' negozju li fih il-persuna 
fiżika jew ġuridika jkollha l-pożizzjoni 
rilevanti. In-notifika jew id-divulgazzjoni 
ma għandhomx isiru aktar tard mit-3.30 ta’ 
wara nofsinhar fil-jum ta' negozju li jkun 
imiss.

Or. en

Emenda 319
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-notifika ta’ informazzjoni lil 
awtorità kompetenti rilevanti għandha 
ssir skont is-sistema stipulata fl-
Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1287/2006.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-emendi fl-Artikoli 7 u 8

Emenda 320
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-divulgazzjoni pubblika ta’ 
informazzjoni stipulata fl-Artikolu 7 
għandha ssir b’mod li tiżgura aċċess 
mgħaġġel għall-informazzjoni fuq bażi 
mhux diskriminatorja. L-informazzjoni 
għandu jsir disponibbli għall-
mekkaniżmu maħtur uffiċjalment tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju tal-emittent tal-
ishma msemmija fl-Artikolu 21(2) tad-
Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill21 .

imħassar

21 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-emendi fl-Artikoli 7 u 8

Emenda 321
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi 
jekk għandhiex issir xi divulgazzjoni 
skont xi Artikolu tal-pożizzjonijiet 
miżmuma mad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament sakemm mad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament jew wara, il-valur 
perċentwal tal-pożizzjoni ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika ma jitbiddilx biex 
jilħaq jew jaqa’ taħt il-livell limitu ta’ 
notifika jew pubblikazzjoni rilevanti b’att 
doluż ta’ dik il-persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titnaqqas il-probabbiltà ta’ xokk fis-suq li jirriżulta mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament, l-
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awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi jekk għandux ikun hemm rekwiżit ta’ divulgazzjoni għall-
pożizzjonijiet eżistenti miżmuma fiż-żmien meta r-Regolament jidħol fis-seħħ. L-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi jekk l-investituri għandhomx jintalbu jagħmlu divulgazzjonijiet 
biss mal-ewwel okkażjoni li fiha n-negozju attiv iwassal biex il-pożizzjoni tagħhom taqbeż il-
limitu livell rilevanti tad-divulgazzjoni.

Emenda 322
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Informazzjoni li trid tiġi pprovduta lill-

AETS
1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu informazzjoni f’forma 
sommarja lill-AETS fuq bażi trimestrali 
dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti lil 
għandhom x'jaqsmu ma' ishma jew dejn 
sovran, u pożizzjonijiet skoperti li 
jkollhom x'jaqsmu ma' swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu, li għalihom 
tkun l-awtorità kompetenti rilevanti u li 
tirċievi notifiki skont Artikoli 5 sa 8.
2. L-AETS tista’ titlob fi kwalunkwe waqt, 
sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha skont 
dan ir-Regolament, fi kwalunkwe ħin, 
informazzjoni addizzjonali minn awtorità 
kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru 
dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti li 
jkollhom x’jaqsmu ma’ ishma jew dejn 
sovran jew pożizzjonijiet skoperti li 
jkollhom x’jaqsmu ma' swaps ta' 
inadempjenza tal-kreditu.
L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
l-informazzjoni mitluba lill-AETS mhux 
iżjed tard minn sebat ijiem kalendarji.

Or. en



AM\853802MT.doc 117/122 PE456.773v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Billi l-ESMA se tirċievi n-notifiki, mhux meħtieġ li tiġi pprovduta xi informazzjoni lill-ESMA 
skont dan l-Artikolu.

Emenda 323
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu informazzjoni f’forma sommarja 
lill-AETS fuq bażi trimestrali dwar 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti lil għandhom 
x'jaqsmu ma' ishma jew dejn sovran, u 
pożizzjonijiet skoperti li jkollhom 
x'jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu, li għalihom tkun l-awtorità 
kompetenti rilevanti u li tirċievi notifiki 
skont Artikoli 5 sa 8.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu informazzjoni f’forma sommarja 
lill-AETS fuq bażi trimestrali dwar 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti lil għandhom 
x'jaqsmu ma' titoli, indiċijiet jew dejn 
sovran, li għalihom tkun l-awtorità 
kompetenti rilevanti u li tirċievi notifiki 
skont Artikoli 5 sa 8.

Or. en

Emenda 324
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AETS tista’ titlob fi kwalunkwe waqt, 
sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha skont 
dan ir-Regolament, fi kwalunkwe ħin, 
informazzjoni addizzjonali minn awtorità 
kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru dwar 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jkollhom 
x’jaqsmu ma’ ishma jew dejn sovran jew 
pożizzjonijiet skoperti li jkollhom 
x’jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-
kreditu.

L-AETS tista’ titlob fi kwalunkwe waqt, 
sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha skont 
dan ir-Regolament, fi kwalunkwe ħin, 
informazzjoni addizzjonali minn awtorità 
kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru dwar 
pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jkollhom 
x’jaqsmu ma’ titoli, indiċijiet jew dejn 
sovran.
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Or. en

Emenda 325
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Chapter 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

BEJGĦAT BIN-NIEQES SKOPERTI IT-TRATTAMENT TAL-BEJGĦAT BIN-
NIEQES U S-SWAPS TA’ 
INADEMPJENZA TAL-KREDITU

Or. en

Emenda 326
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet fuq bejgħat bin-nieqes 
skopert

Bejgħat bin-nieqes koperti

Or. en

Emenda 327
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Restrizzjonijiet fuq bejgħat bin-nieqes 
skopert

Restrizzjonijiet fuq bejgħat bin-nieqes 
skopert u s-swaps ta’ inadempjenza tal-
kreditu

Or. en
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Emenda 328
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes meta waħda mill-
kondizzjonijiet segwenti jkunu ssodisfati:

Or. en

Emenda 329
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn sehem ammess għan-negozjar 
f'ċentru tan-negozjar:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ żżomm
biss pożizzjoni bin-nieqes netta ta’ sehem 
ammess għan-negozjar f'ċentru tan-
negozjar fejn, fl-aħħar tal-jum ta’ negozju 
li fih intlaħqet dik il-pożizzjoni, waħda 
mill-kondizzjonijiet segwenti jkunu 
ssodisfati:

Or. en

Emenda 330
Syed Kamall

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa ta' sehem ammess għan-
negozjar f'ċentru tan-negozjar, fejn dik il-
bejgħa hija mistennija li tirriżulta 
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sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

f’pożizzjoni bin-nieqes netta tas-sehem 
rilevanti mal-għeluq tan-negozju, fejn 
waħda mill-kondizzjonijiet segwenti jkunu 
ssodisfati:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk ir-restrizzjonijiet ikollhom impatt negattiv fuq il-likwidità tas-swieq tad-dejn 
sovran u jkunu sproporzjonati mar-riskji sistemiċi li jippreżentaw dawn il-pożizzjonijiet. Dan 
jaf jagħmlu iżjed għali għall-Istati Membri li jsibu l-fondi għas-servizzi pubbliċi bħall-kura 
tas-saħħa, il-pensjonijiet u l-benesseri soċjali.

Emenda 331
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar fejn 
waħda mill-kondizzjonijiet segwenti jkunu 
ssodisfati:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti tad-dejn sovran għandhom ikunu totalment eżenti mir-rekwiżiti.

Emenda 332
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn fejn 
waħda mill-kondizzjonijiet segwenti jkunu 
ssodisfati:

Or. en

Emenda 333
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta’ sehem ammess 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar jew 
f’bejgħ bin-nieqes ta’ strument ta’ dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta’ sehem ammess 
għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar jew 
f’bejgħ bin-nieqes ta’ strument ta’ dejn fejn 
waħda mill-kondizzjonijiet segwenti tkun 
issodisfata:

Or. de

Emenda 334
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati sa 23.59 tal-jum 
ta’ negozju li fih il-persuna tidħol fil-
bejgħa bin-nieqes:
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Or. en

Emenda 335
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati fl-aħħar tal-jum 
ta’ negozju:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni potenzjali għandha tiffoka fuq l-oqsma fejn il-komportament manipulattiv jista’ 
effettivament jiġi indirizzat, mingħajr ma jaffettwa b’mod negattiv il-benefiċċji tal-bejgħ bin-
nieqes skopert relatati mal-effiċjenza tas-suq.

Emenda 336
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati:

1. Persuna fiżika jew ġuridika tista’ tidħol 
biss f’bejgħa bin-nieqes ta' sehem ammess 
għan-negozjar f'ċentru tan-negozjar jew 
f'bejgħ bin-nieqes ta' strument ta' dejn 
sovran fejn waħda mill-kondizzjonijiet 
segwenti jkunu ssodisfati sal-aħħar tal-
jum ta’ negozju konċernat:

Or. en


