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Emenda 218
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kriżi finanzjarja kixfet dgħufijiet fil-
funzjonament u t-trasparenza tas-swieq 
finanzjarji. L-evoluzzjoni tas-swieq kixfet 
il-ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas għar-
regolamentazzjoni tas-swieq ta' strumenti 
finanzjarji sabiex iżid it-trasparenza, itejjeb 
il-protezzjoni tal-investitur, isaħħaħ il-
fiduċja, inaqqas l-oqsma mhux regolati, 
jiżgura li s-superviżuri jingħataw setgħat 
xierqa biex iwettqu l-kompiti tagħhom.

(4) Il-kriżi finanzjarja kixfet dgħufijiet fil-
funzjonament u t-trasparenza tas-swieq 
finanzjarji. L-evoluzzjoni tas-swieq kixfet 
il-ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas għar-
regolamentazzjoni tas-swieq ta' strumenti 
finanzjarji sabiex iżid it-trasparenza, itejjeb 
il-protezzjoni tal-investitur, isaħħaħ il-
fiduċja, jiggarantixxi li ma jkunux jeżistu 
oqsma mhux regolati, jiżgura li s-
superviżuri jingħataw setgħat xierqa biex 
iwettqu l-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 219
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm qbil fost il-korpi regolatorji fuq 
livell internazzjonali li dgħufijiet fil-
governanza korporattiva f'numru ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji, inkluż in-nuqqas 
ta' skrutinju fihom, kienu kawża ewlenija 
tal-kriżi finanzjarja. Teħid eċċessiv u 
imprudenti tar-riskji jista' jwassal għall-
falliment ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
individwali u problemi sistemiċi fl-Istati 
Membri u globalment. Kondotta skorretta 
ta' ditti li jipprovdu servizzi lill-klijenti 
tista' twassal għad-detriment tal-investitur 
u nuqqas ta' fiduċja fl-investitur. Biex 

(5) Hemm qbil fost il-korpi regolatorji fuq 
livell internazzjonali li dgħufijiet fil-
governanza korporattiva f'numru ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji, inkluż in-nuqqas 
ta' skrutinju fihom, kienu kawża ewlenija 
tal-kriżi finanzjarja. Teħid eċċessiv u 
imprudenti tar-riskji jista' jwassal għall-
falliment ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
individwali u problemi sistemiċi fl-Istati 
Membri u globalment. Kondotta skorretta 
ta' ditti li jipprovdu servizzi lill-klijenti 
tista' twassal għad-detriment tal-investitur 
u nuqqas ta' fiduċja fl-investitur. Biex 



PE489.463v01-00 4/134 AM\901763MT.doc

MT

jindirizzaw l-effett potenzjalment 
detrimentali tad-dgħufijiet fl-arranġamenti 
tal-governanza korporattiva, id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom 
ikunu supplimentati minn prinċipji iktar 
dettaljati u standards minimi. Dawn il-
prinċipji u l-istandards għandhom 
japplikaw billi jqisu n-natura, l-iskala, u l-
kumplessità tad-ditti tal-investiment.

jindirizzaw l-effett potenzjalment 
detrimentali tad-dgħufijiet fl-arranġamenti 
tal-governanza korporattiva, id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom 
ikunu supplimentati minn prinċipji iktar 
dettaljati u standards minimi. Dawn il-
prinċipji u l-istandards għandhom 
japplikaw billi jqisu n-natura, l-iskala, u l-
kumplessità tad-ditti tal-investiment. F'dak 
li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-
membri tal-bordijiet, hija r-responsabbiltà 
tal-azzjonisti li jiggarantixxu li l-membri 
kollha jibqgħu dejjem igawdu minn 
reputazzjoni tajba u jkollhom biżżejjed 
għarfien, ħiliet u esperjenza filwaqt li 
huwa rikonoxxut li l-karigi ta' direttur 
ivarjaw u, għaldaqstant, huma 
inġustifikati d-dispożizzjonijiet dettaljati 
kif ukoll il-limiti kwantitattivi dwar l-
għadd ta' pożizzjonijiet okkupati.

Or. en

Emenda 220
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-impenn meħud mill-Kapijiet ta' 
Stat u ta' Gvern waqt il-G20 ta' Cannes 
(4 ta' Novembru 2011) jimmira li joħloq 
identifikatur globali tal-entitajiet ġuridiċi 
(legal entity identifier - LEI), li jidentifika 
b'mod uniku l-partijiet fit-tranżazzjonijiet 
finanzjarji.

Or. fr

Emenda 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa xieraq li jiġu inklużi fil-lista tal-
istrumenti finanzjarji ċerti derivattivi tal-
komoditajiet u oħrajn li huma kkostitwiti u 
nnegozjati b'mod li joħolqu kwistjonijiet 
regolatorji meta mqabbla mal-istrumenti 
finanzjarji tradizzjonali.

(8) Huwa xieraq li jiġu inklużi fil-lista tal-
istrumenti finanzjarji d-derivati kollha tal-
komoditajiet u oħrajn li huma kkostitwiti u 
nnegozjati b'mod li joħolqu kwistjonijiet 
regolatorji meta mqabbla mal-istrumenti 
finanzjarji tradizzjonali.

Or. en

Emenda 222
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa xieraq li jiġu inklużi fil-lista tal-
istrumenti finanzjarji ċerti derivattivi tal-
komoditajiet u oħrajn li huma kkostitwiti u 
nnegozjati b'mod li joħolqu kwistjonijiet 
regolatorji meta mqabbla mal-istrumenti 
finanzjarji tradizzjonali.

(8) Huwa xieraq li jiġu inklużi fil-lista tal-
istrumenti finanzjarji ċerti derivati tal-
komoditajiet u oħrajn li huma kkostitwiti u 
nnegozjati b'mod li joħolqu kwistjonijiet 
regolatorji meta mqabbla mal-istrumenti 
finanzjarji tradizzjonali. Il-kuntratti tal-
assigurazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet 
tal-klassijiet stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), jekk 
isiru ma' impriżi tal-assigurazzjoni, 
impriżi tar-riassigurazzjoni, impriżi tal-
assigurazzjoni ta' pajjiżi terzi jew impriżi 
tar-riassigurazzjoni ta' pajjiżi terzi, ma 
jikkostitwixxux derivati jew kuntratt tad-
derivati għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 223
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Seħħet firxa ta' prattiċi frodulenti fi 
swieq sekondarji spot f'kwoti tal-
emissjonijiet (EUA) li tista' thedded il-
fiduċja fis-sistema tal-iskambju ta' kwoti 
tal-emissjoni, imwaqqfa permezz tad-
Direttiva 2003/87/KE, u qed jittieħdu 
miżuri li jsaħħu s-sistema ta' reġistri tal-
EUA u l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' kont 
biex isir kummerċ ta' EUAs. Biex ikun 
hemm tisħiħ tal-integrità u salvagwardja 
tal-funzjonament effiċjenti ta' dawk is-
swieq, inkluż is-superviżjoni komprensiva 
tal-attività tan-negozjar, huwa xieraq li 
jkun ikkumplimentati l-miżuri meħuda 
skont id-Direttiva 2003/87/KE billi l-kwoti 
tal-emissjonijiet jinġiebu b'mod sħiħ fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u 
u tar-Regolament ----/-- [ir-Regolament tal-
Abbuż mis-Suq], billi jiġu kklassifikati 
bħala strumenti finanzjarji.

(9) Seħħet firxa ta' prattiki frawdolenti fi 
swieq sekondarji spot fi kwoti tal-
emissjonijiet (EUA) li tista' thedded il-
fiduċja fis-sistema tal-iskambju ta' kwoti 
tal-emissjoni, imwaqqfa permezz tad-
Direttiva 2003/87/KE, u qed jittieħdu 
miżuri li jsaħħu s-sistema ta' reġistri tal-
EUA u l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' kont 
biex isir kummerċ ta' EUAs. Biex ikun 
hemm tisħiħ tal-integrità u salvagwardja 
tal-funzjonament effiċjenti ta' dawk is-
swieq, inkluż is-superviżjoni komprensiva 
tal-attività tan-negozjar, huwa xieraq li 
jkun ikkumplimentati l-miżuri meħuda 
skont id-Direttiva 2003/87/KE billi l-kwoti 
tal-emissjonijiet jinġiebu b'mod sħiħ fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u 
u tar-Regolament ----/-- [ir-Regolament tal-
Abbuż mis-Suq].

Or. en

Emenda 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit reġim 
regolatorju komprensiv li jirregola t-twettiq 
tat-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji 
b'mod irrispettiv mill-metodi tal-kummerċ
użati sabiex jiġu konklużi dawn it-
tranżazzjonijiet sabiex tiġi żgurata kwalità 

(11) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit reġim 
regolatorju komprensiv li jirregola t-twettiq 
tat-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji 
b'mod irrispettiv mill-metodi tal-kummerċ
użati sabiex jiġu konklużi dawn it-
tranżazzjonijiet sabiex tiġi żgurata kwalità 
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għolja ta' twettiq ta' tranżazzjonijiet tal-
investituri u jinżammu l-integrità u l-
effikaċja ġenerali tas-sistema finanzjarja. 
Għandu jiġi pprovdut qafas koerenti u 
sensittiv għar-riskji sabiex jirregola t-tipi 
ewlenin ta' arranġamenti għat-twettiq fuq l-
ordni attivi bħalissa fis-swieq finanzjarji 
Ewropej. Huwa meħtieġ li tiġi 
rrikonoxxuta d-dehra ta' ġenerazzjoni ġdida 
ta' sistemi organizzati tal-kummerċ spalla 
ma' spalla mas-swieq regolati li għandhom 
jiġu ssoġġettati għall-obbligi 
maħsuba sabiex jippriservaw il-
funzjonament effiċjenti u bl-ordni tas-
swieq finanzjarji.

għolja ta' twettiq ta' tranżazzjonijiet tal-
investituri u jinżammu l-integrità u l-
effikaċja ġenerali tas-sistema finanzjarja. 
Għandu jiġi pprovdut qafas koerenti u 
sensittiv għar-riskji sabiex jirregola t-tipi 
ewlenin ta' arranġamenti għat-twettiq fuq l-
ordni attivi bħalissa fis-swieq finanzjarji 
Ewropej. Huwa meħtieġ li tiġi 
rrikonoxxuta d-dehra ta' ġenerazzjoni ġdida 
ta' sistemi organizzati tal-kummerċ spalla 
ma' spalla mas-swieq regolati u l-MTF li 
jkun ibbenefika minn vojt leġiżlattiv fl-
ambitu tar-reġim MiFID attwali u li dawn
għandhom jiġu ssoġġettati għall-obbligi 
maħsuba sabiex jippriservaw il-
funzjonament effiċjenti u bl-ordni tas-
swieq finanzjarji.

Or. en

Emenda 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità.
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
Internalizzaturi Sistemtiċi, għandhom 
iressqu regoli trasparenti li jirregolaw l-
aċċess għall-faċilità. Madankollu, filwaqt li 
s-swieq regolati u l-MTFs għandhom 
jibqgħu suġġetti għal rekwiżiti simili ħafna 
fir-rigward ta' lil min jistgħu jaċċettaw 
bħala membru jew parteċipant, l-
Internalizzaturi Sistemtiċi għandhom 
ikunu kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom b'rabta mal-klijenti 
tagħhom.

(Din l-emenda (jiġifieri t-tħassir ta' "l-
OTFs" tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li 
qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
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timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of 'OTF' in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets' categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Emenda 226
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità. 
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
Internalizzaturi Sistemtiċi, għandhom 
iressqu regoli trasparenti li jirregolaw l-
aċċess għall-faċilità. Madankollu, filwaqt li 
s-swieq regolati u l-MTFs għandhom 
jibqgħu suġġetti għal rekwiżiti simili ħafna 
fir-rigward ta' lil min jistgħu jaċċettaw 
bħala membru jew parteċipant, l-
Internalizzaturi Sistemtiċi għandhom 
ikunu kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(Din l-emenda (jiġifieri t-tħassir tal-
kategorija tal-OTFs) tapplika għat-test 
leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fattur ewlieni li jiddistingwi l-OTFs proposti mill-MTFs huwa d-diskrezzjoni fl-eżekuzzjoni 
tal-ordni tal-klijenti li thedded li twassal f'abbużi askapitu speċjalment tal-investituri mhux 
informati. Barra minn hekk, il-kategorija l-ġdida x'aktarx tifframmenta s-swieq saħansitra 
aktar. L-SIs għandhom jitqiesu bħala post ta' eżekuzzjoni tal-MiFID u suġġetti għal regoli 
trasparenti dwar l-aċċess. Iżda f'ċerti każijiet l-SIs jistgħu jillimitaw l-aċċess għall-
pjattaforma, billi l-operatur tal-SI ikun qed jieħu riskju billi jwettaq it-tranżazzjonijiet fuq il-
portafoll tan-negozjar tiegħu.

Emenda 227
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità. 
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
Internalizzaturi Sistemtiċi, għandhom 
iressqu regoli trasparenti li jirregolaw l-
aċċess għall-faċilità. Madankollu, filwaqt li 
s-swieq regolati u l-MTFs għandhom 
jibqgħu suġġetti għal rekwiżiti simili ħafna 
fir-rigward ta' lil min jistgħu jaċċettaw 
bħala membru jew parteċipant, l-
Internalizzaturi Sistemtiċi għandhom 
ikunu kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titħassar il-kategorija tal-OTFs billi l-pjattaformi ta' negozjar kollha operati mill-operatur 
tas-suq jew mid-ditti tal-investiment għandhom ikunu suġġetti għal regoli tas-suq xierqa 
(jiġifieri trasparenza, eżekuzzjoni mhux diskrezzjonali, aċċess mhux diskrezzjonali u 
sorveljanza tas-suq totali).
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Emenda 228
Anne E. Jensen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità.
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità.
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs li jagħtu eżekuzzjoni 
organizzata u jirranġaw in-negozjar fl-
istrumenti finanzjarji għajr għall-
ekwitajiet għandhom ikunu kapaċi 
jiddeterminaw u jirrestrinġu l-aċċess 
ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-obbligi li 
jkollhom l-operaturi tagħhom b'rabta mal-
klijenti tagħhom. Fil-każ tal-OTFs li 
jagħtu eżekuzzjoni organizzata u
jirranġaw in-negozjar fl-ekwitajiet, kull 
diskrezzjoni fir-rigward tad-
determinazzjoni jew ir-restrizzjoni tal-
aċċess għandhom ikunu limitati biex 
jippermettu lill-operatur tal-OTF jagħti 
biss aċċess lill-klijenti tiegħu bl-esklużjoni 
tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti 
tal-investiment. Barra minn hekk l-OTFs 
li jagħtu eżekuzzjoni u jirranġaw in-
negozjar fl-ekwitajiet għandhom, jekk dan 
jikseb biżżejjed sehem mis-suq tan-
negozjar tal-ishma rilevanti, ineħħu kull 
restrizzjoni għall-aċċess.

Or. en

Emenda 229
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
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Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità. 
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom.

(12) Il-postijiet tan-negozjar kollha, 
jiġifieri s-swieq regolati, l-MTFs, u l-
OTFs, għandhom iressqu regoli trasparenti 
li jirregolaw l-aċċess għall-faċilità. 
Madankollu, filwaqt li s-swieq regolati u l-
MTFs għandhom jibqgħu suġġetti għal 
rekwiżiti simili ħafna fir-rigward ta' lil min 
jistgħu jaċċettaw bħala membru jew 
parteċipant, l-OTFs għandhom ikunu 
kapaċi jiddeterminaw u jirrestrinġu l-
aċċess ibbażat inter alia fuq ir-rwol u l-
obbligi li jkollhom l-operaturi tagħhom 
b'rabta mal-klijenti tagħhom. Bil-għan li l-
investituri jingħataw aktar għażla u 
flessibbiltà, l-operaturi tas-swieq regolati, 
MTFs u OTFs, jistgħu jiddisponu li l-
utenti jkunu jistgħu jispeċifikaw it-tip ta' 
flussi tal-ordnijiet li magħhom l-ordnijiet 
tagħhom jinteraġixxu qabel id-dħul tal-
ordnijiet tagħhom fis-sistema (abbażi tal-
affidabbiltà kreditizja tal-kontroparti jew 
fatturi oħra).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti tal-postijiet, swieq regolati, MTFs u OTFs għandhom jingħataw il-flessibbiltà li 
jiddeterminaw it-tip tal-fluss li magħhom l-ordnijiet tagħhom għandhom jinteraġixxu. Dan 
ikun jippermettilhom jagħżlu li jinnegozjaw ma' fondi tal-pensjonijiet iżda mhux operaturi 
tas-suq ta' frekwenza għolja, jew jagħżlu l-kontroparti tagħhom abbażi tal-affidabbiltà 
kreditizja. Dan se jippermetti lid-ditti jkollhom aktar kontroll fuq il-ġestjoni tar-riskju u t-tip 
ta' likwidità li huma esposti għalih. Din l-għażla ma għandhiex tippermetti lill-klijenti 
jiddiskriminaw bejn il-kontropartijiet.

Emenda 230
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fil-kuntest tat-tifsira ta' MTF u ta' 
OTF, il-parteċipanti tas-suq għandhom 
ikunu jistgħu jeżerċitaw l-għażla fir-
rigward ta' liema kategorija tal-
parteċipant tas-suq li magħha l-ordnijiet 
tagħhom jinteraġixxu diment li dan isir 
b'mod miftuħ u trasparenti u ma jinvolvix 
diskriminazzjoni min-naħa tal-operatur 
tal-pjattaforma. Mal-introduzzjoni ta' 
aktar identifikaturi u indikaturi tan-
negozjar (trade flags), il-postijiet tan-
negozjar għandhom ikunu jistgħu 
jiffissaw kategoriji differenti ta' 
parteċipazzjoni biex jiffaċilitaw dan, kif 
xieraq, bħala servizz addizzjonali u 
fakultattiv għall-utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment diversi MTFs joffru dan it-tip ta' għażla lill-utenti fuq bażi ta' awtoselezzjoni jew 
permezz ta' teknoloġiji maħsuba speċifikament. Billi din il-leġiżlazzjoni tippermetti l-
identifikazzjoni ta' ċerti kategoriji tal-parteċipant tas-suq, għandu jkun ċar li l-MTFs u l-
OTFs għandhom ikunu jistgħu jippermettu lill-klijenti jagħżlu ordnijiet li magħhom ma 
jixtiqux jinteraġixxu, bħal ditti tan-negozjar ta' frekwenza għolja.

Emenda 231
Astrid Lulling

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi 
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha 
titqies bħala internalizzatur sistematiku, 
sakemm it-tranżazzjonijiet ma jkunux 
saru 'l barra minn swieq regolati, MTFs u 
OTFs fuq bażi okkażjonali, ad hoc u 

(13) Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
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irregulari. Internalizzaturi sistematiċi 
għandhom ikunu definiti bħala ditti tal-
investiment li, fuq bażi organizzata, 
frekwenti u sistematika, jittrattaw għal 
rashom billi jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 
'il barra minn suq regolat, MTF jew OTF. 
Biex jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u 
effettiva ta' din id-definizzjoni għad-ditti 
tal-investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. 
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir b'konsegwenza ta' 
eżekuzzjoni ta' ordni mal-klijenti għandu 
jkun relevanti u l-kriterja kwantitattiva 
għandha tikkumplimenta l-kriterja 
kwalitattiva għall-identifikazzjoni tad-ditti 
tal-investiment meħtieġa li jirreġistraw 
bħala internalizzaturi sistematiċi, imressqa 
fl-Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. 
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Emenda 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru barra l-
Borża (OTC). In-negozjar OTC jirreferi 
għan-negozjar bilaterali 'l barra minn 
swieq regolati u MTFs fuq bażi 
okkażjonali, ad hoc u irregolari mal-
partijiet eliġibbli u f'daqs akbar mid-daqs 
tas-suq standard. Internalizzaturi 
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jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE.
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi 
jinteraġixxu fis-sistema, internalizzatur
sistematiku ma għandux ikun permess li 
jġib flimkien interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-
partijiet terzi.

sistematiċi għandhom ikunu definiti bħala 
ditti tal-investiment li, fuq bażi 
organizzata, frekwenti u sistematika, 
jittrattaw għal rashom meta jeżegwixxu 
ordnijiet tal-klijent 'il barra minn suq 
regolat jew MTF. Biex jiżgura l-
applikazzjoni oġġettiva u effettiva ta' din 
id-definizzjoni għad-ditti tal-investiment, 
kwalunkwe kummerċ bilaterali li jsir mal-
klijenti għandu jkun relevanti u l-kriterja 
kwantitattiva għandha tikkumplimenta l-
kriterja kwalitattiva għall-identifikazzjoni 
tad-ditti tal-investiment meħtieġa li 
jirreġistraw bħala internalizzaturi 
sistematiċi, imressqa fl-Artikolu 21 tar-
Regolament tal-Kummissjoni 
Nru 1287/2006 li jimplimenta d-Direttiva 
2004/39/KE. L-internalizzatur sistematiku 
ma għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi garantit li l-pjattaformi tan-negozjar kollha operati mill-operaturi tas-suq jew 
minn ditti tal-investiment ikunu suġġetti għal regoli tas-suq xierqa. Bil-għan li jimtela kull 
vojt leġiżlattiv li jeżisti, hemm bżonn ta' definizzjoni ċara ta' OTC. Karatteristiċi importanti 
oħra tal-OTC – kontropartijiet eliġibbli u daqs tas-suq standard – huma wkoll inklużi għall-
kompletezza. Ir-riferiment għall-kontropartijiet li jkunu operaturi (mhux definiti fi MiFID u 
mhux preċiżi) jinbidel f'riferiment għall-kontropartijiet eliġibbli (definiti fi MiFID u preċiżi).

Emenda 233
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru barra l-
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minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE.
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi 
jinteraġixxu fis-sistema, internalizzatur
sistematiku ma għandux ikun permess li 
jġib flimkien interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-
partijiet terzi.

Borża (OTC). Internalizzaturi sistematiċi 
għandhom ikunu definiti bħala ditti tal-
investiment li, fuq bażi organizzata, 
frekwenti u sistematika, jittrattaw għal 
rashom billi jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent
'il barra minn suq regolat, jew MTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. L-
internalizzatur sistematiku ma għandux 
ikun permess li jġib flimkien interessi tax-
xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Emenda 234
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru barra l-
Borża (OTC) meta n-negozjar jirreferi 
għan-negozjar bilaterali 'l barra minn 
swieq regolati, u MTFs fuq bażi 
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ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE.
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi 
jinteraġixxu fis-sistema, internalizzatur
sistematiku ma għandux ikun permess li 
jġib flimkien interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-
partijiet terzi.

okkażjonali, ad hoc u irregolari u 
f'daqsijiet 'il fuq mid-daqs tas-suq 
standard u mal-kontropartijiet eliġibbli.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, jew MTF. Biex jiżgura l-
applikazzjoni oġġettiva u effettiva ta' din 
id-definizzjoni għad-ditti tal-investiment, 
kwalunkwe kummerċ bilaterali li jsir mal-
klijenti għandu jkun relevanti u l-kriterja 
kwantitattiva għandha tikkumplimenta l-
kriterja kwalitattiva għall-identifikazzjoni 
tad-ditti tal-investiment meħtieġa li 
jirreġistraw bħala internalizzaturi 
sistematiċi, imressqa fl-Artikolu 21 tar-
Regolament tal-Kummissjoni 
Nru 1287/2006 li jimplimenta d-Direttiva 
2004/39/KE. L-internalizzatur sistematiku 
ma għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titħassar il-kategorija tal-OTFs billi l-pjattaformi ta' negozjar kollha operati mill-operatur 
tas-suq jew mid-ditti tal-investiment għandhom, matul in-negozjar multilaterali, ikunu 
suġġetti għal regoli tas-suq xierqa (jiġifieri trasparenza, eżekuzzjoni mhux diskrezzjonali, 
aċċess mhux diskrezzjonali u sorveljanza tas-suq totali).

Emenda 235
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
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bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE.
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregolari.
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE.
Filwaqt li l-postijiet tan-negożjar huma 
faċilitajiet li fihom l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi
bl-istess mod, mil-lat funzjonali, bħal post 
tan-negozjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MiFID/R għandhom jikkontemplaw xenarju futur biex jiggarantixxu li kull negozjar 
multilaterali organizzat fil-futur li qiegħed jew mhux jiffunzjona bħal postijiet tan-negozjar 
jiġi rregolat f'dan is-sens.

Emenda 236
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Recital 13



PE489.463v01-00 18/134 AM\901763MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari. 
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. 
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku jew f'ċerti 
ċirkostanzi bħala OTF, sakemm it-
tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregolari. 
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. 
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Emenda 237
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ditta tal-investiment li tesegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregulari. 
Internalizzaturi sistematiċi għandhom 
ikunu definiti bħala ditti tal-investiment li, 
fuq bażi organizzata, frekwenti u 
sistematika, jittrattaw għal rashom billi 
jeżegwixxu ordnijiet tal-klijent 'il barra 
minn suq regolat, MTF jew OTF. Biex 
jiżgura l-applikazzjoni oġġettiva u effettiva 
ta' din id-definizzjoni għad-ditti tal-
investiment, kwalunkwe kummerċ
bilaterali li jsir mal-klijenti għandu jkun 
relevanti u l-kriterja kwantitattiva għandha 
tikkumplimenta l-kriterja kwalitattiva 
għall-identifikazzjoni tad-ditti tal-
investiment meħtieġa li jirreġistraw bħala 
internalizzaturi sistematiċi, imressqa fl-
Artikolu 21 tar-Regolament tal-
Kummissjoni Nru 1287/2006 li 
jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE. 
Filwaqt li OTF hija kwalunkwe sistema 
jew faċilità li fiha l-interessi multipli tax-
xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi jinteraġixxu 
fis-sistema, internalizzatur sistematiku ma 
għandux ikun permess li jġib flimkien 
interessi tax-xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

(13) Ditta tal-investiment li teżegwixxi
ordnijiet tal-klijent kontra l-kapital 
proprjetarju tagħha nnifisha għandha titqies 
bħala internalizzatur sistematiku, sakemm 
it-tranżazzjonijiet ma jkunux saru 'l barra 
minn swieq regolati, MTFs u OTFs fuq 
bażi okkażjonali, ad hoc u irregolari, jew 
b'kunsens tal-klijent. Internalizzaturi 
sistematiċi għandhom ikunu definiti bħala 
ditti tal-investiment li, fuq bażi 
organizzata, frekwenti u sistematika, 
jittrattaw għal rashom billi jeżegwixxu 
ordnijiet tal-klijent 'il barra minn suq 
regolat, MTF jew OTF. Biex jiżgura l-
applikazzjoni oġġettiva u effettiva ta' din 
id-definizzjoni għad-ditti tal-investiment, 
kwalunkwe kummerċ bilaterali li jsir mal-
klijenti għandu jkun relevanti u l-kriterja 
kwantitattiva għandha tikkumplimenta l-
kriterja kwalitattiva għall-identifikazzjoni 
tad-ditti tal-investiment meħtieġa li 
jirreġistraw bħala internalizzaturi 
sistematiċi, imressqa fl-Artikolu 21 tar-
Regolament tal-Kummissjoni 
Nru 1287/2006 li jimplimenta d-Direttiva 
2004/39/KE. Filwaqt li OTF hija 
kwalunkwe sistema jew faċilità li fiha l-
interessi multipli tax-xiri u l-bejgħ ta'
partijiet terzi jinteraġixxu fis-sistema, 
internalizzatur sistematiku ma għandux 
ikun permess li jġib flimkien interessi tax-
xiri u l-bejgħ tal-partijiet terzi.

Or. en

Emenda 238
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Filwaqt li għandu jkunu stabbiliti 
miżuri li jipprevjenu l-eżekuzzjoni tal-
ordnijiet tal-klijenti f'OTF kontra l-
kapital proprjetarju tad-ditta ta' 
investimnet jew tal-operatur tas-suq li 
jopera OTF, jeżistu attivitajiet ta' 
ġenerazzjoni tas-suq li huma fl-interessi 
tal-klijenti, bħal fil-każ li d-ditta tal-
investiment tkun tista' tiffinalizza l-
ordnijiet mibdija mill-klijenti, twieġeb 
għat-talba min-naħa tal-klijenti għan-
negozjar, tikseb l-aħjar eżekuzzjoni jew 
teżegwixxi kopertura biex ittaffi r-riskju 
relatat man-negozjar ta' klijent. L-użu tal-
kapital proprjetarju f'OTF huwa suġġett 
għal regoli rigorużi ta' trattament tal-
ordnijiet biex jiġu impediti l-kunflitti ta' 
interess u d-ditta tal-investiment għandha 
tiżvela lill-klijenti tagħha il-mod kif il-
kapital proprjetarju jista' jiġi applikat fl-
OTF.

Or. en

Emenda 239
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess. 
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess. 
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 
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għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivattivi ta' komoditajiet, 
kwoti tal-emissjonijiet, jew derivattivi 
tagħhom, bħala attività anċillari għall-
kummerċ ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' 
grupp la hija l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE, ma għandhiex tkun 
koperta mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-
kriterju tekniku għal meta attività hija 
anċillari għat-tali kummerċ ewlieni 
għandha tkun ikkjarifikata f'atti delegati.
Ittrattar ta' persuna għal rasha billi 
tesegwixxi l-ordnijiet tal-klijent għandha 
tinkludi ditti li jeżegwixxu ordnijiet minn 
klijenti differenti billi tqabbilhom fuq bażi 
mqabbel ta' prinċipal (negozjar dahar ma' 
dahar - back to back), li għandu jitqies 
bħala aġir bħala prinċipali u għandu jkun 
suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva li tkopri kemm l-eżekuzzjonijiet 
ta' ordnijiet f'isem il-klijenti kif ukoll l-
ittrattar minn persuni għal rashom. L-
eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta' strumenti 
finanzjarji bħala attività anċillari bejn żewġ
persuni li l-kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' 
grupp, la huwa l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE ma għandux jitqies 
bħala ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha 
billi teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti.

għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivati ta' komoditajiet, kwoti 
tal-emissjonijiet, jew derivattivi tagħhom, 
bħala attività anċillari għall-kummerċ
ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' grupp la 
hija l-provvista ta' servizzi finanzjarji fit-
tifsira ta' din id-Direttiva u lanqas ta' 
servizzi bankarji fit-tifsira tad-Direttiva 
2006/48/KE, ma għandhiex tkun koperta 
mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-kriterju 
tekniku għal meta attività hija anċillari 
għat-tali kummerċ ewlieni għandha tkun 
ikkjarifikata f'atti delegati. L-eżekuzzjoni 
tal-ordnijiet ta' strumenti finanzjarji bħala 
attività anċillari bejn żewġ persuni li l-
kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' grupp, la 
huwa l-provvista ta' servizzi finanzjarji fit-
tifsira ta' din id-Direttiva u lanqas ta' 
servizzi bankarji fit-tifsira tad-Direttiva 
2006/48/KE ma għandux jitqies bħala 
ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha billi 
teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet back-to-back huma parti sostanzjali tal-ġestjoni tal-portafoll għall-klijenti. 
Tali tranżazzjonijiet isiru f'isimhom stess iżda bl-istess karatteristiċi, u spiss bl-istess ammont 
bħat-tranżazzjonijiet li jsiru mill-klijenti. Tali tranżazzjonijiet huma indispensabbli, billi 
jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kumpaniji jkomplu jkollhom il-possibbiltà jappoġġaw il-klijenti tal-
kummerċ ewlieni tagħhom billi jnaqqsu r-riskji kummerċjali.
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Emenda 240
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess.
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 
għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivattivi ta' komoditajiet, 
kwoti tal-emissjonijiet, jew derivattivi 
tagħhom, bħala attività anċillari għall-
kummerċ ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' 
grupp la hija l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE, ma għandhiex tkun 
koperta mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-
kriterju tekniku għal meta attività hija 
anċillari għat-tali kummerċ ewlieni 
għandha tkun ikkjarifikata f'atti delegati. 
Ittrattar ta' persuna għal rasha billi 
tesegwixxi l-ordnijiet tal-klijent għandha 
tinkludi ditti li jeżegwixxu ordnijiet minn 
klijenti differenti billi tqabbilhom fuq bażi 
mqabbel ta' prinċipal (negozjar dahar ma' 
dahar - back to back), li għandu jitqies 
bħala aġir bħala prinċipali u għandu jkun 
suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva li tkopri kemm l-eżekuzzjonijiet 
ta' ordnijiet f'isem il-klijenti kif ukoll l-
ittrattar minn persuni għal rashom. L-
eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta' strumenti 

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess.
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 
għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivati ta' komoditajiet, kwoti 
tal-emissjonijiet, jew derivattivi tagħhom, 
bħala attività anċillari għall-kummerċ
ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' grupp la 
hija l-provvista ta' servizzi finanzjarji fit-
tifsira ta' din id-Direttiva u lanqas ta' 
servizzi bankarji fit-tifsira tad-Direttiva 
2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 rigward il-
bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-
istituzzjonijiet ta' kreditu, ma għandhiex 
tkun koperta mill-ambitu ta' din id-
Direttiva. Il-kriterju tekniku għal meta 
attività hija anċillari għat-tali kummerċ
ewlieni għandha tkun ikkjarifikata fi 
standards tekniċi regolatorji, billi jitqiesu 
l-kriterji speċifiċi f'din id-Direttiva. Tali 
kriterji għandhom jirrappreżentaw in-
natura anċillari skont id-daqs u r-riskju 
relatat tal-attività meta mqabbla mad-daqs 
u r-riskju tal-kummerċ ewlieni. Tali 
kriterji għandhom ukoll jiggarantixxu li l-
attivitajiet anċillari għall-iskopijiet tal-
Artikolu 2(1)(i) biss jinkludu l-istrumenti 
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finanzjarji bħala attività anċillari bejn żewġ
persuni li l-kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' 
grupp, la huwa l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE ma għandux jitqies 
bħala ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha 
billi teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti.

finanzjarji użati fir-rigward tal-kummerċ
ewlieni, u mhux għall-iskopijiet li ma 
għandhomx rabta mal-kummerċ ewlieni. 
Fid-definizzjoni ta' jekk dawn l-attivitajiet 
humiex imwettqa fuq bażi anċillari, dak li 
jkun irid jiftakar li d-ditti li jinnegozjaw 
f'derivati OTC huma suġġetti għal
sorveljanza regolatorja skont ir-
Regolament [ ] (EMIR), bil-għan li n-
negozjar f'derivati OTC isir aktar 
trasparenti u sikur. Id-ditti li jeżegwixxu 
ordnijiet minn klijenti differenti billi
jqabbluhom fuq bażi mqabbel ta' prinċipal
(negozjar dahar ma' dahar - back to back), 
li għandu jitqies bħala aġir bħala prinċipali 
u għandu jkun suġġett għad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li 
tkopri kemm l-eżekuzzjonijiet ta' ordnijiet 
f'isem il-klijenti kif ukoll l-ittrattar minn 
persuni għal rashom. L-eżekuzzjoni tal-
ordnijiet ta' strumenti finanzjarji bħala 
attività anċillari bejn żewġ persuni li l-
kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' grupp, la 
huwa l-provvista ta' servizzi finanzjarji fit-
tifsira ta' din id-Direttiva u lanqas ta' 
servizzi bankarji fit-tifsira tad-Direttiva 
2006/48/KE ma għandux jitqies bħala 
ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha billi 
teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura trattament xieraq u proporzjonali tal-attivitajiet anċillari fil-MiFID, bl-
attenzjoni partikolari fuq id-daqs u r-riskju relatat tal-attività meta mqabbla mad-daqs u r-
riskju tal-kummerċ ewlieni.

Emenda 241
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess. 
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 
għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivattivi ta' komoditajiet, 
kwoti tal-emissjonijiet, jew derivattivi 
tagħhom, bħala attività anċillari għall-
kummerċ ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' 
grupp la hija l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE, ma għandhiex tkun 
koperta mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-
kriterju tekniku għal meta attività hija 
anċillari għat-tali kummerċ ewlieni 
għandha tkun ikkjarifikata f'atti delegati. 
Ittrattar ta' persuna għal rasha billi 
tesegwixxi l-ordnijiet tal-klijent għandha 
tinkludi ditti li jeżegwixxu ordnijiet minn 
klijenti differenti billi tqabbilhom fuq bażi 
mqabbel ta' prinċipal (negozjar dahar ma' 
dahar - back to back), li għandu jitqies 
bħala aġir bħala prinċipali u għandu jkun 
suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva li tkopri kemm l-eżekuzzjonijiet 
ta' ordnijiet f'isem il-klijenti kif ukoll l-
ittrattar minn persuni għal rashom. L-
eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta' strumenti 
finanzjarji bħala attività anċillari bejn żewġ
persuni li l-kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' 
grupp, la huwa l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE ma għandux jitqies 
bħala ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha 

(14) Il-persuni li jamministraw l-assi u l-
impriżi tagħhom stess, li ma jipprovdux 
servizzi ta' investiment u/jew iwettqu 
attivitajiet oħra għajr li jinnegozjaw 
f'isimhom stess m'għandhomx ikunu 
koperti minn din id-Direttiva għajr jekk ma 
jkunux ġeneraturi tas-suq, membri jew 
parteċipanti f'suq regolat jew f'MTF, jew 
impenjati f'negozjar algoritmiku, jew
sakemm ma jkunux iwettqu l-ordnijiet tal-
klijenti billi jinnegozjaw f'isimhom stess. 
B'mod ta' eċċezzjoni, persuni li jittrattaw 
għal rashom fi strumenti finanzjarji bħala 
membri jew parteċipanti ta' suq regolat jew 
MTF, inkluż bħala nies li joħolqu s-suq 
b'rabta ma' derivati ta' komoditajiet, kwoti 
tal-emissjonijiet, jew derivattivi tagħhom, 
bħala attività anċillari għall-kummerċ
ewlieni tagħhom, li fuq bażi ta' grupp la 
hija l-provvista ta' servizzi finanzjarji fit-
tifsira ta' din id-Direttiva u lanqas ta' 
servizzi bankarji fit-tifsira tad-Direttiva 
2006/48/KE, ma għandhiex tkun koperta 
mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-kriterju 
tekniku għal meta attività hija anċillari 
għat-tali kummerċ ewlieni għandha tkun 
ikkjarifikata f'atti delegati. Ittrattar ta' 
persuna għal rasha billi tesegwixxi l-
ordnijiet tal-klijent għandha tinkludi ditti li 
jeżegwixxu ordnijiet minn klijenti 
differenti billi tqabbilhom fuq bażi 
mqabbel ta' prinċipal (negozjar dahar ma' 
dahar - back to back), li għandu jitqies 
bħala aġir bħala prinċipali u għandu jkun 
suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva li tkopri kemm l-eżekuzzjonijiet 
ta' ordnijiet f'isem il-klijenti kif ukoll l-
ittrattar minn persuni għal rashom. L-
eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta' strumenti 
finanzjarji bħala attività anċillari bejn żewġ
persuni li l-kummerċ tagħhom, fuq bażi ta' 
grupp, la huwa l-provvista ta' servizzi 
finanzjarji fit-tifsira ta' din id-Direttiva u 
lanqas ta' servizzi bankarji fit-tifsira tad-
Direttiva 2006/48/KE ma għandux jitqies 
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billi teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti. bħala ttrattar ta' persuna għaliha nnifisha 
billi teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-suq bi frekwenza għolja ma għandhomx ikunu eżenti mir-rekwiżiti MiFID.

Emenda 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandhom jiġu esklużi l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew tas-sigurtà li l-
attivitajiet tagħhom huma suġġetti  għall-
monitoraġġ approprjat mill-awtoritajiet 
kompetenti tas-superviżjoni  prudenzjali u 
li huma suġġetti  għad-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II).

(16) Għandhom jiġu esklużi l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew tas-sigurtà li l-
attivitajiet tagħhom huma suġġetti  għall-
monitoraġġ approprjat mill-awtoritajiet 
kompetenti tas-superviżjoni prudenzjali u 
li huma suġġetti  għad-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ħlief kif 
deskritt fl-Artikolu 1(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-eċċezzjoni hija meħtieġa biex tiggarantixxi li l-Artikolu 1(4) ikollu effett fl-applikazzjoni 
tal-qadi rilevanti tat-taqsimijiet tal-kummerċ tal-MiFID għall-investimenti mhux ibbażati fuq 
l-assigurazzjoni.

Emenda 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-investimenti spiss jinbiegħu lill-
klijenti fil-forma ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni bħala alternattiva jew 
sostitut għall-istrumenti finanzjarji 
regolati fl-ambitu ta' din id-Direttiva. Bil-
għan li tingħata protezzjoni konsistenti 
lill-klijenti mhux professjonali, huwa 
importanti li l-investimenti fl-ambitu ta' 
kuntratti ta' assigurazzjoni jkunu suġġetti 
għall-istess qadi tal-istandards tal-
kummerċ – partikolarment dawk relatati 
mal-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, 
restrizzjonijiet għall-inċentivi, u regoli 
dwar l-iżgurar tal-idoneità tal-konsulenza 
jew l-adegwatezza tal-bejgħ mingħajr 
konsulenza.  Ir-rekwiżiti dwar il-
protezzjoni tal-investituri u dwar il-
kunflitti ta' interess f'din id-Direttiva 
għandhom għalhekk jiġu applikati b'mod 
ugwali għal dawk l-investimenti offruti 
bħala kuntratti ta' assigurazzjoni. Billi l-
investimenti li jinvolvu l-assigurazzjoni 
jistgħu jkollhom karatteristiċi speċifiċi li 
jvarjaw minn strumenti finanzjarji oħrajn 
(pereżempju, billi tali prodotti tal-
investiment jistgħu jinvolvu element ta' 
assigurazzjoni tal-ħajja u għalhekk jaf 
ikollhom bżonn li jkunu personalizzati 
għall-klijent), id-Direttiva tipprevedi li l-
AETS u l-AEAPX jaħdmu flimkien biex 
jiggarantixxu kemm jista' jkun 
konsistenza fil-qadi tal-istandards tal-
kummerċ għall-prodotti ta' investiment 
mhux professjonali offruti bħala 
assigurazzjoni suġġetti għal din id-
Direttiva, u kull dispożizzjoni sussegwenti 
fil-livell 2 kif rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-aspetti ta' xebh mal-investimenti bbażati fuq l-assigurazzjoni mal-istrumenti 
finanzjarji tal-MiFID, huwa importanti li dawn għandhom ikunu suġġetti għall-istess qadi 
tar-rekwiżiti tal-kummerċ.
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Emenda 244
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jeħtieġ  li jiġu esklużi mill-ambitu
ta' din id-Direttiva l-banek ċentrali u l-
korpi l-oħra li jwettqu funzjonijiet simili 
kif ukoll il-korpi pubbliċi inkarigati mill-
ġestjoni tad-dejn pubbliku jew li 
jintervjenu fiha, liema kunċett ikopri l-
investiment ta' dawn, bl-eċċezzjoni tal-
korpi li huma tal-Istat  fl-intier tagħhom 
jew f'parti minnhom li r-rwol tagħhom 
huwa kummerċjali jew marbut mal-
akkwist tal-ishma.

imħassar

Or. en

Emenda 245
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jeħtieġ  li jiġu esklużi mill-ambitu ta' 
din id-Direttiva l-banek ċentrali u l-korpi l-
oħra li jwettqu funzjonijiet simili kif ukoll 
il-korpi pubbliċi inkarigati mill-ġestjoni 
tad-dejn pubbliku jew li jintervjenu fiha, 
liema kunċett ikopri l-investiment ta' dawn, 
bl-eċċezzjoni tal-korpi li huma tal-Istat fl-
intier tagħhom jew f'parti minnhom li r-
rwol tagħhom huwa kummerċjali jew 
marbut mal-akkwist tal-ishma.

(20) Jeħtieġ  li jiġu esklużi mill-ambitu ta' 
din id-Direttiva l-banek ċentrali u l-korpi l-
oħra li jwettqu funzjonijiet simili kif ukoll 
il-korpi pubbliċi inkarigati mill-ġestjoni 
tad-dejn pubbliku jew li jintervjenu fiha, 
liema kunċett ikopri l-investiment ta' dawn, 
bl-eċċezzjoni tal-korpi li huma tal-Istat fl-
intier tagħhom jew f'parti minnhom li r-
rwol tagħhom huwa kummerċjali jew 
marbut mal-akkwist tal-ishma. 
Madankollu, l-ebda entità pubblika ma 
għandha tkun eżenti mir-rapportar tat-
tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jitqies impossibbli li jiġu inklużi l-banek ċentrali, eċċ fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-
leġiżlazzjoni, tal-anqas, dawn għandhom ikunu meħtieġa jirrappurtaw it-tranżazzjonijiet 
tagħhom lill-superviżuri tas-suq finanzjarju.

Emenda 246
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex jikkjarifika s-sistema ta' 
eżenzjonijiet għas-Sistema Ewropea tal-
Banek Ċentrali, korpi oħra nazzjonali li 
jwettqu funzjonijiet simili u l-korpi li 
jintervjenu fl-immaniġġar tad-dejn 
pubbliku, huwa xieraq li dawn l-
eżenzjonijiet ikunu limitati għall-korpi u 
l-istituzzjonijiet li jwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom b'konformità mal-liġi ta' Stat 
Membru wieħed jew b'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif ukoll ta' korpi 
internazzjonali li huwa membru tagħhom 
Stat Membru wieħed jew iktar.

imħassar

Or. en

Emenda 247
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex jikkjarifika s-sistema ta' 
eżenzjonijiet għas-Sistema Ewropea tal-
Banek Ċentrali, korpi oħra nazzjonali li 
jwettqu funzjonijiet simili u l-korpi li 

(21) Biex jikkjarifika s-sistema ta' 
eżenzjonijiet għas-Sistema Ewropea tal-
Banek Ċentrali, korpi oħra nazzjonali li 
jwettqu funzjonijiet simili u l-korpi li 
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jintervjenu fl-immaniġġar tad-dejn 
pubbliku, huwa xieraq li dawn l-
eżenzjonijiet ikunu limitati għall-korpi u l-
istituzzjonijiet li jwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom b'konformità mal-liġi ta' Stat 
Membru wieħed jew b'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif ukoll ta' korpi 
internazzjonali li huwa membru tagħhom 
Stat Membru wieħed jew iktar.

jintervjenu fl-immaniġġar tad-dejn 
pubbliku, huwa xieraq li dawn l-
eżenzjonijiet ikunu limitati għall-korpi u l-
istituzzjonijiet li jwettqu l-funzjonijiet 
tagħhom b'konformità mal-liġi ta' Stat 
Membru wieħed jew b'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif ukoll ta' korpi 
internazzjonali li huwa membru tagħhom 
Stat Membru wieħed jew iktar.
Madankollu, l-ebda entità pubblika ma 
għandha tkun eżenti mir-rapportar tat-
tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jitqies impossibbli li jiġu inklużi l-banek ċentrali, eċċ fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-
leġiżlazzjoni, tal-anqas, dawn għandhom ikunu meħtieġa jirrappurtaw it-tranżazzjonijiet 
tagħhom lill-superviżuri tas-suq finanzjarju.

Emenda 248
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Għal suq intern fl-elettriku u l-gass 
naturali li jaħdem sewwa, u għall-
iżvolġiment tal-kompiti tal-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni (TSOs) skont id-
Direttiva 2009/72/KE, id-
Direttiva 2009/73/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 714/2009, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2009, jew il-kodiċijiet tan-
netwerk u l-linji gwida adottati skont 
dawk ir-Regolamenti, huwa neċessarju li 
t-TSOs u l-fornituri tas-servizzi tagħhom 
ikunu eżenti meta joħorġu d-drittijiet ta' 
trażmissjoni, fil-forma ta' Drittijiet Fiżiċi 
ta' Trażmizzjoni jew Drittijiet Finanzjarji 
ta' Trażmizzjoni, u meta jipprovdu 
pjattaforma għan-negozjar sekondarju. 
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Bil-għan li jitħalla n-negozjar effiċjenti 
fid-drittijiet ta' trażmissjoni, huwa 
neċessarju wkoll li tiġi eżentata 
kwalunkwe persuna meta tixtri jew tbigħ
tali drittijiet ta' trażmissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjar tad-Drittijiet ta' Trażmissjoni (Drittijiet Fiżiċi ta' Trażmizzjoni – PTRs, jew 
Drittijiet Finanzjarji ta' Trażmizzjoni – FTRs), jagħti kontribut importanti għall-funzjonament 
effiċjenti tas-suq enerġetiku intern minħabba l-funzjonijiet ta' kopertura tar-riskju. Ir-
riklassifikazzjoni eventwali tagħhom bħala strumenti finanzjarji tista' twassal lill-opertaturi 
tas-suq biex jastjenu milli jinnegozjaw fid-drittijiet ta' trażmissjoni billi dawn jistgħu jqisu 
eċċessivament onerużi r-rekwiżiti skont il-MiFID. Għaldaqstant hija neċessarja dispożizzjoni 
ta' eżenzjoni speċifika ta' tali strumenti.

Emenda 249
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Id-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Settembru 2007 li temenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 
2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 
2006/48/KE fir-rigward ta' regoli 
proċedurali u kriterja ta' evalwazzjoni 
għall-valutazzjoni prudenzjali tal-
akkwiżizzjonijiet u ż-żieda fil-
parteċipazzjonijiet fis-settur finanzjarju 
ipprovdiet kriterja dettaljata għall-
valutazzjoni prudenzjali ta' 
akkwiżizzjonijiet proposti f'ditta tal-
investiment u għal proċedura għall-
applikazzjoni tagħhom. Biex jipprovdu 
ċertezza legali, kjarifiki u riżultati li jistgħu 
jkunu mbassra minn qabel fir-rigward tal-
proċess tal-valutazzjoni, kif ukoll tar-
riżultat tiegħu, huwa xieraq li l-kriterja u l-

(32) Id-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Settembru 2007 li temenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 
2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 
2006/48/KE fir-rigward ta' regoli
proċedurali u kriterja ta' evalwazzjoni 
għall-valutazzjoni prudenzjali tal-
akkwiżizzjonijiet u ż-żieda fil-
parteċipazzjonijiet fis-settur finanzjarju 
ipprovdiet kriterja dettaljata għall-
valutazzjoni prudenzjali ta' 
akkwiżizzjonijiet proposti f'ditta tal-
investiment u għal proċedura għall-
applikazzjoni tagħhom. Biex jipprovdu 
ċertezza legali, kjarifiki u riżultati li jistgħu 
jkunu mbassra minn qabel fir-rigward tal-
proċess tal-valutazzjoni, kif ukoll tar-
riżultat tiegħu, huwa xieraq li l-kriterja u l-
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proċess ta' valutazzjoni prudenzjali jkunu 
konformi ma' dawk imressqa fid-Direttiva 
2007/44/KE. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw l-adattabilità tal-akkwirent 
propost u r-raġunar finanzjarju tal-
akkwiżizzjoni proposta skont dawn il-
kriterja kollha li ġejjin: ir-reputazzjoni tal-
akkwirent propost; ir-reputazzjoni u l-
esperjenza ta' kwalunkwe persuna li se 
tmexxi l-operat tad-ditta tal-investiment; ir-
raġunar finanzjarju tal-akkwirent propost; 
jekk id-ditta tal-investiment hijiex se tkun 
tista' tkun konformi mar-rekwiżiti 
prudenzjali bbażati fuq din id-Direttiva u 
Direttivi oħrajn, notevolment, id-Direttivi 
2002/87/KE u 2006/49/KE; jekk hemmx 
raġunijiet ta' suspett li sar jew kien hemm 
attentat li jsir iffinanzjar permezz ta' ħasil 
ta' flus jew ta' terroriżmu fit-tifsira tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 2005/60/KE, jew 
jekk l-akkwiżizzjoni proposta jistax iżid ir-
riskju ta' dan.

proċess ta' valutazzjoni prudenzjali jkunu 
konformi ma' dawk imressqa fid-Direttiva 
2007/44/KE. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw l-adattabilità tal-akkwirent 
propost u r-raġunar finanzjarju tal-
akkwiżizzjoni proposta skont dawn il-
kriterja kollha li ġejjin: ir-reputazzjoni tal-
akkwirent propost; ir-reputazzjoni u l-
esperjenza ta' kwalunkwe persuna li se 
tmexxi l-operat tad-ditta tal-investiment; ir-
raġunar finanzjarju tal-akkwirent propost; 
jekk id-ditta tal-investiment hijiex se tkun 
tista' tkun konformi mar-rekwiżiti 
prudenzjali bbażati fuq din id-Direttiva u 
Direttivi oħrajn, notevolment, id-Direttivi 
2002/87/KE u 2006/49/KE; jekk l-akkwist 
joħloqx kunflitti ta' interessi; jekk hemmx 
raġunijiet ta' suspett li sar jew kien hemm 
attentat li jsir iffinanzjar permezz ta' ħasil 
ta' flus jew ta' terroriżmu fit-tifsira tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 2005/60/KE, jew 
jekk l-akkwiżizzjoni proposta jistax iżid ir-
riskju ta' dan.

Or. en

Emenda 250
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. Biex jevitaw raġunar fi grupp u 

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. L-Istati Membri għandhom 
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jiffaċilitaw l-isfida kritika, bordijiet 
maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
għandhom ikun differenti biżżejjed fir-
rigward ta' età, ġeneru, provenjenza, 
edukazzjoni u sfond professjonali biex 
jippreżentaw firxa varja ta' fehmiet u 
esperjenzi. Il-bilanċ fil-ġeneru huwa ta' 
importanza partikolari biex jiżgura 
rappreżentazzjoni adegwata tar-realtà 
demografika.

jadottaw il-leġiżlazzjoni adegwata li 
tippermetti li l-membri tal-korpi 
maniġerjali jagħtu rendikont f'każ ta' 
ġestjoni ħażina gravi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' ġestjoni ħażina gravi, il-membri tal-bordijiet maniġerjali għandhom jittieħdu 
quddiem il-ġustizzja.

Emenda 251
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. Biex jevitaw raġunar fi grupp u 
jiffaċilitaw l-isfida kritika, bordijiet 
maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
għandhom ikun differenti biżżejjed fir-
rigward ta' età, ġeneru, provenjenza, 
edukazzjoni u sfond professjonali biex 
jippreżentaw firxa varja ta' fehmiet u 
esperjenzi. Il-bilanċ fil-ġeneru huwa ta' 
importanza partikolari biex jiżgura 
rappreżentazzjoni adegwata tar-realtà 

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. Biex jevitaw raġunar fi grupp u 
jiffaċilitaw l-isfida kritika, bordijiet 
maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
għandhom ikun differenti biżżejjed fir-
rigward ta' età, ġeneru, provenjenza, 
edukazzjoni u sfond professjonali biex 
jippreżentaw firxa varja ta' fehmiet u 
esperjenzi. Il-bilanċ fil-ġeneru huwa ta' 
importanza partikolari biex jiżgura 
rappreżentazzjoni adegwata tar-realtà 



AM\901763MT.doc 33/134 PE489.463v01-00

MT

demografika. demografika. L-Istati Membri barra minn 
hekk għandhom jadottaw il-leġiżlazzjoni 
adegwata li tippermetti li l-membri tal-
korpi maniġerjali jagħtu rendikont f'każ 
ta' ġestjoni ħażina gravi.

Or. en

Emenda 252
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. Biex jevitaw raġunar fi grupp u 
jiffaċilitaw l-isfida kritika, bordijiet 
maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
għandhom ikun differenti biżżejjed fir-
rigward ta' età, ġeneru, provenjenza, 
edukazzjoni u sfond professjonali biex 
jippreżentaw firxa varja ta' fehmiet u 
esperjenzi. Il-bilanċ fil-ġeneru huwa ta' 
importanza partikolari biex jiżgura 
rappreżentazzjoni adegwata tar-realtà 
demografika.

(38) Huwa meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-
korpi maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
biex jiżguraw immaniġġar tajjeb u prudenti 
tad-ditti, il-promozzjoni tal-integrità tas-
suq u l-interessi tal-investituri. Il-korp 
maniġerjali ta' ditta tal-investiment għandu 
dejjem jikkommetti ħin biżżejjed u jkollu l-
għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza adegwati 
sabiex ikun kapaċi jifhem il-operat tad-
ditta tal-investiment u r-riskju ewlieni 
tagħha. Biex jevitaw raġunar fi grupp u 
jiffaċilitaw l-isfida kritika, bordijiet 
maniġerjali ta' ditti tal-investiment 
għandhom ikun differenti biżżejjed fir-
rigward ta' età, ġeneru, provenjenza, 
edukazzjoni u sfond professjonali biex 
jippreżentaw firxa varja ta' fehmiet u 
esperjenzi. Il-bilanċ fil-ġeneru huwa ta' 
importanza partikolari biex jiżgura 
rappreżentazzjoni adegwata tar-realtà 
demografika. Ir-rappreżentanza tal-
impjegati fil-korpi maniġerjali għandha 
wkoll titqies bħala espedjent pożittiv għat-
titjib tad-diversità, billi tingħata 
prospettiva kruċjali u għarfien awtentiku 
tal-mekkaniżmi interni tad-ditti.

Or. en
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Emenda 253
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Bil-għan li jittieħed approċċ
totalment koerenti għall-governanza 
korporattiva fl-entitajiet finanzjarji kollha 
fi ħdan l-Unjoni Ewropea, id-
dispożizzjonijiet relatati mal-governanza 
korporattiva li jinsabu fid-Direttiva 
preżenti għandhom ikunu l-istess bħala 
dawk inklużi fid-Direttiva ... [CRD IV], u 
proporzjonali għad-daqs tal-entità 
kkonċernata. 

Or. en

Emenda 254
Gay Mitchell

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Biex ikollu sorveljanza u kontroll 
effettiv fuq l-attivitajiet tad-ditta tal-
investiment, il-korp maniġerjali għandu 
jkun responsabbli u jagħti rendikont għall-
istrateġija ġenerali tad-ditta tal-
investiment, billi jqis il-kummerċ u l-profil
tar-riskju tad-ditta tal-investiment. Il-korp 
maniġerjali għandu jieħu responsabilitajiet 
ċari matul iċ-ċiklu tal-operat tad-ditta tal-
investiment, tal-oqsma tal-identifikazzjoni 
u d-definizzjoni tal-miri strateġiċi tad-ditta, 
tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni 
interna tagħha, inkluż il-kriterja tal-għażla 
u t-taħriġ tal-persunal, tad-definizzjoni tal-
linji ta' politika ġenerali li jirregolaw il-
provvista tas-servizzi u tal-attivitajiet, 
inkluż ir-remunerazzjoni tal-persunal 

(39) Biex ikollu sorveljanza u kontroll 
effettiv fuq l-attivitajiet tad-ditta tal-
investiment, il-korp maniġerjali għandu 
jkun responsabbli u jagħti rendikont għall-
istrateġija ġenerali tad-ditta tal-
investiment, billi jqis il-kummerċ u l-profil 
tar-riskju tad-ditta tal-investiment. Il-korp 
maniġerjali għandu jieħu responsabilitajiet 
ċari matul iċ-ċiklu tal-operat tad-ditta tal-
investiment, tal-oqsma tal-identifikazzjoni 
u d-definizzjoni tal-miri strateġiċi tad-ditta, 
tal-approvazzjoni tal-organizzazzjoni 
interna tagħha, inkluż il-kriterja tal-għażla 
u t-taħriġ tal-persunal, tad-definizzjoni tal-
linji ta' politika ġenerali li jirregolaw il-
provvista tas-servizzi u tal-attivitajiet, 
inkluż ir-remunerazzjoni tal-persunal 
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responsabbli mill-bejgħ u l-approvazzjoni 
ta' prodotti ġodda għad-distribuzzjoni lill-
klijenti. Il-monitoraġġ perjodiku u l-
ivvalutar tal-miri strateġiċi tad-ditti tal-
investiment, l-organizzazzjoni interna 
tagħhom u l-linji ta' politika tagħhom 
għall-provvista tas-servizzi u l-attivitajiet 
għandhom jiżguraw il-kapaċità kontinwa 
tagħhom li joffru maniġġar tajjeb u 
prudenti, fl-interess tal-integrità tas-swieq 
u tal-protezzjoni tal-investituri.

responsabbli mill-bejgħ u l-approvazzjoni 
ta' prodotti ġodda għad-distribuzzjoni lill-
klijenti. Il-monitoraġġ perjodiku u l-
ivvalutar tal-miri strateġiċi tad-ditti tal-
investiment, l-organizzazzjoni interna 
tagħhom u l-linji ta' politika tagħhom 
għall-provvista tas-servizzi u l-attivitajiet 
għandhom jiżguraw il-kapaċità kontinwa 
tagħhom li joffru maniġġar tajjeb u 
prudenti, fl-interess tal-integrità tas-swieq 
u tal-protezzjoni tal-investituri. Fir-
rigward tat-tnedija ta' prodotti ġodda, il-
produtturi tal-prodotti għandhom ukoll 
jirrieżaminaw perjodikament ir-riżultati 
tal-prodotti tagħhom, biex jivvalutaw jekk 
prodott kellux prestazzjoni skont l-għan li 
għalih ġie maħsub u jistabbilixxu jekk is-
suq fil-mira għall-prodott għadux korrett.

Or. en

Emenda 255
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/73/KE tal-10 ta' Awwissu 2006 li 
timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward ta' rekwiżiti organizzazzjonali u 
kundizzjonijiet operatorji għad-ditti tal-
investiment u termini definiti għall-
għanijiet ta' dik id-Direttiva tippermetti lill-
Istati Membri li jeħtieġu, fil-kuntest tar-
rekwiżiti organizzazzjonali għad-ditti tal-
investiment, l-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet fuq it-telefon jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvu 
ordnijiet tal-klijent. L-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet telefoniċi jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvi 
ordnijiet tal-klijent huwa kompatibbli mal-

(42) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/73/KE tal-10 ta' Awwissu 2006 li 
timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward ta' rekwiżiti organizzazzjonali u 
kundizzjonijiet operatorji għad-ditti tal-
investiment u termini definiti għall-
għanijiet ta' dik id-Direttiva tippermetti lill-
Istati Membri li jeħtieġu, fil-kuntest tar-
rekwiżiti organizzazzjonali għad-ditti tal-
investiment, l-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet fuq it-telefon jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvu 
ordnijiet tal-klijent. L-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet telefoniċi jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvi 
ordnijiet tal-klijent huwa kompatibbli mal-
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Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u huwa ġustifikat sabiex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, biex 
tittejjeb is-sorveljanza tas-suq u jżid iċ-
ċertezza legali fl-interessi tad-ditti tal-
investiment u l-klijenti tagħhom. L-
importanza tat-tali rekords hija wkoll 
msemmija fil-konsulenza teknika lill-
Kummissjoni Ewropea, maħruġa mill-
Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli 
fid-29 ta' Lulju 2010. Għal dawn ir-
raġunijiet, huwa xieraq li din id-Direttiva 
tipprovdi l-prinċipji ta' sistema ġenerali li 
tikkonċerna l-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet fuq it-telefon jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvu l-
ordnijiet tal-klijent.

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u huwa ġustifikat sabiex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, biex 
tittejjeb is-sorveljanza tas-suq u jżid iċ-
ċertezza legali fl-interessi tad-ditti tal-
investiment u l-klijenti tagħhom. L-
importanza tat-tali rekords hija wkoll 
msemmija fil-konsulenza teknika lill-
Kummissjoni Ewropea, maħruġa mill-
Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli 
fid-29 ta' Lulju 2010. Għal dawn ir-
raġunijiet, huwa xieraq li din id-Direttiva 
tipprovdi l-prinċipji ta' sistema ġenerali li 
tikkonċerna l-irrekordjar ta' 
konversazzjonijiet fuq it-telefon jew ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi li jinvolvu l-
ordnijiet tal-klijent. Għall-
komunikazzjonijiet bejn il-klijenti mhux 
professjonali u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji, huwa xieraq li l-Istati Membri 
jitħallew jirrikonoxxu minflok rekords 
miktubin adegwati ta' tali 
komunikazzjonijiet għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji stabbiliti u fergħat li jinsabu fi 
ħdan it-territorju tagħhom.

Or. en

Emenda 256
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar evolva b'mod sinifikanti fl-aħħar 
deċennju u issa huwa użat b'mod estensiv 
mill-parteċipanti tas-suq. Ħafna 
parteċipanti tas-suq issa jagħmlu użu minn 
negozjar algoritmiku fejn algoritmu tal-
kompjuter jiddetermina awtomatikament 
aspetti ta' ordni bi ftit jew mingħajr 
intervent uman. Sottokategorija speċifika 

(44) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar evolva b'mod sinifikanti fl-aħħar 
deċennju u issa huwa użat b'mod estensiv 
mill-parteċipanti tas-suq. Ħafna 
parteċipanti tas-suq issa jagħmlu użu minn 
negozjar algoritmiku fejn algoritmu tal-
kompjuter jiddetermina awtomatikament 
aspetti ta' ordni bi ftit jew mingħajr 
intervent uman. Sottokategorija speċifika 
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ta' negozjar algoritmiku huwa kummerċ ta' 
frekwenza għolja fejn sistema tal-kummerċ
tanalizza dejta jew sinjali mis-suq 
b'veloċità golja u mbagħad tibgħat jew 
taġġorna numri kbar ta' ordnijiet f'perjodu 
qasir ta' żmien bi tweġiba għal dik l-
analiżi. Kummerċ ta' frekwenza għolja 
tipikament isir minn negozjaturi li jużaw il-
kapital tagħhom infushom biex 
jinnegozjaw u iktar milli huwa strateġija 
minnu nnifsu huwa ġeneralment l-użu ta' 
teknoloġija sofistikata biex ikunu 
implimentati strateġiji iktar tradizzjonali 
bħat-twettiq tas-suq jew l-arbitraġġ.

ta' negozjar algoritmiku huwa kummerċ ta' 
frekwenza għolja fejn sistema tal-kummerċ
tanalizza dejta jew sinjali mis-suq 
b'veloċità għolja, normalment 
f'millisekondi jew mikrosekondi, u 
mbagħad tibgħat jew taġġorna numri kbar 
ta' ordnijiet f'perjodu qasir ta' żmien bi 
tweġiba għal dik l-analiżi. Kummerċ ta' 
frekwenza għolja tipikament isir minn 
negozjaturi li jużaw il-kapital tagħhom 
infushom biex jinnegozjaw u iktar milli 
huwa strateġija minnu nnifsu huwa 
ġeneralment l-użu ta' teknoloġija 
sofistikata biex ikunu implimentati 
strateġiji iktar tradizzjonali bħat-twettiq 
tas-suq jew l-arbitraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni ulterjuri dwar in-negozjar bi frekwenza għolja.

Emenda 257
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) In-negozjar bi frekwenza għolja 
bħala fenomenu ġenerali jrid jitqies bħala 
element naturali tal-avvanzament 
teknoloġiku u mudelli ta' kummerċ
imtejba. L-istudji akkademiċi jsostnu, fi 
konklużjoni ġenerali, li n-negozjar bi 
frekwenza għolja jżid il-likwidità u 
jnaqqas il-volatilità. Fl-istess ħin, ġie 
konkluż ukoll li t-teknoloġija l-ġdida bħal 
kull forma oħra ta' negozjar bħala tali 
tista' tintuża ħażin għal skopijiet ta' abbuż 
tas-suq.

Or. en
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Emenda 258
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. It-
teknoloġija informatika tan-negozjar 
ipprovdiet benefiċċji għas-suq u għall-
parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali bħal 
parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Finalment, negozjar algoritmiku 
jew ta' frekwenza għolja jista' jirrendi ruħu 
għal ċerti forom ta' mġiba abbużiva jekk 
ma jkunx użat b'mod tajjeb.

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. In-
negozjar bi frekwenza għolja jġib il-volum
tan-negozjar fi swieq iżda ftit ħafna 
likwidità eżegwibbli, billi l-kwoti jibqgħu 
biss għal millisekondi fir-reġistru tal-
ordnijiet u r-rati ta' kanċellazzjoni huma 
estremament għoljin. Id-differenzi tar-
rendiment kemxejn iżgħar ma 
jikkompensawx għan-nuqqas ta' qawwa, 
iż-żmien li l-ordnijiet jibqgħu fir-reġistru 
jew l-inventarju. Jeżistu provi li din it-
teknoloġija informatika tan-negozjar tat 
bidu għal numru ta' riskji bħaż-żieda fir-
riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. B'mod partikolari ġie ppruvat 
li t-teknoloġija tan-negozjar bi frekwenza 
għolja, hija u tagħti vantaġġ ta' 
informazzjoni lill-utenti tagħha, setgħet 
ikkontribwiet għaż-żieda ta' dark pools 
tal-likwidità minn investituri 
istituzzjonali, bħal fondi tal-pensjonijiet, li 
jippruvaw jevitaw impatt potenzjali 
negattiv fuq il-prezzijiet ta' eżekuzzjoni 
xħin l-offerti tagħhom jiġu identifikati 
mill-operaturi tas-suq bi frekwenza 
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għolja. Barra minn hekk, hemm ir-riskju ta' 
sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Barra minn hekk il-profitti bin-
negozjar bi frekwenza għolja li jsiru b'dan 
il-mod imorru askapitu ta' investituri 
oħrajn bħal dawk li jfaddlu l-pensjoni. 
Finalment, negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja jista' jirrendi ruħu għal 
ċerti forom ta' mġiba abbużiva jekk ma 
jkunx użat b'mod tajjeb. Tali riskji 
jimplikaw kostijiet għoljin ta' 
infrastruttura u ta' sorveljanza assoċjati 
min-negozjar bi frekwenza għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li n-negozjar bi frekwenza għolja jagħti lill-operaturi tas-
suq vantaġġ ta' informazzjoni fuq atturi oħra. Dan il-vantaġġ huwa prinċipalment dovut 
għall-veloċità li bih l-informazzjoni tinġabar u tiġi tradotta f'ordnijiet u 
kanċellazzjonijiet/modifiki. Dan iġiegħel lill-investituri istituzzjonali li jressqu ordnijiet biex 
jidħlu f'"tiġrija għall-armi", bi spejjeż konsiderevoli għalihom u għall-klijenti aħħarin 
tagħhom jew biex jippruvaw jaħarbu min-negozjar bi frekwenza għolja billi jgħaddu għal 
pjattaformi li għalihom ma għandhom l-ebda aċċess jew meta l-ordnijiet jistgħu jinħbew 
aħjar.

Emenda 259
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
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permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. It-
teknoloġija informatika tan-negozjar 
ipprovdiet benefiċċji għas-suq u għall-
parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali bħal 
parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll 
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Finalment, negozjar algoritmiku 
jew ta' frekwenza għolja jista' jirrendi 
ruħu għal ċerti forom ta' mġiba abbużiva
jekk ma jkunx użat b'mod tajjeb.

permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. It-
teknoloġija informatika tan-negozjar 
ipprovdiet benefiċċji għas-suq u għall-
parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali bħal 
parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll 
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Indipendentement minn dak ta' 
hawn fuq, l-imġiba abbużiva mhijiex 
permessa, irrispettivament mill-metodu
użat għall-parteċipazzjoni fis-suq. L-
imġiba abbużiva fis-suq hija ttrattata bid-
Direttiva dwar l-abbuż mis-suq 
(2004/109/KE).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi teknoloġiċi, kif stabbiliti mill-Kummissjoni tal-UE, iġibu effetti vantaġġjużi jew 
żvantaġġjużi lis-suq. Madankollu, ma għandux ikun il-każ li l-imġiba abbużiva fis-suq tkun 
assoċjata biss mal-parteċipanti li jużaw software teknoloġiku avvanzat fl-interazzjoni 
tagħhom mas-swieq. L-abbuż mis-suq jista' jiġri f'kull livell. Għalhekk, huwa neċessarju li jsir 
riferiment lid-Direttiva dwar l-abbuż mis-suq bil-għan li tingħata ħarsa olistika u jeħtieġ li 
jiġi indirizzat għalih waħdu fil-livelli kollha.

Emenda 260
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 46
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. It-
teknoloġija informatika tan-negozjar 
ipprovdiet benefiċċji għas-suq u għall-
parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali bħal 
parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll 
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Finalment, negozjar algoritmiku 
jew ta' frekwenza għolja jista' jirrendi ruħu 
għal ċerti forom ta' mġiba abbużiva jekk 
ma jkunx użat b'mod tajjeb.

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar bi frekwenza għolja żied il-
veloċità, il-kapaċità u l-kumplessità ta' kif 
jinnegozjaw in-negozjaturi. Għen ukoll lill-
parteċipanti tas-suq biex jiffaċilitaw l-
aċċess dirett mill-klijenti tagħhom għal 
swieq permezz tal-użu tal-faċilitajiet tan-
negozjar tagħhom, permezz ta' aċċess 
elettroniku dirett jew sponsorizzat u aċċess 
dirett għas-suq. It-teknoloġija informatika 
tan-negozjar ipprovdiet benefiċċji għas-suq 
u għall-parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali 
bħal parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar bi frekwenza 
għolja tat bidu wkoll għal numru ta' riskji 
potenzjali bħaż-żieda fir-riskju tat-tagħbija 
żejda tas-sistema minħabba volumi kbar ta' 
ordnijiet, riskji li negozjar algoritmiku 
jiġġenera ordnijiet duplikati jew żbaljati 
jew malfunzjonanti b'tali mod li jistgħu 
jwasslu għal suq diżordinat. Barra minn 
hekk, hemm ir-riskju ta' sistemi ta' 
negozjar algoritmiku li jirreaġixxu b'mod 
esaġerat għal avvenimenti oħra tas-suq li 
jista' jħarrax il-volatilità jekk hemm 
problema preeżistenti fis-suq. Finalment, 
negozjar algoritmiku jew negozjar bi
frekwenza għolja jista' jirrendi ruħu għal 
ċerti forom ta' mġiba abbużiva jekk ma 
jkunx użat b'mod tajjeb. Mill-banda l-
oħra, in-negozjar bi frekwenza għolja 
ġeneralment inaqqas, kif juru bosta studji 
akkademiċi, il-volatilità u jikkontribwixxi 
għat-titjib tal-formazzjoni tal-prezzijiet
f'postijiet tas-suq differenti.

Or. en



PE489.463v01-00 42/134 AM\901763MT.doc

MT

Emenda 261
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
permezz ta' aċċess elettroniku dirett jew 
sponsorizzat u aċċess dirett għas-suq. It-
teknoloġija informatika tan-negozjar 
ipprovdiet benefiċċji għas-suq u għall-
parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali bħal 
parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll 
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Finalment, negozjar algoritmiku 
jew ta' frekwenza għolja jista' jirrendi ruħu 
għal ċerti forom ta' mġiba abbużiva jekk 
ma jkunx użat b'mod tajjeb.

(46) L-użu tat-teknoloġija informatika tan-
negozjar żied il-veloċità, il-kapaċità u l-
kumplessità ta' kif jinnegozjaw in-
negozjaturi. Għen ukoll lill-parteċipanti 
tas-suq biex jiffaċilitaw l-aċċess dirett mill-
klijenti tagħhom għal swieq permezz tal-
użu tal-faċilitajiet tan-negozjar tagħhom, 
permezz ta' aċċess dirett għas-suq, aċċess 
dirett għas-suq mhux iffiltrat jew aċċess 
sponsorizzat. It-teknoloġija informatika 
tan-negozjar ipprovdiet benefiċċji għas-suq 
u għall-parteċipanti tas-suq b'mod ġenerali 
bħal parteċipazzjoni usa' fis-swieq, iktar 
likwidità, inqas firxa, inqas volatilità fuq 
terminu qasir u l-mezzi biex tintlaħaq 
eżekuzzjoni aħjar tal-ordnijiet għall-
klijenti. Madankollu, din it-teknoloġija 
informatika tan-negozjar tat bidu wkoll 
għal numru ta' riskji potenzjali bħaż-żieda 
fir-riskju tat-tagħbija żejda tas-sistema 
minħabba volumi kbar ta' ordnijiet, riskji li 
negozjar algoritmiku jiġġenera ordnijiet 
duplikati jew żbaljati jew malfunzjonanti 
b'tali mod li jistgħu jwasslu għal suq 
diżordinat. Barra minn hekk, hemm ir-
riskju ta' sistemi ta' negozjar algoritmiku li 
jirreaġixxu b'mod esaġerat għal 
avvenimenti oħra tas-suq li jista' jħarrax il-
volatilità jekk hemm problema preeżistenti 
fis-suq. Finalment, negozjar algoritmiku 
jew negozjar bi frekwenza għolja jista' 
jirrendi ruħu għal ċerti forom ta' mġiba 
abbużiva jekk ma jkunx użat b'mod tajjeb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferimenti għall-aċċess elettroniku dirett għandhom jinbidlu f'"aċċess dirett għas-suq" biex 
ikunu allinjati mal-linji gwida tekniċi tal-AETS maħruġa fi Frar 2012 "Sistemi u kontrolli 
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f'ambjent ta' negozjar awtomatizzat għal pjattaformi ta' negozjar, ditti tal-investiment u 
awtoritajiet kompetenti" ESMA/2012/122 (MT)

Emenda 262
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Il-linji gwida tekniċi tal-AETS 
maħruġa fi Frar 2012 "Sistemi u 
kontrolli f'ambjent ta' negozjar 
awtomatizzat għal pjattaformi ta' 
negozjar, ditti tal-investiment u 
awtoritajiet kompetenti" 
(ESMA/2012/122) għandhom jintużaw 
bħala qafas komprensiv għall-inklużjoni 
ta' mekkaniżmu ġuridikament vinkolanti 
f'din id-Direttiva bil-għan li tissaħħaħ ir-
reżiljenza tas-swieq biex iqisu t-
teknoloġija tan-negozjar il-ġdida. Huwa 
importanti li l-AETS ikollha s-setgħa 
toħroġ linji gwida futuri bil-għan li 
żżomm ruħha aġġornata mal-bidliet 
rapidi fit-teknoloġija tan-negozjar.

Or. en

Emenda 263
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Biex ilaħħqu mal-iżviluppi 
teknoloġiċi, is-swieq regolati u l-MTFs 
waqqfu sistema ta' salvagwardji u 
kontrolli. Fi sforz li tegħleb ir-riskju 
msemmi qabel assoċjat man-negozjar 
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teknoloġikament avvanzat, l-AETS 
ipproponiet linji gwida biex tarmonizza 
fuq livell Ewropew ir-rekwiżiti għas-swieq 
organizzati u d-ditti tal-investiment 
(ESMA/2011/456). Minkejja li r-rekwiżiti 
huma delinjati fis-swieq regolati, l-MTFs, 
l-OTFs u d-ditti tal-investiment li joperaw 
is-swieq, jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-kontroll 
tar-riskju huwa vitali f'ras il-għajn tal-
ordni, billi parti sostanzjali tar-
responsabbiltà tar-riskju tittieħed f'din il-
fażi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-MiFID tindirizza l-bżonn li jiżdiedu s-salvagwardji u l-kontrolli għas-swieq regolati, l-
MTFs, l-OTFs, iżda huwa assolutament kruċjali li l-kontroll tar-riskju huwa diġà prevalenti 
f'ras il-għajn tal-ordni. Mhuwiex biżżejjed li jkun hemm kontrolli fil-post tan-negozjar jew tal-
ikklerjar biss. L-għan għandu jkun li jkun hemm punti ta' aċċess f'kull fażi taċ-ċiklu tan-
negozjar u tal-ikklerjar. Għalhekk, huwa importanti li jiġi enfasizzat il-bżonn ta' kontrolli 
adegwati. Il-linji gwida AETS dwar is-sistemi u l-kontrolli jindirizzaw dan l-aspett.

Emenda 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta'
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta
huma membru dirett ta' post tan-negozjar.
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li n-negozjar algoritmiku u bi
frekwenza għolja jitqies bħala servizzi jew 
attivitajiet ta' investiment inklużi meta
jitmexxew f'isimhom stess. Dan għandu 
jiżgura li d-ditti li jfornu dawn l-attivitajiet 
ikunu awtorizzati bħala ditti tal-
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investiment u suġġetti għar-rekwiżiti 
organizzativi skont id-Direttiva u jkunu 
supervizzati kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun garantita l-konsistenza bejn il-premessa ta' hawn fuq u l-Artikolu 17 tal-MiFID 
proposta li tirrigwarda mhux biss in-negozjar bi frekwenza għolja iżda wkoll negozjar 
algoritmiku u għandu jiġi ċċarat li l-awtorizzazzjoni tad-ditti hija meħtieġa billi dawn l-
attivitajiet jitqiesu bħala servizzi ta' investiment. Tabilħaqq, in-negozjar algoritmiku permezz 
ta' aċċess indirett għall-postijiet tan-negozjar ma joħloqx inqas riskji għas-swieq finanzjarji u 
għall-istabbiltà meta mqabbel man-negozjar algoritmiku operat minn membru dirett ta' post 
tan-negozjar. (suġġeriment tal-BĊE)

Emenda 265
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta'
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta
huma membru dirett ta' post tan-negozjar.
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li n-negozjar algoritmiku u bi
frekwenza għolja jitiqies bħala servizzi jew 
attivitajiet ta' investiment inklużi meta
jitmexxew f'isimhom stess. Dan għandu 
jiżgura li d-ditti li jfornu dawn l-attivitajiet
huma awtorizzati bħala ditti tal-
investiment u jkunu suġġetti għar-rekwiżiti 
organizzativi skont id-Direttiva u jkunu 
supervizzati kif xieraq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tkun garantita l-konsistenza bejn il-premessa ta' hawn fuq u l-Artikolu 17 tal-MiFID 
proposta li tirrigwarda mhux biss in-negozjar bi frekwenza għolja iżda wkoll negozjar 
algoritmiku u għandu jiġi ċċarat li l-awtorizzazzjoni tad-ditti hija meħtieġa billi dawn l-
attivitajiet jitqiesu bħala servizzi ta' investiment. Tabilħaqq, in-negozjar algoritmiku permezz 
ta' aċċess indirett għall-postijiet tan-negozjar ma joħloqx inqas riskji għas-swieq finanzjarji u 
għall-istabbiltà meta mqabbel man-negozjar algoritmiku operat minn membru dirett ta' post 
tan-negozjar.

Emenda 266
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Huwa wkoll neċessarju li jkun possibbli li 
jiġu identifikati biċ-ċar il-flussi tal-
ordnijiet li ġejjin min-negozjar 
awtomatizzat. Dan għandu jiżgura li huma 
jkunu suġġetti għar-rekwiżiti organizzativi 
skont id-Direttiva u jkunu supervizzati kif 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjar algoritmiku u dak bi frekwenza għolja jeħtieġu jkunu mmarkati fir-reġistru tal-
ordnijiet sabiex il-postijiet u r-regolaturi jkunu jistgħu jimmonitorjawhom b'mod effikaċi.
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Emenda 267
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi tal-postijiet kollha tan-negozjar li 
huma aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq 
li jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.
Huwa wkoll xieraq li tintemm il-prattika 
tal-aċċess sponsorizzat biex jiġi evitat ir-
riskju li d-ditti b'kontrolli insuffiċjenti 
joħolqu kundizzjonijiet tas-suq diżordinati 
u biex jiġi garantit li l-parteċipanti tas-suq 
ikunu jistgħu jiġi identifikati u jagħtu 
rendikont għal kwalunkwe kundizzjoni 
diżordinata li għaliha jkunu responsabbli.

Or. en

Emenda 268
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
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frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi tal-postijiet kollha tan-negozjar li 
huma aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq 
li jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.
Huwa wkoll xieraq li f'każijiet ta' aċċess 
dirett għas-suq ikunu garantit li jittieħdu 
l-provvedimenti raġonevoli kollha biex 
jiġi evitat ir-riskju li jista' jinbet jekk id-
ditti jużaw kontrolli insuffiċjenti inkluż li 
l-parteċipanti tas-suq ikunu jistgħu jiġu 
identifikati u jagħtu rendikont għal 
kwalunkwe kundizzjoni diżordinata li 
għaliha jkunu responsabbli.

Or. en

Emenda 269
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.

(47) Dawn ir-riskji potenzjali mill-użu 
dejjem jiżdied tat-teknoloġija jittaffew l-
aħjar minn kombinazzjoni ta' kontrolli tar-
riskju speċifiċi diretti lejn ditti li 
jipparteċipaw f'negozjar algoritmiku jew ta' 
frekwenza għolja u miżuri oħra diretti lejn 
operaturi ta' postijiet tan-negozjar li huma 
aċċessati mit-tali ditti. Huwa mixtieq li 
jkun żgurat li d-ditti kummerċjali ta' 
frekwenza għolja jkunu awtorizzati meta 
huma membru dirett ta' post tan-negozjar. 
Dan għandu jiżgura li huma jkunu suġġetti 
għar-rekwiżiti organizzativi skont id-
Direttiva u jkunu supervizzati kif xieraq.
F'dan ir-rigward, l-AETS għandha 
tiżvolġi rwol ta' koordinament importanti 
fid-definizzjoni tad-daqs ta' funzjonament 
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xieraq bil-għan li jiġu żgurati swieq 
ordnati f'livell Ewropew.

Or. en

Emenda 270
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Bil-għan li jiġi identifikat kull 
metodu ta' aċċess għal post tan-negozjar, 
l-AETS għandha tfassal lista tal-mezzi u 
tal-metodi ta' aċċess għal post tan-
negozjar permezz ta' ditta tal-investiment 
u ta' membru tan-negozjar reġistrati.

Or. en

Emenda 271
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Kemm id-ditti kif ukoll il-postijiet tan-
negozjar għandhom jiżguraw li jkun hemm 
miżuri b'saħħithom f'posthom biex 
jiżguraw li kummerċ awtomatizzat ma 
joħloqx suq diżordinat u ma jistax jintuża 
għal għanijiet abbużivi. Postijiet tan-
negozjar għandhom jiżguraw ukoll li s-
sistemi tan-negozjar tagħhom huma 
flessibbli u ttestjati tajjeb biex jitrattaw ma' 
żieda fil-flussi tal-ordnijiet jew stress tas-
suq u li hemm salvaviti fis-seħħ biex 
iwaqqfu temporanjament il-kummerċ jekk 
hemm movimenti f'daqqa mhux mistennija 

(48) Kemm id-ditti kif ukoll il-postijiet tan-
negozjar għandhom jiżguraw li jkun hemm 
miżuri b'saħħithom f'posthom biex 
jiżguraw li kummerċ awtomatizzat ma 
joħloqx suq diżordinat u ma jistax jintuża 
għal għanijiet abbużivi u li t-teknoloġija 
tan-negozjar awtomatizzat ikun ittestjat 
bir-reqqa qabel ma jingħata l-aċċess għal 
post. Postijiet tan-negozjar għandhom 
jiżguraw ukoll li s-sistemi tan-negozjar 
tagħhom huma flessibbli u ttestjati tajjeb 
biex jitrattaw ma' żieda fil-flussi tal-
ordnijiet jew stress tas-suq u li hemm 
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tal-prezzijiet. salvaviti fis-seħħ biex iwaqqfu 
temporanjament il-kummerċ b'mod 
konsistenti fil-postijiet kollha tan-negozjar 
jekk hemm movimenti f'daqqa mhux 
mistennija tal-prezzijiet. Il-postijiet tan-
negozjar ma għandhomx joffru aċċess 
privileġġat għall-informazzjoni lill-
operaturi tan-negozjar awtomatizzat billi 
dan jagħtihom vantaġġ inġust meta 
mqabbla ma' parteċipanti oħra tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-postijiet spiss jagħtu lill-parteċipanti tan-negozjar bi frekwenza għolja ħarsa preliminari 
qasira tar-reġistru tal-ordnijiet u ta' informazzjoni oħra li tagħhom il-parteċipanti l-oħra 
mhumiex parti. Dan joħloq disparità tal-kundizzjonijiet u, għalhekk, ma għandux ikun 
permess.

Emenda 272
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) L-istrateġiji ta' negozjar li 
jiġġeneraw għadd imdaqqas sew ta' 
ordnijiet, il-maġġoranza tagħhom jiġu 
kanċellati jew magħluqa sa tmiem il-
ġurnata, jistgħu jassorbu porzjon 
sinifikanti tal-kapaċità tas-sistema tan-
negozjar filwaqt li jipprovdu ftit likwidità 
effettiva lill-parteċipanti l-oħra tas-suq. 
Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi 
garantit li l-istrutturi ta' ħlas tal-postijiet 
tan-negozjar ikunu trasparenti, mhux 
diskriminatorji u ġusti li jkunu strutturati 
b'tali mod li l-kostijiet tal-infrastruttura 
jkunu trasferiti għall-klijenti b'mod 
proporzjonali għall-użu li dawn jagħmlu 
tal-kapaċità tas-sistema tan-negozjar u 
tal-kundizzjonijiet ordnati tan-negozjar 
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fis-swieq. Għaldaqstant jixraq li jiġi 
garantit li jiġu applikati ħlasijiet ogħla 
għall-prattiki li jinvolvu rati għoljin tal-
messaġġi jew ta' kanċellazzjoni fir-
rigward tan-negozjar effikaċi li jaf joħloq 
tali kundizzjonijiet diżordinati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta investituri istituzzjonali ssuġġerew li n-negozjar bi frekwenza għolja jipprovdi ftit 
likwidità utli minkejja li jirċievi spiss "ribassi" apparentement għal din il-funzjoni.

Emenda 273
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Huwa neċessarju wkoll li jiġi 
garantit li l-istrutturi tal-ħlas tal-postijiet 
tan-negozjar ikunu trasparenti, mhux 
diskriminatorji u ġusti u li ma jkunux 
strutturati b'tali mod li jiffavorixxu 
kundizzjonijiet diżordinati tas-suq. 
Għalhekk is-swieq regolati għandhom 
ikollhom stabbiliti strutturi tal-ħlas biex 
jinċentivaw proporzjon aktar baxx tal-
messaġġi tas-sistema u negozjar eżegwit. 
Dan jista' jinkludi limiti għal ħlasijiet 
ogħla f'każ ta' kanċellazzjonijiet 
importanti jew għall-kost unitarju tal-
messaġġi.

Or. en

Emenda 274
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett għal 
swieq għall-klijenti minħabba li l-negozjar 
elettroniku jista' jsir minn ditta li 
tipprovdi aċċess għall-negozjar 
elettroniku u ħidmiet oħra simili. Huwa 
wkoll xieraq li ditti li jipprovdu aċċess 
elettroniku dirett jiżguraw li persuni li 
jagħmlu użu mis-servizz huma 
kkwalifikati biżżejjed u li jkunu imposti 
kontrolli tar-riskju fuq l-użu tas-servizz. 
Huwa xieraq li rekwiżiti organizzazzjonali 
dettaljati rigward dawn il-forom ġodda ta' 
kummerċ għandhom ikunu preskritti 
b'iktar dettall f'atti delegati. Dan għandu 
jiżgura li r-rekwiżiti jistgħu jkunu
emendati fejn meħtieġ biex jittrattaw ma' 
iktar innovazzjoni u żviluppi f'dan il-
qasam.

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġi pprojbit l-aċċess
elettroniku dirett għal swieq lill-klijenti.

Or. en

Emenda 275
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett għal 
swieq għall-klijenti minħabba li l-negozjar 

(49) Filwaqt li jiġi rikonoxxut ir-rwol li l-
aċċess elettroniku dirett jiżvolġi fl-
aġevolazzjoni tal-attività tal-investituri fis-
swieq finanzjarji tal-Unjoni Ewropew u
minbarra miżuri marbuta mal-negozjar 
algoritmiku u ta' frekwenza għolja huwa 
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elettroniku jista' jsir minn ditta li tipprovdi 
aċċess għall-negozjar elettroniku u ħidmiet
oħra simili. Huwa wkoll xieraq li ditti li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett jiżguraw 
li persuni li jagħmlu użu mis-servizz huma 
kkwalifikati biżżejjed u li jkunu imposti 
kontrolli tar-riskju fuq l-użu tas-servizz.
Huwa xieraq li rekwiżiti organizzazzjonali 
dettaljati rigward dawn il-forom ġodda ta' 
kummerċ għandhom ikunu preskritti b'iktar 
dettall f'atti delegati. Dan għandu jiżgura li 
r-rekwiżiti jistgħu jkunu emendati fejn 
meħtieġ biex jittrattaw ma' iktar 
innovazzjoni u żviluppi f'dan il-qasam.

xieraq li jiġu inklużi kontrolli marbuta 
mad-ditti tal-investiment li jipprovdu 
aċċess elettroniku dirett għal swieq lill-
klijenti minħabba li l-negozjar elettroniku 
jista' jsir minn ditta li tipprovdi aċċess 
elettroniku għas-suq u riskji oħra simili
Huwa wkoll xieraq li ditti li jipprovdu 
aċċess elettroniku dirett jiżguraw li persuni 
li jagħmlu użu mis-servizz huma 
kkwalifikati biżżejjed u li jkunu imposti 
kontrolli tar-riskju fuq l-użu tas-servizz.
Huwa xieraq li rekwiżiti organizzazzjonali 
dettaljati rigward dawn il-forom ġodda ta' 
kummerċ għandhom ikunu preskritti b'iktar 
dettall f'atti delegati. Dan għandu jiżgura li 
r-rekwiżiti jistgħu jkunu emendati fejn 
meħtieġ biex jittrattaw ma' iktar 
innovazzjoni u żviluppi f'dan il-qasam.
Huwa bl-iskop espliċitu li jagħmel dawn 
il-kontrolli li l-AETS, f'konsultazzjoni 
mas-suq, stabbiliet il-Linji Gwida 
"Sistemi u kontrolli f'ambjent ta' negozjar 
awtomatizzat għal pjattaformi ta' 
negozjar, ditti tal-investiment u 
awtoritajiet kompetenti" 
(ESMA/2011/456), u din hija miżura 
pożittiva f'dan is-sens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess elettroniku dirett huwa komponent ewlieni tal-ambjenti moderni tan-negozjar ta' 
bosta swieq regolati u sistemi multilaterali tan-negozjar fl-Unjoni Ewropea u mhux biss. Jekk 
adegwatament ikkontrollati, dawn joffru lill-investituri u lill-parteċipanti tas-suq il-
possibbiltà ta' għażla ta' kif u fejn jinnegozjaw l-istrumenti finanzjarji. L-AETS ħadmet mal-
parteċipanti tas-suq biex telabora linji gwida ċari u utli li joffru mod prattiku li bih il-postijiet 
tan-negozjar jistgħu jaċċettaw l-aċċess elettroniku dirett.

Emenda 276
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett għal 
swieq għall-klijenti minħabba li l-negozjar 
elettroniku jista' jsir minn ditta li 
tipprovdi aċċess għall-negozjar 
elettroniku u ħidmiet oħra simili. Huwa 
wkoll xieraq li ditti li jipprovdu aċċess 
elettroniku dirett jiżguraw li persuni li 
jagħmlu użu mis-servizz huma kkwalifikati 
biżżejjed u li jkunu imposti kontrolli tar-
riskju fuq l-użu tas-servizz. Huwa xieraq li 
rekwiżiti organizzazzjonali dettaljati 
rigward dawn il-forom ġodda ta' kummerċ
għandhom ikunu preskritti b'iktar dettall 
f'atti delegati. Dan għandu jiżgura li r-
rekwiżiti jistgħu jkunu emendati fejn 
meħtieġ biex jittrattaw ma' iktar 
innovazzjoni u żviluppi f'dan il-qasam.

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess dirett għal swieq lill-
klijenti. Huwa wkoll xieraq li ditti li 
jipprovdu aċċess dirett għas-suq jiżguraw 
li persuni li jagħmlu użu mis-servizz huma 
kkwalifikati biżżejjed u li jkunu imposti 
kontrolli tar-riskju fuq l-użu tas-servizz.
Huwa xieraq li rekwiżiti organizzazzjonali 
dettaljati rigward dawn il-forom ġodda ta' 
kummerċ għandhom ikunu preskritti b'iktar 
dettall f'atti delegati. Dan għandu jiżgura li 
r-rekwiżiti jistgħu jkunu emendati fejn 
meħtieġ biex jittrattaw ma' iktar 
innovazzjoni u żviluppi f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 277
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett għal 
swieq għall-klijenti minħabba li l-negozjar 
elettroniku jista' jsir minn ditta li tipprovdi 
aċċess għall-negozjar elettroniku u 
ħidmiet oħra simili. Huwa wkoll xieraq li 
ditti li jipprovdu aċċess elettroniku dirett 
jiżguraw li persuni li jagħmlu użu mis-

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja
trid tiġi garantita l-introduzzjoni ta'
kontrolli effikaċi marbuta mad-ditti tal-
investiment li jipprovdu aċċess dirett għal 
swieq lill-klijenti minħabba li l-negozjar 
elettroniku jista' jsir minn ditta li tipprovdi 
aċċess dirett għas-suq. Huwa wkoll xieraq 
li ditti li jipprovdu aċċess dirett għas-suq
jiżguraw li persuni li jagħmlu użu mis-
servizz huma kkwalifikati biżżejjed u li 
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servizz huma kkwalifikati biżżejjed u li 
jkunu imposti kontrolli tar-riskju fuq l-użu 
tas-servizz. Huwa xieraq li rekwiżiti 
organizzazzjonali dettaljati rigward dawn 
il-forom ġodda ta' kummerċ għandhom 
ikunu preskritti b'iktar dettall f'atti delegati.
Dan għandu jiżgura li r-rekwiżiti jistgħu 
jkunu emendati fejn meħtieġ biex jittrattaw 
ma' iktar innovazzjoni u żviluppi f'dan il-
qasam.

jkunu imposti kontrolli tar-riskju fuq l-użu 
tas-servizz. Huwa xieraq li rekwiżiti 
organizzazzjonali dettaljati rigward dawn 
il-forom ġodda ta' kummerċ għandhom 
ikunu preskritti b'iktar dettall f'atti delegati.
Dan għandu jiżgura li r-rekwiżiti jistgħu 
jkunu emendati fejn meħtieġ biex jittrattaw 
ma' iktar innovazzjoni u żviluppi f'dan il-
qasam.

Or. en

Emenda 278
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett għal 
swieq għall-klijenti minħabba li l-negozjar 
elettroniku jista' jsir minn ditta li tipprovdi 
aċċess għall-negozjar elettroniku u ħidmiet
oħra simili. Huwa wkoll xieraq li ditti li 
jipprovdu aċċess elettroniku dirett 
jiżguraw li persuni li jagħmlu użu mis-
servizz huma kkwalifikati biżżejjed u li 
jkunu imposti kontrolli tar-riskju fuq l-użu 
tas-servizz. Huwa xieraq li rekwiżiti 
organizzazzjonali dettaljati rigward dawn 
il-forom ġodda ta' kummerċ għandhom 
ikunu preskritti b'iktar dettall f'atti delegati. 
Dan għandu jiżgura li r-rekwiżiti jistgħu 
jkunu emendati fejn meħtieġ biex jittrattaw 
ma' iktar innovazzjoni u żviluppi f'dan il-
qasam.

(49) Minbarra miżuri marbuta mal-
negozjar algoritmiku u ta' frekwenza għolja 
huwa xieraq li jiġu inklużi kontrolli 
marbuta mad-ditti tal-investiment li 
jipprovdu aċċess dirett għal swieq lill-
klijenti minħabba li l-negozjar elettroniku 
jista' jsir minn ditta li tipprovdi aċċess 
elettroniku għas-suq u riskji oħra simili. 
Huwa wkoll xieraq li ditti li jipprovdu 
aċċess dirett għas-suq jiżguraw li persuni li 
jagħmlu użu mis-servizz huma kkwalifikati 
biżżejjed u li jkunu imposti kontrolli tar-
riskju fuq l-użu tas-servizz. Huwa xieraq li 
rekwiżiti organizzazzjonali dettaljati 
rigward dawn il-forom ġodda ta' kummerċ
għandhom ikunu preskritti b'iktar dettall 
f'atti delegati. Dan għandu jiżgura li r-
rekwiżiti jistgħu jkunu emendati fejn 
meħtieġ biex jittrattaw ma' iktar 
innovazzjoni u żviluppi f'dan il-qasam.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riferimenti għall-aċċess elettroniku dirett għandhom jinbidlu f'"aċċess dirett għas-suq" biex 
ikunu allinjati mal-linji gwida tekniċi tal-AETS maħruġa fi Frar 2012 "Sistemi u kontrolli 
f'ambjent ta' negozjar awtomatizzat għal pjattaformi ta' negozjar, ditti tal-investiment u 
awtoritajiet kompetenti" ESMA/2012/122 (MT)

Emenda 279
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati il-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati l-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb 
ulterjorment l-iskambju tal-informazzjoni 
u l-kooperazzjoni fost il-postijiet tan-
negozjar b'rabta ma' strument partikolari li 
huwa nnegozjat f'postijiet differenti.
Għalhekk, lill-post tal-elenkar primarju 
għandha tkun fdata r-responsabbiltà 
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ġenerali tas-sorveljanza f'ħin reali, 
filwaqt il-postijiet primarji u sekondarji 
għandhom ikunu mitluba li jikkooperaw. 
Il-post tal-elenkar primarju ma għandux 
ikunlu permess juża l-informazzjoni li 
ġejja mill-post sekondarju għall-finijiet 
kummerċjali. Għandhom jiġu stabbiliti 
"ħitan Ċiniżi" jew barrieri etiċi bejn l-
unitajiet kummerċjali u ta' sorveljanza 
tal-post tal-elenkar primarju, biex jiġu 
evitati kunflitti ta' interessi jew 
manipolazzjoni tas-suq. Is-suq sekondarju 
għandu jkun jista' juża kwalunkwe 
teknoloġija ta' sorveljanza li tippermetti lil 
dan tal-aħħar li jottempera għall-obbligi 
skont din id-Direttiva u tar-Regolament 
… [MAR], indipendentement mit-
teknoloġija ta' sorveljanza użata mill-post
tal-elenkar primarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-possibbiltajiet ta' abbuż u manipolazzjoni tas-swieq bl-użu ta' strateġiji li jinteressaw 
aktar minn suq wieħed żdiedu bil-frammentazzjoni ta' dawn tal-aħħar, il-funzjonijiet ta' 
sorveljanza ta' tali swieq jeħtieġu jikkooperaw biex jiggarantixxu li anki tali strateġiji jkunu 
jistgħu jiġu identifikati. Il-post tal-elenkar primarju, billi jinsab aktar viċin il-fluss ta' 
informazzjoni tal-emittent, għandu l-aħjar opportunitajiet biex jassumi r-responsabbiltà 
ġenerali. Dan ikun jippermetti li jimtela l-vojt identifikattiv f'ambjent ta' negozjar frammentat.

Emenda 280
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati il-proċessi

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati l-proċessi
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fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb 
ulterjorment l-iskambju tal-informazzjoni 
u l-kooperazzjoni fost il-postijiet tan-
negozjar b'rabta ma' strument partikolari li 
huwa nnegozjat f'postijiet differenti.
Għalhekk, l-awtorità kompetenti tal-post 
tal-elenkar primarju għandha tkun fdata 
r-responsabbiltà ġenerali tas-sorveljanza 
f'ħin reali, filwaqt il-postijiet primarji u 
sekondarji għandhom ikunu mitluba li 
jikkooperaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-possibbiltajiet ta' abbuż u manipolazzjoni tas-swieq bl-użu ta' strateġiji li jinteressaw 
aktar minn suq wieħed żdiedu bil-frammentazzjoni ta' dawn tal-aħħar, il-funzjonijiet ta' 
sorveljanza ta' tali swieq jeħtieġu jikkooperaw biex jiggarantixxu li anki tali strateġiji jkunu 
jistgħu jiġu identifikati. L-awtorità kompetenti tal-post tal-elenkar primarju, billi tinsab aktar 
viċin il-fluss ta' informazzjoni tal-emittent, għandha l-aħjar opportunitajiet biex tassumi r-
responsabbiltà ġenerali. Jeħtieġ li s-swieq sekondarji jkunu mitluba jikkooperaw.

Emenda 281
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 50
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati il-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali 
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati l-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni. Barra 
minn hekk, huwa meħtieġ li jkun 
formalizzat u mtejjeb l-iskambju tal-
informazzjoni u l-kooperazzjoni fost il-
postijiet tan-negozjar f'każijiet ta' 
kundizzjonijiet eċċezzjonali b'rabta ma' 
strument partikolari li huwa nnegozjat 
f'postijiet differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-swieq kollha jridu jieqfu n-negozjar fl-istess ħin biex jippreservaw l-integrità tas-suq u l-
parità ta' kundizzjonijiet bejn il-postijiet tan-negozjar.

Emenda 282
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 50
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati il-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali 
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati l-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni b'rabta ma' strument 
partikolari li huwa nnegozjat f'postijiet 
differenti. Biex dan isir, il-post tal-elenkar 
primarju għandu jkollu r-responsabbiltà 
għas-sorveljanza f'ħin reali tar-reġistri 
tal-ordnijiet kollha kemm fil-post tan-
negozjar primarju kif ukoll fil-post tan-
negozjar sekondarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-frammentazzjoni tan-negozjar segwita mill-implimentazzjoni tal-MiFID, żdiedu l-
opportunitajiet ta' abbuż u manipolazzjoni tas-swieq permezz tal-użu ta' strateġiji li 
jinteressaw aktar minn suq wieħed. Ma teżistix funzjoni ta' sorveljanza f'ħin reali dwar in-
negozjar globali ta' sehem, lanqas dwar il-postijiet tan-negozjar jew dwar l-awtoritajiet 
kompetenti. Dan il-vojt leġiżlattiv jeħtieġ li jimtela. Tali kompitu għandu jsir mill-funzjoni ta' 
sorveljanza tal-post tel-elenkar primarju, billi jinsab l-aktar viċin għall-fluss ta' informazzjoni 
tal-emittent..
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Emenda 283
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar armonizzati il-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn isegwu dik id-deċiżjoni sakemm 
it-tkomplija mal-kummerċ ma tkunx 
ġustifikata minħabba ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali 
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

(50) Hemm multitudni ta' postijiet tan-
negozjar li bħalissa qed joperaw fl-UE, li 
numru minnhom qed jinnegozjaw 
strumenti identiċi. Biex ikunu indirizzati r-
riskji potenzjali għall-interessi tal-
investituri huwa meħtieġ li jkunu 
formalizzati u iktar kkoordinati l-proċessi
fuq il-konsegwenzi għall-kummerċ
f'postijiet oħra jekk post wieħed jiddeċiedi 
li jissospendi jew ineħħi strument 
finanzjarju mill-kummerċ. Fl-interess taċ-
ċertezza legali u biex ikunu indirizzati 
b'mod adegwat il-kunflitti ta' interess fid-
deċiżjoni li jkunu sospiża jew imneħħija 
strumenti mill-kummerċ, għandu jkun 
żgurat li jekk suq regolat wieħed jew MTF 
jieqaf jinnegozja minħabba nuqqas ta' kxif 
ta' informazzjoni dwar min joħroġ l-
istrument jew dwar l-istrument finanzjarju, 
l-oħrajn ikunu informati b'dik id-deċiżjoni 
u jsegwuha sakemm it-tkomplija mal-
kummerċ ma tkunx ġustifikata minħabba 
ċirkustanzi eċċezzjonali. Barra minn hekk, 
huwa meħtieġ li jkun formalizzat u mtejjeb 
l-iskambju tal-informazzjoni u l-
kooperazzjoni fost il-postijiet tan-negozjar 
f'każijiet ta' kundizzjonijiet eċċezzjonali 
b'rabta ma' strument partikolari li huwa 
nnegozjat f'postijiet differenti.

Or. en

Emenda 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Premessa 51a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51a) Hemm ħafna modi li bihom 
jitnaqqas ir-rendiment tal-investimenti 
għall-investituri, inklużi l-ħlasijiet, il-
kostijiet u tnaqqis ieħor. Dawn jistgħu 
jkunu inkorporati f'livelli multipli, biex 
ma jirriżultawx evidenti jew li jiġu 
saħansitra ddikjarati mill-ġdid bħala 
investimenti f'livelli jew allokazzjonijiet 
suċċessivi, b'tali mod, isir diffiċli għall-
investituri jifhmu l-livell kumulattiv tat-
tnaqqis. Għaldaqstant, huwa neċessarju li 
t-tnaqqis kollu jkun elaborat f'livell 
kumulattiv u li l-investituri jingħataw 
illustrazzjoni tal-effetti fit-tul fuq ir-
rendiment, permezz ta' tqabbil dirett bejn 
ir-rendiment għall-investitur u t-tnaqqis 
totali. Tali illustrazzjoni għandha tingħata 
qabel l-investiment fuq il-bażi ta' 
projezzjoni raġonevoli u almenu darba 
fis-sena għal kull investiment effettiv. L-
AETS għandha toħroġ linji gwida dwar il-
formati adegwati tal-projezzjonijiet u tal-
preżentazzjonijiet.

Or. en

Emenda 285
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 51a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51a) B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-ditti tal-
investiment jivvalutaw il-koerenza 
ġenerali tal-istrumenti finanzjarji 
distribwiti (speċjalment jekk projettati 
direttament), billi jitqabblu kif xieraq il-
karatteristiċi mal-karatteristiċi u l-
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eżiġenzi tal-grupp potenzjali ta' klijenti li 
għalih tali strumenti huma maħsuba. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jeħtieġu li d-ditti tal-
investiment jieħdu provvedimenti 
raġonevoli biex jiżguraw li l-politika ta' 
bejgħ u ta' distribuzzjoni tagħhom tkun 
koerenti mar-regoli dwar il-valutazzjoni 
tal-idoneità u tal-adegwatezza.

Or. en

Emenda 286
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment kif ukoll jekk id-ditti tal-
investiment se jipprovdu lill-klijenti 
b'valutazzjoni perjodika dwar l-idoneità
tal-istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti bl-aċċettazzjoni 



PE489.463v01-00 64/134 AM\901763MT.doc

MT

ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn 
partijiet terzi, u partikolarment minn min 
joħroġ l-istrument jew min jipprovdi s-
servizz, meta qed jipprovdu s-servizz ta' 
konsulenza dwar l-investiment fuq bażi 
indipendenti u s-servizz tal-immaniġġar 
ta' portafoll. Fit-tali każijiet, għandhom 
ikunu permessi biss benefiċċji limitati 
mhux ta' flus bħal taħriġ fuq il-fatturi tal-
prodotti suġġetti għall-kundizzjoni li ma 
jtellfux il-kapaċità tad-ditti tal-investiment 
li jaħdmu fl-aqwa interess tal-klijenti 
tagħhom, kif ikkjarifikat iktar fid-
Direttiva 2006/73/KE.

jew bir-riċezzjoni ta' inċentivi minn terzi. 
Meta d-ditta tal-investiment tagħti s-
servizz ta' ġestjoni tal-portafoll, din la 
taċċetta u lanqas tiriċevi ħlasijiet, 
kummissjonijiet jew benefiċċji monetarji 
oħrajn imħallsa jew fornuti minn parti 
terza jew minn persuna li taġixxi f'isem 
terzi fir-rigward tal-forniment tas-servizz 
lill-klijenti, għajr jekk il-klijent ma jkunx 
ġie debitament informat dwar dawn l-
ħlasijiet, kummissjonijiet jew benefiċċji 
monetarji qabel il-forniment tas-servizz 
rilevanti jew għajr jekk tali ħlasijiet, 
kummissjonijiet jew benefiċċji monetarji 
ma jkunux ta' vantaġġ finali tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi monetarji ma għandhomx ikunu pprojbiti billi ma jtellfux il-kapaċità tad-ditti tal-
investiment li jsegwu l-aħjar interess tal-klijenti tagħhom, kif iċċarat ulterjorment fid-
Direttiva 2006/73/KE. Il-benefiċċji mhux monetarji jagħtu sostenn importanti lill-maniġer tal-
assi fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-investimenti, u huma suġġetti għar-rekwiżit 
tal-livell 2 tal-MiFID billi jtejbu l-kwalità tas-servizz. L-użu tal-inċentivi għandu dejjem ikun 
suġġett għall-kunsens espliċitu tal-klijenti.

Emenda 287
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
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rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza dwar 
l-investiment fuq bażi indipendenti u s-
servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk id-ditti tal-investiment se jipprovdu 
lill-klijenti b'valutazzjoni perjodika dwar l-
idoneità tal-istrumenti finanzjarji 
rrakkomandati lilhom. Huwa xieraq ukoll li 
d-ditti tal-investiment jintalbu jispjegaw 
lill-klijenti tagħhom ir-raġunijiet tal-
konsulenza pprovduta lilhom. Biex 
jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju għall-
provvista tas-servizz ta' konsulenza dwar 
investiment, filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-
għażla għad-ditti tal-investiment u l-
klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li 
s-servizz qed ikun ipprovdut fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li d-ditti jkunu pprojbiti milli 
jħallsu inċentivi lill-partijiet terzi jew 
jirċievu inċentivi minn partijiet terzi, u 
partikolarment mill-emittent, ditti li 
jeżegwixxu l-ordnijiet f'isem il-klijenti, 
jew mill-fornituri ta' prodotti fir-rigward 
tas-servizz ta' konsulenza dwar l-
investiment u s-servizz l-ġestjoni ta'
portafoll jew bejgħ mingħajr konsulenza 
lil klijenti mhux professjonali. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux monetarji bħal 
taħriġ fuq il-karatteristiċi tal-prodotti u, 
għad-ditti li jagħtu servizz ta' ġestjoni ta' 
portafoll, servizzi relatati mal-eżekuzzjoni 
tal-ordnijiet u mar-riċerka, suġġetti għall-
kundizzjoni li dawn is-servizzi ma jtellfux, 
jew ma jkunux jistgħu jtellfu, il-kapaċità 
tad-ditti tal-investiment li jaġixxu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Renju Unit introduċa standards ogħla fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi bir-
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reviżjoni tad-distribuzzjoni bl-imnut (Retail Distribution Review). Fl-interess tas-suq intern 
tal-UE u biex tingħata protezzjoni lill-konsumaturi kollha fl-UE u kundizzjonijiet uniformi 
lill-konsulenti finanzjarji, jixraq li jiġu applikati dawn l-istandards ogħla fil-MiFID.

Emenda 288
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn 
partijiet terzi, u partikolarment minn min 
joħroġ l-istrument jew min jipprovdi s-
servizz, meta qed jipprovdu s-servizz ta' 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk il-konsulenza dwar investiment
tingħata flimkien mal-aċċettazzjoni jew ir-
riċezzjoni ta' inċentivi minn partijiet terzi
kif ukoll jekk id-ditti tal-investiment
jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni
perjodika dwar l-idoneità tal-istrumenti 
finanzjarji rrakkomandati lilhom. Huwa 
xieraq ukoll li d-ditti tal-investiment 
jintalbu jispjegaw lill-klijenti tagħhom ir-
raġunijiet tal-konsulenza pprovduta lilhom.
Biex jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju 
għall-provvista tas-servizz ta' konsulenza 
dwar investiment, filwaqt li fl-istess ħin 
iħallu l-għażla għad-ditti tal-investiment u 
l-klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
l-konsulenza qed tingħata flimkien mal-
aċċettazzjoni jew ir-riċezzjoni ta' inċentivi
minn partijiet terzi. Meta tipprovdi s-
servizz ta' ġestjoni ta' portafoll lil klijenti 
professjonali jew mhux skont l-
Artikolu 4(1), punti 9 u 10, id-ditta tal-
investiment, qabel il-ftehim, għandha 
tinforma lill-klijent dwar il-kobor 
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konsulenza dwar l-investiment fuq bażi 
indipendenti u s-servizz tal-immaniġġar 
ta' portafoll. Fit-tali każijiet, għandhom 
ikunu permessi biss benefiċċji limitati 
mhux ta' flus bħal taħriġ fuq il-fatturi tal-
prodotti suġġetti għall-kundizzjoni li ma 
jtellfux il-kapaċità tad-ditti tal-investiment 
li jaħdmu fl-aqwa interess tal-klijenti 
tagħhom, kif ikkjarifikat iktar fid-
Direttiva 2006/73/KE.

mistenni tal-inċentivi; ikun jixraq ukoll li 
jiġu ppubblikati rapporti perjodiċi tal-
inċentivi kollha mħallsa jew irċevuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-ditti tal-investiment li jagħtu servizzi ta' ġestjoni ta' portafoll huma pprojbiti milli 
jaċċettaw kwalunkwe benefiċċju monetarju minn terzi għal tali servizzi (bl-eċċezzjoni ta' meta 
jirċivuhom direttament mill-investituri). L-obbligu ċċitat ma jqisx il-fatt li l-klijenti 
professjonali u mhux, ġeneralment, jirrikjedu livell ogħla ta' protezzjoni meta mqabbla mal-
kontropartijiet eliġibbli. Fid-dawl ta' dan, il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun limitat għas-sitwazzjonijiet li fihom is-servizzi ta' ġestjoni ta' portafoll jingħataw 
lil klijenti professjonali u mhux.

Emenda 289
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-idoneità tal-istrumenti 
finanzjarji rrakkomandati lilhom. Huwa 
xieraq ukoll li d-ditti tal-investiment 
jintalbu jispjegaw lill-klijenti tagħhom ir-
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tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-
tali każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

raġunijiet tal-konsulenza pprovduta lilhom. 
Biex jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju 
għall-provvista tas-servizz ta' konsulenza 
dwar investiment, filwaqt li fl-istess ħin 
iħallu l-għażla għad-ditti tal-investiment u 
l-klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
s-servizz qed ikun ipprovdut fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li tkompli tkun limitata l-possibilità 
għad-ditti li jaċċettaw jew jirċievu inċentivi
minn partijiet terzi, u partikolarment mill-
emittent jew mill-fornituri ta' prodotti, 
meta qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz ta' ġestjoni ta' portafoll. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux monetarji bħal 
taħriġ fuq il-karatteristiċi tal-prodotti 
suġġetti għall-kundizzjoni li dawn is-
servizzi ma jtellfux il-kapaċità tad-ditti tal-
investiment li jaġixxu fl-aqwa interess tal-
klijenti tagħhom, kif ikkjarifikat iktar fid-
Direttiva 2006/73/KE. Biex il-
konsumaturi jiġu protetti ulterjorment, 
jixraq li jiġi garantit li d-ditti tal-
investiment ma jirrimunerawx jew ma 
jivvalutawx ir-riżultati tal-persunal 
tagħhom b'tali mod li jkun f'kuntrast 
mad-dmir tad-ditti li jaġixxu fl-aqwa 
interessi tal-klijenti tagħhom.

Or. en

Emenda 290
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha (52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
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relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-
tali każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-
Direttiva 2006/73/KE.

relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-idoneità tal-istrumenti 
finanzjarji rrakkomandati lilhom. Huwa 
xieraq ukoll li d-ditti tal-investiment 
jintalbu jispjegaw lill-klijenti tagħhom ir-
raġunijiet tal-konsulenza pprovduta lilhom. 
Biex jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju 
għall-provvista tas-servizz ta' konsulenza 
dwar investiment, filwaqt li fl-istess ħin 
iħallu l-għażla għad-ditti tal-investiment u 
l-klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
s-servizz qed ikun ipprovdut fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li tkompli tkun limitata l-possibilità 
għad-ditti li jaċċettaw jew jirċievu inċentivi
minn partijiet terzi, u partikolarment mill-
emittent jew mill-fornituri ta' prodotti, 
meta qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz ta' ġestjoni ta' portafoll. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux monetarji bħal 
taħriġ fuq il-karatteristiċi tal-prodotti.
Meta mhux espressament ipprojbiti skont 
din id-Direttiva, l-inċentivi għandhom 
ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet 
attwalment previsti mill-Artikolu 26 tad-
Direttiva 2006/73/KE.

Or. en
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Emenda 291
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-
tali każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk id-ditta tal-investiment se tipprovdu
lill-klijenti b'valutazzjoni perjodika dwar l-
idoneità tal-istrumenti finanzjarji 
rrakkomandati lilhom. Huwa xieraq ukoll li 
d-ditti tal-investiment jintalbu jispjegaw 
lill-klijenti tagħhom ir-raġunijiet tal-
konsulenza pprovduta lilhom. Biex 
jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju għall-
provvista tas-servizz ta' konsulenza dwar 
investiment, filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-
għażla għad-ditti tal-investiment u l-
klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
s-servizz qed ikun ipprovdut fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li tkompli tkun limitata l-possibilità 
għad-ditti li jaċċettaw jew jirċievu inċentivi
minn partijiet terzi, u partikolarment mill-
emittent, mid-ditti li jeżegwixxu l-ordnijiet 
f'isem il-klijenti jew mill-fornituri ta' 
prodotti, meta qed jipprovdu s-servizz ta' 
konsulenza dwar l-investiment u s-servizz 
ta' ġestjoni ta' portafoll. Fit-tali każijiet, 
għandhom ikunu permessi biss benefiċċji 
limitati mhux monetarji, bħal taħriġ fuq il-
karatteristiċi tal-prodotti u, għad-ditti li 
jagħtu servizz ta' ġestjoni ta' portafoll, 
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interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

servizzi relatati mal-eżekuzzjoni tal-
ordnijiet u mar-riċerka, suġġetti għall-
kundizzjoni li dawn is-servizzi ma jtellfux 
il-kapaċità tad-ditti tal-investiment li
jaġixxu fl-aqwa interess tal-klijenti 
tagħhom, kif ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 
2006/73/KE. Biex il-konsumaturi jiġu 
protetti ulterjorment, jixraq ukoll li jiġi
garantit li d-ditti tal-investiment ma 
jirrimunerawx jew ma jivvalutawx ir-
riżultati tal-persunal tagħhom b'tali mod 
li jkun f'kuntrast mad-dmir tad-ditti li 
jaġixxu fl-aqwa interessi tal-klijenti 
tagħhom, anki billi l-persunal jiġi 
inċentivat li jiffavorixxi strument 
finanzjarju partikolari fil-każijiet li fihom 
strument differenti jista' jwieġeb aħjar 
għall-ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 
li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk il-konsulenza dwar investiment 
hijiex ipprovduta fuq bażi indipendenti kif 
ukoll jekk id-ditti tal-investiment
jipprovdux lill-klijenti b'valutazzjoni 
perjodika dwar l-idoneità tal-istrumenti 
finanzjarji rrakkomandati lilhom. Huwa 
xieraq ukoll li d-ditti tal-investiment 
jintalbu jispjegaw lill-klijenti tagħhom ir-
raġunijiet tal-konsulenza pprovduta lilhom. 
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il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza dwar 
l-investiment fuq bażi indipendenti u s-
servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

Biex jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju 
għall-provvista tas-servizz ta' konsulenza 
dwar investiment, filwaqt li fl-istess ħin 
iħallu l-għażla għad-ditti tal-investiment u 
l-klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
l-konsulenza qed tkun ipprovduta fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li tkompli tkun limitata l-possibilità 
għad-ditti li jaċċettaw jew jirċievu inċentivi
minn partijiet terzi, u partikolarment mill-
emittent jew mill-fornituri ta' prodotti, 
meta qed jipprovdu s-servizzi ta' 
investiment ta' konsulenza dwar l-
investiment, is-servizz ta' ġestjoni ta' 
portafoll jew serivzzi ta' investiment 
oħrajn fejn il-klijent jistrieħ fuq il-
ġudizzju tad-ditta tal-investiment. Fit-tali 
każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux monetarji bħal 
taħriġ fuq il-karatteristiċi tal-prodotti jew 
ir-riċerka fil-qasam tal-investimenti, 
suġġetti għall-kundizzjoni li ma jtellfux il-
kapaċità tad-ditti tal-investiment li jaħdmu 
fl-aqwa interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

Or. en

Emenda 293
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 

(52) Biex tingħata l-informazzjoni kollha 
relevanti lill-investituri, huwa xieraq li d-
ditti tal-investiment li jipprovdu 
konsulenza dwar l-investiment biex 
jikkjarifikaw il-bażi tal-konsulenza li 
jipprovdu, notevolment il-firxa ta' prodotti 



AM\901763MT.doc 73/134 PE489.463v01-00

MT

li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
kontinwa dwar l-addattabilità tal-
istrumenti finanzjarji rrakkomandati 
lilhom. Huwa xieraq ukoll li d-ditti tal-
investiment jintalbu jispjegaw lill-klijenti 
tagħhom ir-raġunijiet tal-konsulenza 
pprovduta lilhom. Biex jiddefinixxu iktar 
il-qafas regolatorju għall-provvista tas-
servizz ta' konsulenza dwar investiment, 
filwaqt li fl-istess ħin iħallu l-għażla għad-
ditti tal-investiment u l-klijenti, huwa 
xieraq li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet 
għall-provvista ta' dan is-servizz meta d-
ditti jinfurmaw lill-klijenti li s-servizz qed 
ikun ipprovdut fuq bażi indipendenti. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri u 
tiżdied iċ-ċarezza lill-klijenti dwar is-
servizz li jirċievu, huwa xieraq li tkompli 
tkun limitata l-possibilità għad-ditti li 
jaċċettaw jew jirċievu tħajjir minn partijiet 
terzi, u partikolarment minn min joħroġ l-
istrument jew min jipprovdi s-servizz, meta 
qed jipprovdu s-servizz ta' konsulenza 
dwar l-investiment fuq bażi indipendenti u 
s-servizz tal-immaniġġar ta' portafoll. Fit-
tali każijiet, għandhom ikunu permessi biss 
benefiċċji limitati mhux ta' flus bħal taħriġ
fuq il-fatturi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

li jikkunsidraw meta jipprovdu 
rakkomandazzjonijiet personali lill-klijenti, 
kemm jekk jipprovdu konsulenza dwar 
investiment fuq bażi indipendenti kif ukoll 
jekk jipprovdu lill-klijenti b'valutazzjoni 
regolari dwar l-idoneità tal-istrumenti 
finanzjarji rrakkomandati lilhom. Huwa 
xieraq ukoll li d-ditti tal-investiment 
jintalbu jispjegaw lill-klijenti tagħhom ir-
raġunijiet tal-konsulenza pprovduta lilhom. 
Biex jiddefinixxu iktar il-qafas regolatorju 
għall-provvista tas-servizz ta' konsulenza 
dwar investiment, filwaqt li fl-istess ħin 
iħallu l-għażla għad-ditti tal-investiment u 
l-klijenti, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-provvista ta' dan is-
servizz meta d-ditti jinfurmaw lill-klijenti li
s-servizz qed ikun ipprovdut fuq bażi 
indipendenti. Biex tissaħħaħ il-protezzjoni 
tal-investituri u tiżdied iċ-ċarezza lill-
klijenti dwar is-servizz li jirċievu, huwa 
xieraq li tkompli tkun ikkjarifikata l-
possibilità għad-ditti li jaċċettaw jew 
jirċievu inċentivi minn partijiet terzi, u 
partikolarment mill-emittent jew mill-
fornituri ta' prodotti, meta qed jipprovdu s-
servizz ta' konsulenza dwar l-investiment 
fuq bażi indipendenti u s-servizz ta' 
ġestjoni ta' portafoll. Fit-tali każijiet, 
għandhom ikunu permessi biss benefiċċji 
limitati mhux monetarji bħal taħriġ fuq il-
karatteristiċi tal-prodotti suġġetti għall-
kundizzjoni li ma jtellfux il-kapaċità tad-
ditti tal-investiment li jaħdmu fl-aqwa 
interess tal-klijenti tagħhom, kif 
ikkjarifikat iktar fid-Direttiva 2006/73/KE.

Or. en

Emenda 294
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 52a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Meta d-ditta tal-investiment tagħti 
konsulenza fil-qasam tal-investimenti lill-
klijenti, għandu jkun fornut tagħrif dwar 
is-servizzi u l-kostijiet tal-konsulenza 
f'dokument tas-servizzi ewlenin li ma 
jaqbiżx [iż-2 paġni] li fihom jiġu deskritti 
s-servizzi prinċipali li jingħataw lill-
klijent, l-informazzjoni dettaljata dar il-
kwalifika tal-konsulent kif previst mill-
[Artikolu 24(9)] u l-kost aggregat tal-
konsulenza li tingħata lill-klijent. L-AETS 
għandha tipprepara standards tekniċi 
vinkolanti li jistabbilixxu l-kontenut 
obbligatorju tad-dokument tas-servizzi 
ewlenin. Jekk ma jkunx possibbli li jiġi 
aċċertat il-kost ta' ħlasijiet jew inċentivi 
qabel l-għoti tal-konsulenza, il-mod ta' 
kalkolu għandu jkun ikkomunikat b'mod 
komplet, preċiż u komprensibbli fid-
dokumenti tas-servizzi ewlenin, filwaqt li 
l-kost kumplessiv aggregat u l-impatt 
tiegħu fuq ir-rendiment tal-konsulenza 
huma kkomunikati lill-klijent malli 
jirriżulta materjalment possibbli. Jekk il-
konsulenza fil-qasam tal-investimenti 
tingħata fuq bażi kostanti, it-tagħrif dwar 
il-kost tal-konsulenza, inklużi l-inċentivi, 
għandu jingħata fuq bażi perjodika 
almenu kull sena. Ir-rapport perjodiku 
għandu jkun fih l-inċentivi kollha 
mħallsa jew irċevuti fil-perjodu 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti jridu jkunu informati bil-kost kumplessiv tal-konsulenza fil-qasam tal-investimenti, 
inklużi kemm il-ħlasijiet imħallsa direttament mill-klijent lill-konsulent kif ukoll kwalunkwe 
ħlas, kummissjoni u benefiċċju monetarju mħallsa minn terzi ("inċentivi"). Dan it-tagħrif irid 
jingħata lill-klijent qabel l-għoti tal-konsulenza fil-qasam tal-investimenti. L-obbligu tat-
tagħrif għandu jkun applikat indipendentement mill-fatt li l-konsulenza tingħata jew le fuq 
bażi indipendenti.
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Emenda 295
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Biex tiġi garantita protezzjoni 
adegwata tal-investituri, id-ditti tal-
investiment għandhom ikunu obbligati 
jżommu politiki ta' selezjoni tal-persunal 
u kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa għal-
impjegati li jagħtu konsulenza u servizzi u 
li jbigħu prodotti finanzjarji lill-klijenti. 
Id-ditti għandhom jiżguraw li tali 
impjegati jkunu adegwatament 
ikkwalifikati, li jirċievu kontinwament 
taħriġ rilevanti li li jingħataw iż-żmien 
neċessarju biex ikunu jistgħu jagħtu 
konsulenza bbilanċjata u komprensiva. 
Id-ditti ma għandhomx jagħmlu l-
impjegati suġġetti għal strateġiji ta' bejgħ
mgħawġa, ibbażati pereżempju fuq 
objettivi ta' bejgħ eċċessivi jew 
istruzzjonijiet ta' bejgħ li jimmiraw għal 
servizz jew prodott speċifiku, li 
jinċentivaw biex ma jingħatawx 
rakkomandazzjonijiet ġusti u onesti skont 
l-aħjar interess tal-klijenti.

Or. en

Emenda 296
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Għall-impjegati li jagħtu 
konsulenza dwar prodotti u strumenti 
finanzjarji jew li jbigħu tali prodotti lill-
klijenti mhux professjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiggarantixxu li r-
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rimunerazzjoni tagħhom min-naħa tad-
ditta ma taffettwax l-imparzjalità tal-
impjegati fil-formulazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni adegwata, jew f'bejgħ
xieraq jew fil-preżentazzjoni ta' 
informazzjoni b'mod ġust, ċar u mhux 
qarrieqi. F'dawn iċ-ċirkostanzi, ir-
rimunerazzjoni ma għandhiex tiddependi 
biss mill-objettivi ta' bejgħ jew mill-profitt 
għad-ditta minn strument finanzjarju 
speċifiku. Ir-rimunerazzjoni bbażata fuq 
il-bejgħ jew fuq l-objettivi tista' tkun 
suġġetti għal tiżmija jew irkupru 
minħabba bejgħ b'ingann.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi ta' bejgħ u inċentivi oħra jistgħu jiffavorixxu l-bejgħ b'ingann. Bħal f'każ tal-
bonus, jekk l-inċentivi huma kbar, tista' tingħata kunsiderazzjoni lejn l-adegwatezza tat-
tiżmija jew tal-irkupru.

Emenda 297
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 52b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52b) Għall-impjegati li jagħtu 
konsulenza dwar prodotti u strumenti 
finanzjarji jew li jbigħu tali prodotti lill-
klijenti mhux professjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiggarantixxu li r-
rimunerazzjoni tagħhom min-naħa tad-
ditta ma taffettwax l-imparzjalità tal-
impjegati fil-formulazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni adegwata, jew f'bejgħ
xieraq jew fil-preżentazzjoni ta' 
informazzjoni b'mod ġust, ċar u mhux 
qarrieqi. F'dawn iċ-ċirkostanzi, ir-
rimunerazzjoni ma għandhiex tiddependi 
biss mill-objettivi ta' bejgħ jew mill-profitt 
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għad-ditta minn strument finanzjarju 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu provvedimenti dwar il-prattiki ta' rimunerazzjoni fid-ditti 
biex jipprevjenu r-riskji ta' parzjalità fil-konsulenza u fil-bejgħ ta' strumenti finanzjarji lill-
klijenti. L-iskemi ta' rimunerazzjoni, bħall-bonus sinifikanti għall-bejgħ ta' strument 
finanzjarju speċifiku, ma għandhomx ikunu permessi meta jkun hemm riskju li ditta tal-
investiment tirrakkomanda jew tbigħ b'mod mhux xieraq prodotti jew servizzi lill-klijenti.

Emenda 298
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 52c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52c) Għall-impjegati li jagħtu 
konsulenza dwar prodotti u strumenti 
finanzjarji jew li jbigħu tali prodotti lill-
klijenti mhux professjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiggarantixxu li dawn 
ikollhom livell adegwat ta' għarfien u 
kompetenza dwar il-prodotti offruti. Dan 
jirriżulta partikolarment importanti 
minħabba f'aktar kumplessità u fl-
innovazzjoni kontinwa fit-tfassil tal-
prodotti ta' investiment. Ix-xiri ta' prodott 
ta' investiment jimplika riskju, u l-
investituri jridu jkunu jistgħu jafdaw fl-
informazzjoni u fil-kwalità tal-
valutazzjonijiet mogħtija. Barra minn 
hekk huwa neċessarju li l-impjegati 
jkollhom żmien u riżorsi adegwati biex 
ikunu jistgħu jagħtu lill-klijenti l-
informazzjoni kollha rilevanti dwar il-
prodotti/l-istrumenti li jagħtu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-impjegati tad-ditti tal-investiment iridu jkollhom livell adegwat ta' għarfien u kompetenzi 
dwar il-prodotti offruti.

Emenda 299
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-
riskju involut iktar diffiċli. Huwa wkoll 
xieraq li jkunu definiti aħjar il-kriterja 
għall-għażla tal-istrumenti finanzjarji li 
għandhom jintrabtu magħhom dawn is-
servizzi sabiex ikunu esklużi l-istrumenti 
finanzjarji, inkluż investiment kollettiv 
f'titoli trasferibbli (UCITS), li jinkludi 
derivattiva jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut.

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istrumenti elenkati u nnegozjati fis-swieq regolati diġà huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar id-divulgazzjoni tal-informazzjoni fundamentali jew huma suġġetti għad-
dispożizzjonijiet fil-qasam tal-ġestjoni tar-riskju. Għal din ir-raġuni, dawn il-prodotti 
għandhom ikunu disponibbli għall-eżekuzzjoni min-naħa tal-investituri.

Emenda 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-
riskju involut iktar diffiċli. Huwa wkoll 
xieraq li jkunu definiti aħjar il-kriterja 
għall-għażla tal-istrumenti finanzjarji li 
għandhom jintrabtu magħhom dawn is-
servizzi sabiex ikunu esklużi l-istrumenti 
finanzjarji, inkluż investiment kollettiv 
f'titoli trasferibbli (UCITS), li jinkludi
derivattiva jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut.

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. B'mod partikolari, huwa xieraq li 
tkun eskluża l-possibilità li dawn is-
servizzi jkunu pprovduti flimkien mas-
servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti ta' 
kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment.
Huwa wkoll xieraq li tingħata aktar 
attenzjoni lit-trasparenza minflok lill-
istruttura tal-istrumenti finanzjarji bħall-
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli
(UCITS), li jinkludi derivat jew jinkorpora 
struttura, billi r-riskju assoċjat ma' prodott 
finanzjarju ma jiddependix bilfors mill-
istruttura u mill-grad ta' kumplessità. 
Jekk neċessarju, ir-riskju li prodott ma 
jiġix mifhum minn klijent għandu jkun 
suġġett għal reviżjoni futura fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tal-impatt, li permezz tagħha 
l-informazzjoni dwar il-prodotti regolati, 
bħall-informazzjoni essenzjali għall-
investituri għall-UCITS, għandhom 
ikollhom il-possibbiltà li juru l-valur 
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tagħhom.

Or. en

Emenda 301
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterja għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji, 
inkluż investiment kollettiv f'titoli 
trasferibbli (UCITS), li jinkludi derivattiva
jew jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli 
għall-klijent li jifhem ir-riskju involut.

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterji għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji, li 
jinkludi derivat jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut. F'każ ta' ishma jew 
unitajiet ta' impriża għall-investiment 
kollettiv fit-titoli trasferibbli (UCITS) 
strutturati, dawn għandhom ikunu 
kkunsidrati lkoll bħala mhux kumplessi, 
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għajr għall-UCITS strutturati, kif definiti 
fl-Artikolu 36, paragrafu 1, 
subparagrafu 2, tar-Regolament (UE) 
Nru 583/2010, li ma jottemperawx għall-
kriterji ġenerali ppubblikati mill-
Kummissjoni biex tiġi analizzata l-
kumplessità ta' kwalunkwe strument 
finanzjarju ieħor mhux inkluż fil-lista ta' 
prodotti awtomatikament ikkunsidrati 
bħala mhux kumplessi.

Or. en

Emenda 302
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterja għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterji għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
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jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji, 
inkluż investiment kollettiv f'titoli 
trasferibbli (UCITS), li jinkludi derivattiva
jew jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli 
għall-klijent li jifhem ir-riskju involut.

jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji li 
jinkludi derivat jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ċerti UCITS ma jiġux ikkunsidrati awtomatikament bħala mhux kumplessi, il-marka 
UCITS ta' suċċess aktarx tista' ġġarrab ħsara f'għajnejn l-awtoritajiet ta' regolamentazzjoni u 
l-investituri ta' pajjiżi terzi, billi dawn jistgħu jitqiesu bħala inadegwati għall-investituri mhux 
professjonali. Il-fiduċja tal-investituri Ewropej fil-UCITS tista' wkoll tiġi affettwata. Il-
kumplessità mhijiex ekwivalenti għar-riskju. Bil-maqlub, bosta karatteristiċi tal-UCITS 
inaqqsu r-riskji għall-investituri li għandhom numru għoli ta' strumenti finanzjarji "plain 
vanilla" bħal stocks u bonds.

Emenda 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
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minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterja għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji, 
inkluż investiment kollettiv f'titoli 
trasferibbli (UCITS), li jinkludi derivattiva
jew jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli 
għall-klijent li jifhem ir-riskju involut.

minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterji għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji li 
jinkludi derivat jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn UCITS kumplessi u mhux kumplessi għandha tkun ittrattata fir-
riformulazzjoni li jmiss tad-Direttiva dwar il-UCITS.

Emenda 304
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
adattabilità tas-servizz jew tal-istrument 
għall-klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 

(53) Ditti tal-investiment huma permessi li 
jipprovdu servizzi ta' investiment li 
jikkonsistu biss fl-eżekuzzjoni u/jew fl-
irċevuta u t-trasmissjoni tal-ordni tal-
klijent, mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb 
informazzjoni rigward l-għarfien u l-
esperjenza tal-klijent biex tkun ivvalutata l-
idoneità tas-servizz jew tal-istrument għall-
klijent. Minħabba li dawn is-servizzi 
jwasslu għal tnaqqis relevanti tal-
protezzjonijiet tal-klijenti, huwa xieraq li 
jkunu mtejba l-kundizzjonijiet għall-
provvista tagħhom. B'mod partikolari, 
huwa xieraq li tkun eskluża l-possibilità li 
dawn is-servizzi jkunu pprovduti flimkien 
mas-servizz anċillari li jikkonsisti fl-għoti 
ta' kreditu jew self lill-investituri biex 
jippermettilhom jagħmlu tranżazzjoni li 
fiha hija involuta d-ditta tal-investiment, 
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minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterja għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji, 
inkluż investiment kollettiv f'titoli 
trasferibbli (UCITS), li jinkludi derivattiva
jew jinkorpora struttura li tagħmilha diffiċli 
għall-klijent li jifhem ir-riskju involut.

minħabba li dan iżid il-kumplessità tat-
tranżazzjoni u jagħmel l-għarfien tar-riskju 
involut iktar diffiċli. Huwa wkoll xieraq li 
jkunu definiti aħjar il-kriterji għall-għażla 
tal-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jintrabtu magħhom dawn is-servizzi sabiex 
ikunu esklużi l-istrumenti finanzjarji li 
jinkludi derivat jew jinkorpora struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent li jifhem ir-
riskju involut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-UCITS, skont id-definizzjoni, huma strumenti finanzjarji mhux kumplessi. Il-UCITS, fil-fatt, 
jirrispettaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha, konformement ma-definizzjoni attwali skont l-
Artikolu 38 tad-direttiva ta' implimentazzjoni tal-MiFID u bħalissa huma akkumpanjati minn 
informazzjoni essenzjali għall-investitur biex tkun żgurata protezzjoni aħjar tal-investitur. 
Kwalunkwe distinzjoni bejn il-fondi tikkawża piż amministrattiv bla bżonn u dgħufija tal-
marka UCITS eżistenti, mingħajr ma tiżgura protezzjoni aħjar tal-investitur.

Emenda 305
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Biex jiġi żgurat li l-konsulenza 
finanzjarja tingħata biss minn individwi 
b'livell minimu ta' kompetenza, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu sistema 
ta' kwalifiki għal kull min jagħti 
konsulenza, indipendentement mill-kanal 
ta' distribuzzjoni. Fid-dawl tad-differenzi 
bejn is-swieq mhux professjonali u l-
bżonnijiet tal-investituri f'kull Stat 
Membru, din is-sistema għandhom tkun 
iddeterminata fil-livell tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 306
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) L-aħjar approċċ li jiġi adottat 
b'riferiment għall-prodotti ta' investiment 
mhux professjonali offruti flimkien tkun 
ta' tip orizzontali: indipendentement mill-
prodott, japplikaw l-istess regoli għad-
distributuri. Għalhekk, bejn din id-
Direttiva u d-Direttiva 2002/92/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni, għandu jkun hemm l-
ogħla livell ta' koordinament.

Or. en

Emenda 307
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Huwa meħtieġ li jiġi impost obbligu 
effettiv "tal-aħjar twettiq" sabiex ikun 
żgurat li d-ditti tal-investiment iwettqu l-
ordnijiet tal-klijent fuq termini li jkunu l-
iktar favorevoli għall-klijent. Dan l-obbligu 
għandu japplika għad-ditti li jkollhom 
obbligi kuntrattwali jew tal-aġenzija lejn il-
klijent.

(58) Huwa meħtieġ li jiġi impost obbligu 
effettiv "tal-aħjar eżekuzzjoni" sabiex ikun 
żgurat li d-ditti tal-investiment jeżegwixxu
l-ordnijiet tal-klijent fuq termini li jkunu l-
iktar favorevoli għall-klijent. Dan l-obbligu 
għandu japplika għad-ditti li jkollhom 
obbligi kuntrattwali jew tal-aġenzija lejn il-
klijent, iżda għandu jiġi estiż ukoll lill-
kontropartijiet eliġibbli meta dawn 
jaġixxu f'isem klijent li hu stess huwa 
suġġett għall-obbligu tal-aħjar 
eżekuzzjoni.

Or. en
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Emenda 308
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Biex isir kontribut lil bażi usa' tal-
azzjonisti fl-UE, għandu jitjieb il-qafas ta' 
eżekuzzjoni għall-investituri mhux 
professjonali, sabiex dawn ikunu jistgħu 
jaċċedu għal firxa wiesgħa ta' postijiet 
tal-eżekuzzjoni attwalment disponibbli fl-
Unjoni Ewropea. Għandhom jitqiesu l-
progressi teknoloġiċi għall-monitoraġġ
tal-obbligu tal-eżekuzzjoni fl-
applikazzjoni tal-qafas ta' eżekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-introduzzjoni tal-MiFID, saru progressi teknoloġiċi notevoli fis-settur tal-aħjar 
eżekuzzjoni, dawn il-benefiċċji għandhom jinħatfu bis-sħiħ anki mill-investituri mhux 
professjonali.

Emenda 309
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Informazzjoni pprovduta minn ditti 
tal-investiment lill-klijenti b'rabta mal-linji 
ta' politika tagħhom dwar l-eżekuzzjoni tal-
ordni hija ħafna drabi ġenerika u standard u 
ma tippermettix lill-klijenti jifhmu kif se 
ssir it-tranżazzjoni u jivverifikaw il-
konformità tad-ditti mal-obbligi tagħhom li 
jesegwixxu ordnijiet fl-iktar termini 
favorevoli għall-klijenti tagħhom. Biex 

(60) Informazzjoni pprovduta minn ditti 
tal-investiment lill-klijenti b'rabta mal-linji 
ta' politika tagħhom dwar l-eżekuzzjoni tal-
ordni hija ħafna drabi ġenerika u standard u 
ma tippermettix lill-klijenti jifhmu kif se 
ssir it-tranżazzjoni u jivverifikaw il-
konformità tad-ditti mal-obbligi tagħhom li 
jeżegwixxu ordnijiet fl-iktar termini 
favorevoli għall-klijenti tagħhom. Biex 
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tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, huwa 
xieraq li jkunu speċifikati l-prinċipji li 
jikkonċernaw l-informazzjoni mogħtija 
minn ditti tal-investiment lill-klijenti 
tagħhom fuq il-linji ta' politika dwar l-
eżekuzzjonijiet tal-ordnijiet u jistipulaw li 
d-ditti jagħmlu pubblika, fuq bażi annwali, 
għal kull klassi ta' strumenti finanzjarji, l-
iktar ħames postijiet ta' eżekuzzjoni fejn 
eżekwixxew l-ordnijiet tal-klijent fis-sena 
preċedenti.

tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, huwa 
xieraq li jkunu speċifikati l-prinċipji li 
jikkonċernaw l-informazzjoni mogħtija 
minn ditti tal-investiment lill-klijenti 
tagħhom fuq il-linji ta' politika dwar l-
eżekuzzjonijiet tal-ordnijiet u jistipulaw li 
d-ditti jagħmlu pubblika, fuq bażi annwali, 
għal kull klassi ta' strumenti finanzjarji, l-
iktar ħames postijiet ta' eżekuzzjoni fejn 
eżegwixxu l-ordnijiet tal-klijent fis-sena 
preċedenti, sakem ma jagħżlux li 
jeżegwixxu biss fuq is-suq primarju, kif 
ukoll iqisu din l-informazzjoni u l-
informazzjoni ppubblikata mill-postijiet 
tan-negozjar dwar il-kwalità tal-
eżekuzzjoni fil-politiki tagħhom fil-qasam 
tal-aħjar eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 310
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Informazzjoni pprovduta minn ditti 
tal-investiment lill-klijenti b'rabta mal-linji 
ta' politika tagħhom dwar l-eżekuzzjoni tal-
ordni hija ħafna drabi ġenerika u standard u 
ma tippermettix lill-klijenti jifhmu kif se 
ssir it-tranżazzjoni u jivverifikaw il-
konformità tad-ditti mal-obbligi tagħhom li 
jesegwixxu ordnijiet fl-iktar termini 
favorevoli għall-klijenti tagħhom. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, huwa 
xieraq li jkunu speċifikati l-prinċipji li 
jikkonċernaw l-informazzjoni mogħtija 
minn ditti tal-investiment lill-klijenti 
tagħhom fuq il-linji ta' politika dwar l-
eżekuzzjonijiet tal-ordnijiet u jistipulaw li 
d-ditti jagħmlu pubblika, fuq bażi annwali, 
għal kull klassi ta' strumenti finanzjarji, l-

(60) Informazzjoni pprovduta minn ditti 
tal-investiment lill-klijenti b'rabta mal-linji 
ta' politika tagħhom dwar l-eżekuzzjoni tal-
ordni hija ħafna drabi ġenerika u standard u 
ma tippermettix lill-klijenti jifhmu kif se 
ssir it-tranżazzjoni u jivverifikaw il-
konformità tad-ditti mal-obbligi tagħhom li 
jeżegwixxu ordnijiet fl-iktar termini 
favorevoli għall-klijenti tagħhom. Biex 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, huwa 
xieraq li jkunu speċifikati l-prinċipji li 
jikkonċernaw l-informazzjoni mogħtija 
minn ditti tal-investiment lill-klijenti 
tagħhom fuq il-linji ta' politika dwar l-
eżekuzzjonijiet tal-ordnijiet u jistipulaw li 
d-ditti jagħmlu pubblika, fuq bażi annwali, 
għal kull klassi ta' strumenti finanzjarji, l-
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iktar ħames postijiet ta' eżekuzzjoni fejn 
eżekwixxew l-ordnijiet tal-klijent fis-sena 
preċedenti.

iktar ħames postijiet ta' eżekuzzjoni fejn 
jeżegwixxu l-ordnijiet tal-klijent fis-sena 
preċedenti kif ukoll analiżi dettaljata tal-
kwalità tal-eżekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex biżżejjed pubblikazzjoni kull sena biex tingħata informazzjoni rilevanti lill-investituri 
dwar il-kwalità tal-eżekuzzjoni ta' ditta tal-investiment waħda.

Emenda 311
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Meta tkun qiegħda tiġi stabbilita 
relazzjoni tal-kummerċ mal-klijent, id-
ditta tal-investiment tista' tistaqsi lill-
klijent jew lil klijent potenzali li jagħtu l-
kunsens tagħhom fl-istess waqt għall-
politika tat-twettiq kif ukoll għall-
possibbiltà li l-ordnijiet tagħhom ikunu 
jistgħu jiġu mwettqa 'l barra minn suq 
regolat, minn MTF, minn faċilità 
organizzata tan-negozjar (OTF) jew minn 
internalizzatur sistematiku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ordnijiet ikunu eżegwiti fil-postijiet tan-negozjar li jidħlu f'kategorija tal-MiFID.

Emenda 312
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 61
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Meta tkun qiegħda tiġi stabbilita 
relazzjoni tal-kummerċ mal-klijent, id-ditta 
tal-investiment tista' tistaqsi lill-klijent jew 
lil klijent potenzali li jagħtu l-kunsens 
tagħhom fl-istess waqt għall-politika tat-
twettiq kif ukoll għall-possibbiltà li l-
ordnijiet tagħhom ikunu jistgħu jiġu 
mwettqa 'l barra minn suq regolat, minn 
MTF, minn faċilità organizzata tan-
negozjar (OTF) jew minn internalizzatur 
sistematiku.

(61) Meta tkun qiegħda tiġi stabbilita 
relazzjoni tal-kummerċ mal-klijent, id-ditta 
tal-investiment tista' tistaqsi lill-klijent jew 
lil klijent potenzali li jagħtu l-kunsens 
tagħhom fl-istess waqt għall-politika tat-
twettiq kif ukoll għall-possibbiltà li l-
ordnijiet tagħhom ikunu jistgħu jiġu 
mwettqa 'l barra minn suq regolat, minn 
MTF jew minn internalizzatur sistematiku.

Or. en

Emenda 313
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Il-kriżi finanzjarja uriet limiti fil-
kapaċità ta' klijenti professjonali li 
japprezzaw ir-riskju tal-investiment 
tagħhom. Filwaqt li għandu jkun 
ikkonfermat li r-regoli għal-kondotta tal-
operat għandhom ikunu infurzati fir-
rigward ta' dawk l-investituri li l-iktar 
jinħtieġu protezzjoni, huwa xieraq li jkunu 
kkalibrati aħjar ir-rekwiżiti applikabbli 
għall-kategoriji differenti tal-klijenti. Għal 
dan il-għan, huwa xieraq li xi rekwiżiti ta' 
informazzjoni u rapportar ikunu estiżi 
għar-relazzjoni ma' kontropartijiet 
eliġibbli. B'mod partikolari, ir-rekwiżiti 
relevanti għandhom ikunu marbuta mas-
salvagwardja tal-istrumenti finanzjarji u l-
flus tal-klijent u rekwiżiti tar-rapportar li 
jikkonċernaw strumenti finanzjarji u
tranżazzjonijiet iktar kumplessi. Biex tkun 
definita aħjar il-klassifikazzjoni tal-
muniċipilitajiet u tal-awtoritajiet pubbliċi 

(67) Il-kriżi finanzjarja wriet limiti fil-
kapaċità ta' klijenti professjonali li 
japprezzaw ir-riskju tal-investiment 
tagħhom. Filwaqt li għandu jkun 
ikkonfermat li r-regoli għal-kondotta tal-
operat għandhom ikunu infurzati fir-
rigward ta' dawk l-investituri li l-iktar 
jinħtieġu protezzjoni, huwa xieraq li jkunu 
kkalibrati aħjar ir-rekwiżiti applikabbli 
għall-kategoriji differenti tal-klijenti. Għal 
dan il-għan, huwa xieraq li xi rekwiżiti ta' 
informazzjoni u rapportar ikunu estiżi 
għar-relazzjoni ma' kontropartijiet 
eliġibbli. B'mod partikolari, ir-rekwiżiti 
relevanti għandhom ikunu marbuta mas-
salvagwardja tal-istrumenti finanzjarji u l-
flus tal-klijent u rekwiżiti tar-rapportar li 
jikkonċernaw strumenti finanzjarji u 
tranżazzjonijiet iktar kumplessi. Biex tkun 
definita aħjar il-klassifikazzjoni tal-
muniċipilitajiet u tal-awtoritajiet pubbliċi 
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lokali, huwa xieraq li teskludihom b'mod 
ċar mil-lista ta' kontropartijiet eliġibbli u ta' 
klijenti li huma kkunsidrati li huma
professjonali filwaqt li xorta tippermetti lil 
dawn il-klijenti biex jitolbu trattament 
professjonali daqs klijenti professjonali.

lokali, huwa xieraq li teskludihom b'mod 
ċar mil-lista ta' kontropartijiet eliġibbli u ta' 
klijenti li huma kkunsidrati li huma 
professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-muniċipalitajiet u l-awtoritajiet pubbliċi lokali ma għandhom qatt ikunu ttrattati bħall-
klijenti professjonali billi jiddependu fuq flus il-kontribwenti.

Emenda 314
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas 
regolatorju u superviżorju tal-pajjiżi terzi 
u għandu jiddisponi għal livell 
kumparabbli ta' protezzjonijiet lill-
investituri fl-UE li jkunu qed jirċievu 
servizzi minn ditti ta' pajjiż terz.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Premessa mressqa mid-direttiva għar-regolament.

Emenda 315
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiżi terzi u għandu 
jiddisponi għal livell kumparabbli ta' 
protezzjonijiet lill-investituri fl-UE li jkunu 
qed jirċievu servizzi minn ditti ta' pajjiż 
terz.

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti tal-
investiment u operaturi tas-suq ta' pajjiż 
terz fl-Unjoni hija suġġetta għal reġimi u 
rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-reġimi huma 
differenzjati ħafna u d-ditti awtorizzati 
b'konformità magħhom ma jgawdux il-
libertà li jipprovdu servizzi u d-dritt tal-
istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiżi terzi u għandu 
jiddisponi għal livell kumparabbli ta' 
protezzjonijiet lill-investituri fl-UE li jkunu 
qed jirċievu servizzi minn ditti tal-
investiment u minn operaturi tas-suq ta' 
pajjiż terz.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta timmira li tiggarantixxi li l-MiFID tistabbilixxi reġim adegwat għall-pajjiżi 
terzi għad-ditti tal-investiment u l-operaturi tas-suq, pjuttost milli reġim li jirregola biss ċerti 
servizzi mogħtija mid-ditti tal-investiment. Dan ir-reġim ikun jiggarantixxi li s-servizzi kollha 
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mogħtija kemm mid-ditti tal-investiment kif ukoll mill-operaturi tas-suq ta' pajjiżi terzi li 
jaċċedu l-UE jinġiebu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-MiFID. Il-proposta l-ġdida trid tindika 
biċ-ċar liema regoli se japplikaw għal dawn l-operaturi tas-suq u liema regoli tal-UE, jekk 
ikun hemm, mhumiex se japplikaw.

Emenda 316
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiżi terzi u għandu 
jiddisponi għal livell kumparabbli ta' 
protezzjonijiet lill-investituri fl-UE li 
jkunu qed jirċievu servizzi minn ditti ta'
pajjiż terz.

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Filwat li 
l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jżommu dawn ir-reġimi u r-rekwiżiti,
huwa xieraq li jkun introdott qafas 
regolatorju komuni fuq livell ta' Unjoni
biex ikun permess lid-ditti ta' pajjiż terz li
jistabbixxu fergħa fl-Unjoni biex tagħti 
servizzi u attivitajiet fl-Unjoni permezz tal-
fergħa, fejn il-fergħa tkun ġiet awtorizzata 
mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru u, fost affarijiet oħra, tkun
twettqet valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiż terz. Jixraq ukoll 
li l-qafas komuni jippermetti lil ditta ta'
pajjiż terz tagħti servizzi u attivitajiet lil 
kontropartijiet eliġibbli stabbiliti fi Stat 
Membru permezz ta' kanal differenti mill-
fergħa f'tali Stat Membru mingħajr ma 
tintalab l-awtorizzazzjoni f'dan l-Istat 
Membru jew ir-reġistrazzjoni fl-AETS. Id-
ditti ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jagħtu 
servizzi jew attivitajiet lil klijenti 
professjonali fl-Unjoni għandhom ikunu 
jistgħu jagħmlu dan, jekk jirriżultaw 
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reġistrati fl-AETS u jekk (fost affarijiet 
oħra) il-Kummissjoni tkun wettqet 
valutazzjoni tal-ekwivalenza b'rabta mal-
qafas regolatorju u superviżorju tal-pajjiż 
terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta servizzi u attivitajiet ta' investiment jingħataw fil-kuntest tar-relazzjonijiet kontinwi 
bejn id-ditta u l-klijent. Jekk lid-ditti tal-pajjiżi terzi jkunilhom effettivament ipprojbit li jagħtu 
informazzjoni u servizzi ta' riċerka lill-klijenti attwali tagħhom, l-aċċess tal-investituri u tal-
kontropartijiet ikun limitat wisq għas-servizzi mogħtija minn tali ditta ta' pajjiżi terzi. Ditta ta' 
pajjiż terz tista' tagħti informazzjoni jew materjal ta' marketing lil persuna fl-UE fuq talba ta' 
tali persuna.

Emenda 317
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiżi terzi u għandu 
jiddisponi għal livell kumparabbli ta' 
protezzjonijiet lill-investituri fl-UE li jkunu 
qed jirċievu servizzi minn ditti ta' pajjiż 
terz.

(72) Il-provvista ta' servizzi minn ditti ta' 
pajjiż terz fl-Unjoni hija suġġetta għal 
reġimi u rekwiżiti nazzjonali. Dawn ir-
reġimi huma differenzjati ħafna u d-ditti 
awtorizzati b'konformità magħhom ma 
jgawdux il-libertà li jipprovdu servizzi u d-
dritt tal-istabbiliment fi Stati Membri oħra 
minbarra dak fejn huma stabbiliti. Huwa 
xieraq li jkun introdott qafas regolatorju 
komuni fuq livell ta' Unjoni. Ir-reġim 
għandu jarmonizza l-qafas frammentat 
eżistenti, tiżgura ċertezza u trattament 
unformi ta' ditti ta' pajjiż terz li jaċċessaw 
l-Unjoni, jiżgura li tkun twettqet 
valutazzjoni effikaċi ta' ekwivalenza mill-
Kummissjoni b'rabta mal-qafas regolatorju 
u superviżorju tal-pajjiżi terzi u għandu 
jiddisponi għal livell kumparabbli ta' 
protezzjonijiet lill-investituri fl-UE li jkunu 
qed jirċievu servizzi minn ditti ta' pajjiż 
terz. Huwa essenzjali li d-ditti ta' pajjiżi 
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terzi jibqgħu jgawdu mill-aċċess għas-
swieq tal-UE mingħajr ostakli eċċessivi.

Or. en

Emenda 318
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem 
teħtieġ l-istabbiliment ta' fergħa fl-
Unjoni. L-istabbiliment tal-fergħa għandu 
jkun suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni 
bejn l-awtorità kompetenti kkonċernata u 
l-awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. 
Kapital inizjali biżżejjed għandu jkun 
għad-dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif 
tkun awtorizzata l-fergħa għandha tkun 
suġġetta għal superviżjoni fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilita l-fergħa; id-
ditta ta' pajjiż terz għandha tkun kapaċi 
tipprovdi servizzi fi Stati Membri oħrajn 
permezz tal-fergħa awtorizzata u 
supervizzata, suġġetta għal proċedura ta' 
notifika. Il-forniment ta' servizzi mingħajr 
fergħat għandu jkun limitat għall-
kontrapartijiet eliġibbli. Dan għandu jkun 
soġġett għal reġistrazzjoni mal-AETS u 
għas-superviżjoni fil-pajjiż terz. Għadu 
jkun hemm fis-seħħ arranġamenti xierqa 
ta' kooperazzjoni bejn l-AETS u l-
awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa mressqa mid-direttiva għar-regolament.
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Emenda 319
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti
mhux professjonali għandha dejjem 
teħtieġ l-istabbiliment ta' fergħa fl-
Unjoni. L-istabbiliment tal-fergħa għandu 
jkun suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

(73) Id-ditti ta' pajjiżi terzi li jistabbilixxu 
fergħa fl-Unjoni skont il-qafas komuni 
tal-UE għall-fergħat għandhom ikunu 
jistgħu jagħtu servizzi u attivitajiet fl-
Unjoni lill-klijenti mhux professjonali 
mill-fergħa, mingħajr iżda ma dan 
jimpedixxi lil klijent mhux professjonali li 
jirċievi servizzi minn ditta ta' pajjiż terz 
fuq inizjattiva esklużiva ta' tali klijent jew 
madankollu li jirċievi servizzi barra mill-
Unjoni (jew skont reġim nazzjonali). L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Ladarba awtoritzzat,
il-forniment ta' servizzi fl-Unjoni minn 
ditta ta' pajjiż terz mingħajr fergħat 
għandu jkun limitat għall-kontrapartijiet 
eliġibbli u għall-klijenti professjonali. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tema tal-klijenti professjonali għandha tkun ittrattata skont id-Direttiva dwar Maniġers ta' 
Fondi ta' Investiment Alternattivi (AIFMD) – din għandha tkun biżżejjed biex jinħatar 
rappreżentant legali. Il-preżenza fiżika ta' fergħa mhijiex neċessarja.

Emenda 320
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti
mhux professjonali għandha dejjem 
teħtieġ l-istabbiliment ta' fergħa fl-
Unjoni. L-istabbiliment tal-fergħa għandu 
jkun suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni 
bejn l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti 
fil-pajjiż terz.

(73) Id-ditti ta' pajjiżi terzi li jistabbilixxu 
fergħa fl-Unjoni skont il-qafas komuni 
tal-UE għall-fergħat għandhom ikunu 
jistgħu jagħtu servizzi u attivitajiet fl-
Unjoni lill-klijenti mhux professjonali
mill-fergħa, mingħajr iżda ma dan 
jimpedixxi lil klijent mhux professjonali li 
jirċievi servizzi minn ditta ta' pajjiż terz 
fuq inizjattiva esklużivata' tali klijent jew 
madankollu li jirċievi servizzi barra mill-
Unjoni (jew skont reġim nazzjonali). L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika.

Or. en



AM\901763MT.doc 97/134 PE489.463v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-forniment ta' servizzi transkonfinali lil ditta awtorizzata skont il-MiFID ma għandux jagħti 
lok għall-obbligu li tinkiseb awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, f'bosta każijiet, ditta 
awtorizzata tal-UE se taġixxi ta' intermedjarju fit-tranżazzjoni, pereżempju meta klijent tal-
UE jinkariga ditta tal-UE biex taġixxi bħala l-aġent tiegħu biex teżegwixxi tranżazzjonijiet 
fuq suq ta' pajjiż terz permezz ta' ditta ta' pajjiż terz. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-forniment 
indirett ta' servizzi lill-klijent tal-UE ma għandux jitqies li sar fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 321
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

(73) Sakemm mal-arranġamenti fil-qasam 
legali u superviżorju ta' pajjiż terz li fih 
ditta ta' pajjiż terz hija awtorizzata ma 
jkunux ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-UE,
il-provvista ta' servizzi lil klijenti mhux 
professjonali għandha dejjem teħtieġ l-
istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli u 
għall-klijenti professjonali. Dan għandu 
jkun soġġett għal reġistrazzjoni mal-AETS 
u għas-superviżjoni fil-pajjiż terz. Għadu 
jkun hemm fis-seħħ arranġamenti xierqa ta' 
kooperazzjoni bejn l-AETS u l-awtoritajiet 
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kompetenti fil-pajjiż terz.

Or. en

Emenda 322
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
professjonali u mhux għandha dejjem 
teħtieġ l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. 
L-istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm inklużjoni espliċita tal-klijenti professjonali fit-test u l-istess 
dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti relatati mal-fergħa u mal-awtorizzazzjoni jridu japplikaw 
kemm għall-klijenti professjonali kif ukoll ukoll għal dawk mhux professjonali. L-iskop ta' tali 
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inklużjoni huwa li jiġi evitat vojt legali fit-test u jiġi żgurat li l-"investituri professjonali" ma 
jiġux ittrattati bħal "kontropartijiet eliġibbli".

Emenda 323
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli u 
għall-investituri professjonali. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

Or. en

Emenda 324
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' fergħa fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni 
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

(73) Il-provvista ta' servizzi lil klijenti 
mhux professjonali għandha dejjem teħtieġ
l-istabbiliment ta' sussidjarja fl-Unjoni. L-
istabbiliment tal-fergħa biex tagħti servizzi 
lill-klijenti professjonali għandu jkun 
suġġett għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni fl-Unjoni. Għadu jkun hemm 
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-awtorità kompetenti kkonċernata u l-
awtorità kompetenti fil-pajjiż terz. Kapital 
inizjali biżżejjed għandu jkun għad-
dispożizzjoni ħielsa tal-fergħa. Kif tkun 
awtorizzata l-fergħa għandha tkun suġġetta 
għal superviżjoni fl-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-fergħa; id-ditta ta' pajjiż terz 
għandha tkun kapaċi tipprovdi servizzi fi 
Stati Membri oħrajn permezz tal-fergħa 
awtorizzata u supervizzata, suġġetta għal 
proċedura ta' notifika. Il-forniment ta' 
servizzi mingħajr fergħat għandu jkun 
limitat għall-kontrapartijiet eliġibbli. Dan 
għandu jkun soġġett għal reġistrazzjoni
mal-AETS u għas-superviżjoni fil-pajjiż 
terz. Għadu jkun hemm fis-seħħ
arranġamenti xierqa ta' kooperazzjoni bejn 
l-AETS u l-awtoritajiet kompetenti fil-
pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fergħa ma tiggarantixxix livell suffiċjenti ta' protezzjoni tal-investituri mhux professjonali.

Emenda 325
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 74



AM\901763MT.doc 101/134 PE489.463v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni 
stabbiliti fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' 
investiment minn ditti ta' pajjiż terz 
b'inizjattiva esklussiva tagħhom stess. 
Meta ditta ta' pajjiż terz tipprovdi servizzi 
fuq l-inizjattiva esklussiva ta' persuna 
stabbilita fl-Unjoni, is-servizzi ma 
għandhomx ikunu meqjusa bħala 
pprovduti fit-territorju tal-Unjoni. F'każ li 
ditta ta' pajjiż terz tissoliċita klijenti jew 
klijenti potenzjali fl-Unjoni jew 
tippromwovi jew tirreklama servizzi ta' 
investiment jew attivitajiet flimkein mas-
servizzi anċillari fl-Unjoni, ma għandux 
ikun meqjus bħala servizz ipprovdut bl-
inizjattiva esklussiva tal-klijent.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa mressqa mid-direttiva għar-regolament.

Emenda 326
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni stabbiliti 
fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva 
esklussiva tagħhom stess. Meta ditta ta' 
pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' persuna stabbilita 

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni stabbiliti 
fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz.
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fl-Unjoni, is-servizzi ma għandhomx 
ikunu meqjusa bħala pprovduti fit-
territorju tal-Unjoni. F'każ li ditta ta' 
pajjiż terz tissoliċita klijenti jew klijenti 
potenzjali fl-Unjoni jew tippromwovi jew 
tirreklama servizzi ta' investiment jew 
attivitajiet flimkein mas-servizzi anċillari 
fl-Unjoni, ma għandux ikun meqjus bħala 
servizz ipprovdut bl-inizjattiva esklussiva 
tal-klijent.

Or. en

Emenda 327
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni stabbiliti 
fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva 
esklussiva tagħhom stess. Meta ditta ta' 
pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' persuna stabbilita 
fl-Unjoni, is-servizzi ma għandhomx ikunu 
meqjusa bħala pprovduti fit-territorju tal-
Unjoni. F'każ li ditta ta' pajjiż terz 
tissoliċita klijenti jew klijenti potenzjali fl-
Unjoni jew tippromwovi jew tirreklama 
servizzi ta' investiment jew attivitajiet 
flimkein mas-servizzi anċillari fl-Unjoni, 
ma għandux ikun meqjus bħala servizz
ipprovdut bl-inizjattiva esklussiva tal-
klijent.

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi jew tal-
attivitajiet minn ditti ta' pajjiż terz fl-
Unjoni ma għandhiex taffettwa l-possibilità 
għal persuni stabbiliti fl-Unjoni li jirċievu 
servizzi jew attivitajiet ta' investiment minn 
ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva esklussiva 
tagħhom stess, li ditti tal-investiment 
awtorizzati skont din id-Direttiva jew 
istituzzjonijiet tal-kreditu awtorizzati skont 
id-Direttiva 2006/48/KE li jagħtu servizzi 
jew attivitajiet ta' investiment jirċievu 
servizzi jew attivitajiet ta' investiment 
minn ditta ta' pajjiż terz jew li klijenti ta' 
tali ditta tal-investiment jew istituzzjoni 
tal-kreditu jirċievu servizzi jew attivitajiet 
ta' investiment minn ditta ta' pajjiż terz 
permezz tal-intermedjazzjoni tad-ditta tal-
investiment jew tal-istituzzjoni tal-kreditu 
jew li persuni stabbiliti fl-Unjoni jirċievu 
servizzi jew attivitajiet ta' investiment 
minn ditta ta' pajjiż terz jekk dawn is-
servizzi jew attivitajiet jingħataw barra 
mill-Unjoni. Meta ditta ta' pajjiż terz 
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tipprovdi servizzi jew attivitajiet fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' persuna stabbilita 
fl-Unjoni, is-servizzi jew l-attivitajiet ma 
għandhomx ikunu meqjusa bħala pprovduti 
fit-territorju tal-Unjoni. F'każ li ditta ta' 
pajjiż terz tissolleċita klijenti jew klijenti 
potenzjali fl-Unjoni jew tippromwovi jew 
tirreklama servizzi ta' investiment jew 
attivitajiet flimkein mas-servizzi anċillari 
fl-Unjoni (barra mir-relazzjoni kontinwa 
bejn id-ditta tal-pajjiż terz u l-persuna fir-
rigward tal-forniment ta' dawn is-servizzi 
jew attivitajiet), ma għandux ikun meqjus 
bħala servizz jew attività pprovdut(a) bl-
inizjattiva esklussiva tal-klijent. Meta ditta 
ta' pajjiż terz tagħti servizzi jew attivitajiet 
lil ditta tal-investiment jew permezz tal-
intermedjazzjoni ta' ditta tal-investiment 
awtorizzata skont din id-Direttiva jew lil 
istituzzjoni tal-kreditu awtorizzat skont id-
Direttiva 2006/48/KE li tagħti servizzi jew 
attivitajiet tal-investiment, is-servizzi jew l-
attivitajiet tal-investiment tad-ditta tal-
pajjiż terz ma għandhomx ikunu 
kkunsidrati mogħtija fit-territorju tal-
Unjoni. Id-ditta tal-investiment li taġixxi 
bħal intermedjarja se tibqa' responsabbli 
mill-forniment, lill-klijent, tal-
protezzjonijiet previsti minn din id-
Direttiva applikabbli għas-servizz li tat 
lill-klijent. Meta persuna stabbilita fl-
Unjoni tmur barra mill-Unjoni biex 
tirċievi servizzi jew attivitajiet mogħtija 
minn ditta ta' pajjiż terz jew jekk l-attività 
karatteristika tad-ditta tal-pajjiż terz issir 
barra mill-Unjoni, is-servizzi jew l-
attivitajiet ma għandhomx ikunu 
kkunsidrati mogħtija fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk, pereżempju, lid-ditti tal-pajjiżi terzi jkunilhom effettivament ipprojbit li jagħtu 
informazzjoni u servizzi ta' riċerka lill-klijenti attwali tagħhom, l-aċċess tal-investituri u tal-
kontropartijiet ikun limitat wisq għas-servizzi mogħtija minn tali ditta ta' pajjiżi terzi. Barra 
minn hekk, għandu jkun ċar li ditta ta' pajjiż terz tista' tagħti informazzjoni jew materjal ta' 
marketing lil persuna fl-UE fuq talba ta' tali persuna.
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Emenda 328
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni stabbiliti 
fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva 
esklussiva tagħhom stess. Meta ditta ta' 
pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' persuna stabbilita 
fl-Unjoni, is-servizzi ma għandhomx ikunu 
meqjusa bħala pprovduti fit-territorju tal-
Unjoni. F'każ li ditta ta' pajjiż terz 
tissoliċita klijenti jew klijenti potenzjali fl-
Unjoni jew tippromwovi jew tirreklama 
servizzi ta' investiment jew attivitajiet 
flimkein mas-servizzi anċillari fl-Unjoni, 
ma għandux ikun meqjus bħala servizz
ipprovdut bl-inizjattiva esklussiva tal-
klijent.

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni stabbiliti 
fl-Unjoni li jużaw servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva 
tagħhom stess. Meta ditta ta' pajjiż terz 
tipprovdi servizzi fuq l-inizjattiva ta' 
persuna stabbilita fl-Unjoni, is-servizzi ma 
għandhomx ikunu meqjusa bħala pprovduti 
fit-territorju tal-Unjoni. F'każ li ditta ta' 
pajjiż terz tissolleċita klijenti jew klijenti 
potenzjali fl-Unjoni jew tippromwovi jew 
tirreklama servizzi ta' investiment jew 
attivitajiet flimkein mas-servizzi anċillari 
fl-Unjoni f'kuntest differenti minn 
relazzjoni eżistenti li tirrikjedi l-
kontinwità tas-servizz mogħti mid-ditta 
lill-klijent tagħha, ma għandux ikun 
meqjus bħala servizz ipprovdut bl-
inizjattiva tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta servizzi u attivitajiet ta' investiment jingħataw fil-kuntest tar-relazzjonijiet diġà eżistenti 
bejn id-ditta u l-klijent. Jekk, pereżempju, lid-ditti tal-pajjiżi terzi jkunilhom effettivament 
ipprojbit li jagħtu informazzjoni u servizzi ta' riċerka lill-klijenti attwali tagħhom, l-aċċess 
tal-investituri u tal-kontropartijiet ikun limitat wisq għas-servizzi mogħtija minn tali ditta ta' 
pajjiżi terzi.

Emenda 329
Wolf Klinz
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Proposta għal direttiva
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiż terz fl-Unjoni ma għandhiex 
taffettwa l-possibilità għal persuni
stabbiliti fl-Unjoni li jirċievu servizzi ta' 
investiment minn ditti ta' pajjiż terz 
b'inizjattiva esklussiva tagħhom stess. Meta 
ditta ta' pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' persuna stabbilita
fl-Unjoni, is-servizzi ma għandhomx ikunu 
meqjusa bħala pprovduti fit-territorju tal-
Unjoni. F'każ li ditta ta' pajjiż terz 
tissoliċita klijenti jew klijenti potenzjali fl-
Unjoni jew tippromwovi jew tirreklama 
servizzi ta' investiment jew attivitajiet 
flimkein mas-servizzi anċillari fl-Unjoni, 
ma għandux ikun meqjus bħala servizz
ipprovdut bl-inizjattiva esklussiva tal-
klijent.

(74) Id-dispożizzjoni ta' din id-direttiva li 
tirregola l-provvista tas-servizzi minn ditti 
ta' pajjiżi terzi li ma jottemperawx għall-
kriterji ta' ekwivalenza fl-Unjoni ma 
għandhiex taffettwa l-possibilità għal 
klijenti mhux professjonali stabbiliti fl-
Unjoni li jirċievu servizzi ta' investiment 
minn ditti ta' pajjiż terz b'inizjattiva 
esklussiva tagħhom stess. Meta ditta ta' 
pajjiż terz tipprovdi servizzi fuq l-
inizjattiva esklussiva ta' klijent mhux 
professjonali stabbilit fl-Unjoni, is-servizzi 
ma għandhomx ikunu meqjusa bħala 
pprovduti fit-territorju tal-Unjoni. F'każ li 
ditta ta' pajjiż terz tissolleċita klijenti jew 
klijenti potenzjali fl-Unjoni jew 
tippromwovi jew tirreklama servizzi ta' 
investiment jew attivitajiet flimkein mas-
servizzi anċillari fl-Unjoni, ma għandux 
ikun meqjus bħala servizz ipprovdut bl-
inizjattiva esklussiva tal-klijent.

Or. en

Emenda 330
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74a) Fid-determinazzjoni tal-ekwivalenza 
effikaċi għar-reġimi tal-pajjiżi terzi, dawn 
għandhom ikunu limitati għad-
dispożizzjonijiet maqbula fil-fora 
internazzjonali bħall-G20. Filwaqt li r-
regoli dwar l-obbligu ta' negozjar tad-
derivati għandhom ikunu kemm jista' 
jkun ikkoordinati, konformement mal-
Regolament (UE) Nru …/… [EMIR], 



PE489.463v01-00 106/134 AM\901763MT.doc

MT

hemm bosta partijiet ta' din id-Direttiva li 
ma jidħlux fl-impenji tal-G20, u lanqas 
jimmiraw lejn l-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja u, għaldaqstant, jafu ma 
jkunux adegwati għall-finijiet tal-
adozzjoni diretta min-naħa tal-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 331
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 74b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74b) Fil-valutazzjonijiet tal-ekwivalenza 
tal-pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li ssegwi approċċ li jippreferi 
qabel kollox l-akbar imsieħba 
kummerċjali tal-UE u jħalli lill-pajjiżi li 
għandhom numru limitat ta' ditti li 
jaċċedu għas-swieq tal-UE sa wara l-
valutazzjonijiet tas-swieq l-aktar 
sinifikattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-emenda tar-rapporteur dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji li japplikaw 
lill-pajjiżi terzi waqt li jkun qegħdin jistennew li jiġu valutati għall-ekwivalenza.

Emenda 332
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 74c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74c) Ditta ta' pajjiż terz ma għandhiex 
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titlob l-awtorizzazzjoni jew ir-
reġistrazzjoni fl-UE jekk tagħti servizzi 
fuq inizjattiva tal-klijent tal-UE, jekk 
tagħti servizzi esklużivament lid-ditti 
awtorizzati skont il-MiFID jew jekk is-
servizz jingħata esklużivament barra mill-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija neċessarja biex tiżgura li d-ditti tal-UE jkunu jistgħu jaċċedu għas-
swieq tal-pajjiżi terzi. Xi pajjiżi, fil-fatt, mhuma qatt ser jilħqu l-livelli ta' ekwivalenza tal-UE 
u jirrikjedu iżda r-rikors għall-entitajiet lokali biex jiżvolġu ċerti attivitajiet.

Emenda 333
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) L-awtorizzazzjoni għal ħidma f'suq 
regolat għandha testendi għall-attivitajiet 
kollha li għandhom x'jaqsmu direttament 
mal-wiri, l-ipproċessar, it-twettiq, il-
konferma u r-rapportar tal-ordnijiet mill-
punt li fih dawn l-ordnijiet jiġu rċevuti mis-
suq regolat sal-punt li fih jiġu trażmessi 
għall-finalizzazzjoni sussegwenti, u għall-
attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mad-dħul 
tal-istrumenti finanzjarji fil-kummerċ. Din 
għandha tinkludi wkoll it-tranżazzjonijiet 
konklużi permezz ta' dawk maħtura bħala 
ġeneraturi tas-suq mis-suq regolat, li 
jitwettqu skont is-sistemi tagħhom u skont 
ir-regoli li jirregolaw dawn is-sistemi.
Mhux it-tranżazzjonijiet kollha konklużi 
mill-membri jew mill-parteċipanti tas-suq 
regolat, tal-MTF jew tal-OTF għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala konklużi ġewwa s-
sistemi ta' suq regolat, ta' MTF jew ta' 
OTF. It-tranżazzjonijiet li l-membri jew il-
parteċipanti jikkonkludu fuq bażi bilaterali 

(75) L-awtorizzazzjoni għal ħidma f'suq 
regolat għandha testendi għall-attivitajiet 
kollha li għandhom x'jaqsmu direttament 
mal-wiri, l-ipproċessar, l-eżekuzzjoni, il-
konferma u r-rapportar tal-ordnijiet mill-
punt li fih dawn l-ordnijiet jiġu rċevuti mis-
suq regolat sal-punt li fih jiġu trażmessi 
għall-finalizzazzjoni sussegwenti, u għall-
attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mad-dħul 
tal-istrumenti finanzjarji fil-kummerċ. Din 
għandha tinkludi wkoll it-tranżazzjonijiet 
konklużi permezz ta' dawk maħtura bħala 
ġeneraturi tas-suq mis-suq regolat, li 
jitwettqu skont is-sistemi tagħhom u skont 
ir-regoli li jirregolaw dawn is-sistemi.
Mhux it-tranżazzjonijiet kollha konklużi 
mill-membri jew mill-parteċipanti tas-suq 
regolat jew tal-MTF għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala konklużi ġewwa s-
sistemi ta' suq regolat, ta' MTF. It-
tranżazzjonijiet li l-membri jew il-
parteċipanti jikkonkludu fuq bażi bilaterali 
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u li ma jikkonformawx mal-obbligi kollha 
stabbiliti għal suq regolat, għal MTF jew 
għal OTF skont din id-Direttiva għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala tranżazzjonijiet 
konklużi 'l barra minn suq regolat, minn 
MTF jew minn OTF għall-għanijiet tad-
definizzjoni ta' internalizzatur sistematiku.
F'dan il-każ għandu japplika l-obbligu tad-
ditti tal-investiment li jippubblikaw
kwotazzjonijiet sodi jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva.

u li ma jikkonformawx mal-obbligi kollha 
stabbiliti għal suq regolat jew għal MTF 
skont din id-Direttiva għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala tranżazzjonijiet konklużi
'l barra minn suq regolat jew minn MTF 
għall-għanijiet tad-definizzjoni ta' 
internalizzatur sistematiku. F'dan il-każ 
għandu japplika l-obbligu tad-ditti tal-
investiment li jippubblikaw
kwotazzjonijiet sodi jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 334
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni 
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq 
li tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista 
hija bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta'
fornituri li jaħdmu f'parametri predefiniti 
u supervizzati li huma f'kompetizzjoni
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli.

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni 
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tad-
data tas-suq. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta'
arranġamenti ta' pubblikazzjoni approvati 
(APAs) biex jiġi żgurat li s-swieq regolati, 
l-MTFs, l-OTFs, l-internalizzaturi 
sistematiċi u d-ditti li jinnegozjaw l-OTCs 
ifornu data tas-suq lill-utenti finali u lill-
fornituri ta' data kummerċjali, li b'hekk 
ikunu jistgħu jikkompetu 
kummerċjalment flimkien sabiex jagħtu
soluzzjonijiet sofistikati u innovativi ħafna, 
li jservu lis-suq bl-aħjar mod possibbli

Or. en



AM\901763MT.doc 109/134 PE489.463v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni kummerċjali proposta għad-data tas-suq se tippermetti li tingħata data 
konsolidata, preċiża u aċċessibbli biss jekk l-AETS toħroġ standards ta' data komuni Ewropea 
u jekk il-kwalità u l-koerenza tad-data jkunu garantiti mill-arranġamenti ta' pubblikazzjoni 
approvati (APAs) li jagħmlu pubblika d-data tas-suq.

Emenda 335
Anne E. Jensen

Proposta għal direttiva
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni 
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq li 
tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta' fornituri 
li jaħdmu f'parametri predefiniti u 
supervizzati li huma f'kompetizzjoni 
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli.

(78) L-introduzzjoni ta' consolidated tape 
għall-ekwitajiet għandu jikkontribwixxi 
għal suq Ewropew iktar integrat u biex 
jagħmilha iktar faċli għall-parteċipanti tas-
suq biex jiksbu aċċess għal ħarsa 
konsolidata tal-informazzjoni dwar it-
trasparenza tas-suq li tkun disponibbli bi 
prezzijiet raġonevoli meta mqabbla mal-
kostijiet tal-produzzjoni. Is-soluzzjoni 
prevista tkun ġestita minn entità unika.
Madankollu, din l-entità tista' tkun 
impriża kummerċjali maħtura wara 
appalt pubbliku kull tliet snin fuq il-bażi 
tal-mertu tal-offerta tagħha ppreżentata 
lill-Kummissjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 336
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni
komprensiva għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
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Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq li 
tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta' fornituri li 
jaħdmu f'parametri predefiniti u 
supervizzati li huma f'kompetizzjoni 
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli.

Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq li 
tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta' fornituri li 
jaħdmu f'parametri predefiniti u 
supervizzati li huma f'kompetizzjoni 
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli. Billi jintalab 
lill-fornituri ta' consolidated tapes kollha 
biex jikkonsolidaw id-data APA kollha, se 
tiġi żgurata l-kompetizzjoni fil-qasam tas-
servizzi lill-klijent u mhux fir-rigward tal-
wisa' tad-data koperta.

Or. en

Emenda 337
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq li 
tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta' fornituri li 
jaħdmu f'parametri predefiniti u 
supervizzati li huma f'kompetizzjoni 
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli.

(78) L-introduzzjoni ta' soluzzjoni
kummerċjali għal consolidated tape għall-
ekwitajiet għandu jikkontribwixxi għal suq 
Ewropew iktar integrat u biex jagħmilha 
iktar faċli għall-parteċipanti tas-suq biex 
jiksbu aċċess għal ħarsa konsolidata tal-
informazzjoni dwar it-trasparenza tas-suq li 
tkun disponibbli. Is-soluzzjoni prevista hija 
bbażata fuq l-awtorizzazzjoni ta' fornituri li 
jaħdmu f'parametri predefiniti u 
supervizzati li huma f'kompetizzjoni 
flimkien sabiex jiksbu soluzzjonijiet 
sofistikati u innovativi ħafna, li jservu lis-
suq bl-aħjar mod possibbli. Fejn is-
soluzzjonijiet kummerċjali jonqsu milli 
jfornu consolidated tape effikaċi għall-
ekwitajiet, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tipproponi soluzzjoni pubblika 
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għal consolidated tape għall-ekwitajiet 
kapaċi jiksbu trasparenza effikaċi ta' 
wara n-negozjar.

Or. en

Emenda 338
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 78a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78a) Minħabba l-implikazzjonijiet għar-
riskju sistemiku marbut partikolarment 
mal-fondi indiċizzati nnegozjati (ETF, 
exchange-traded fund) sintetiċi u l-użu 
tagħhom min-naħa tal-klijenti mhux 
professjonali, huwa fundamentali li lill-
investituri tiġi garantita aktar trasparenza 
f'dawn il-prodotti. Id-dispożizzjonijiet 
dwar il-consolidated tape għandhom 
japplikaw ukoll għall-istrumenti simili 
għall-ekwitajiet, speċjalment l-ETFs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-dispożizzjonijiet dwar il-consolidated tape jidhru li jirregolaw mill-ekwitajiet sal-
istrumenti simili għall-ekwitajiet, dan jeħtieġ li jsir espliċitu, partikolarment minħabba ż-
żieda fl-użu tal-EFTs min-naħa tal-investituri mhux professjonali f'dawn l-aħħar snin.

Emenda 339
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 83
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Is-summit tal-G20 f'Pittsburgh fil-
25 ta' Settembru 2009 qabel li jtejjeb ir-
regolamentazzjoni, il-funzjonament u t-
trasparenza tas-swieq finanzjarji ta' 
komoditajiet biex jindirizza l-volatilità 
eċċessiva tal-prezz tal-komoditajiet. Il-
Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-
28 ta' Ottubru 2009 dwar Funzjonament 
Aħjar tal-Katina tal-Provvista tal-Ikel fl-
Ewropa, u tat-2 ta' Frar 2011 dwar It-
Trattament tal-Isfidi fis-Swieq tal-
Komoditajiet u tal-Materja Prima spjegaw 
miżuri li għandhom ikunu kkunsidrati fil-
kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 
2004/39/KE.

(83) Is-summit tal-G20 f'Pittsburgh fil-
25 ta' Settembru 2009 qabel li jtejjeb ir-
regolamentazzjoni, il-funzjonament u t-
trasparenza tas-swieq finanzjarji ta' 
komoditajiet biex jindirizza l-volatilità 
eċċessiva tal-prezz tal-komoditajiet. Il-
Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-
28 ta' Ottubru 2009 dwar Funzjonament 
Aħjar tal-Katina tal-Provvista tal-Ikel fl-
Ewropa, u tat-2 ta' Frar 2011 dwar It-
Trattament tal-Isfidi fis-Swieq tal-
Komoditajiet u tal-Materja Prima spjegaw 
miżuri li għandhom ikunu kkunsidrati fil-
kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 
2004/39/KE. Ir-rapport tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tal-
Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO) ta' 
Settembru 2011 dwar il-prinċipji għar-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-
swieq tad-derivati ta' komodità huwa intiż 
li jiggarantixxi li s-swieq fiżiċi tad-derivati 
ta' komodità jaqdu l-funzjoni 
fundamentali tagħhom ta' strumenti ta' 
determinazzjoni tal-prezz u kopertura 
(hedging), li joperaw mingħajr 
manipolazzjoni u mingħajr skemi ta' 
negozjar abbużivi, u l-IOSCO tenfasizza l-
importanza kruċjali tat-trasparenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-swieq tal-komoditajiet huma, sa ċertu punt, interkonnessi f'livell globali, huwa 
importanti li titqies l-attività mwettqa u r-rakkomandazzjonijiet ippubblikati mill-IOSCO. Dan 
ir-rapport jinkludi rakkomandazzjonijiet li jikkontribwixxu biex jiġi żgurat li s-swieq fiżiċi 
tad-derivati ta' komodità jaqdu l-funzjoni fundamentali tagħhom ta' strumenti ta' 
determinazzjoni tal-prezz u kopertura (hedging), u joperaw mingħajr manipolazzjoni u 
negozjar abbużiv. Il-prinċipju jgħin lill-awtoritajiet fil-bini ta' approċċ regolatorju u ta' 
superviżjoni adegwat.

Emenda 340
Kay Swinburne
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Proposta għal direttiva
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) F'April 2011, it-Task Force tal-
IOSCO dwar is-swieq tal-futuri tal-
komoditajiet irrapportat formalment lill-
Bord għall-Istabilità Finanzjarja u 
affermat li s-setgħat ta' intervent 
għandhom jinkludu setgħat formalizzati 
ta' ġestjoni tal-pożizzjonijiet, inkluża l-
awtorità biex jiġu stabbiliti, jekk ikun il-
każ, limiti għall-pożizzjonijiet ex ante u 
biex tittieħed azzjoni fuq pożizzjonijiet li 
jistgħu potenzjalment jippreġudikaw il-
funzjonament ordnat tas-suq fi 
kwalunkwe fażi tal-kuntratt; setgħat biex 
jiġu imposti limiti għall-movimenti tal-
prezzijiet għal ċerti perjodi ta' żmien (eż. 
fl-istess jum),  jew biex jiġu imposti 
waqfien min-negozjar jew perjodi ta' 
tibrid (cool down); dawn is-setgħat kollha 
għandhom jiġu ddisinjati b'attenzjoni u 
applikati fil-kuntest ta' kull suq speċifiku 
tal-futuri tal-komoditajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm l-IOSCO kif ukoll il-G20 għamlu xogħol estensiv fis-settur tad-derivati ta' komodità, 
din l-attività trid tkun rikonoxxuta u inkluża fil-MiFID biex jiġu segwiti r-
rakkomandazzjonijiet tal-esperti f'dan is-settur u jintlaħaq kemm jista' jkun aktar 
koordinament f'livell globali.

Emenda 341
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 83b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83 b) Dan l-approċċ ġie formalment 
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approvat mill-Ministri tal-Agrikoltura tal-
G20 fid-dikjarazzjoni f'Pariġi tat-
23 ta' Ġunju 2011, li fiha affermaw li 
jsostnu lill-Ministri tal-Finanzi tal-G20 u 
l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali li, fil-
laqgħa tagħhom f'Washington tal-14 u l-
15 ta' April 2011, enfasizzaw il-bżonn li l-
parteċipanti tas-swieq tad-derivati ta' 
komodità jkunu suġġtti għal 
regolamentazzjoni u għal superviżjoni 
adegwati, filwaqt li appellaw għal aktar 
trasparenza kemm fis-swieq għall-
kontanti kif ukoll fis-swieq tad-derivati 
(kif preċedentement rakkomandat mill-
IOSCO), u awspikaw il-finalizzazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-IOSCO, sa 
Settembru 2011, dwar ir-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni f'dan 
il-qasam, partikolarment biex jiġi 
indirizzati l-abbużi tas-suq u l-
manipolazzjoni, pereżempju permezz ta' 
setgħat formalizzati ta' ġestjoni tal-
pożizzjonijiet, inkluża l-awtorità biex jiġu 
stabbiliti (jekk ikun il-każ) limiti għall-
pożizzjonijiet ex ante, fost is-setgħat ta' 
intervent l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm l-IOSCO kif ukoll il-G20 għamlu xogħol estensiv fis-settur tad-derivati ta' komodità, 
din l-attività trid tkun rikonoxxuta u inkluża fil-MiFID biex jiġu segwiti r-
rakkomandazzjonijiet tal-esperti f'dan is-settur u jintlaħaq kemm jista' jkun aktar 
koordinament f'livell globali.

Emenda 342
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 83c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83c) F'Settembru 2011, il-IOSCO 
stabbiliet il-Prinċipji tagħha għar-
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Regolamentazzjoni u s-Superviżjoni tas-
Swieq tal-Komoditajiet li jkopru: il-
prinċipji għall-elaborazzjoni tal-kuntratti; 
il-prinċipji għas-sorveljanza tas-swieq tad-
derivati ta' komodità; il-prinċipji biex jiġu 
indirizzati s-swieq diżordinati tad-derivati 
ta' komodità, inklużi s-setgħat għall-
ġestjoni tal-pożizzjonijiet u s-setgħa biex 
jiġu stabbiliti limiti għall-pożizzjonijiet; il-
prinċipji għall-infurzar u l-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni; u l-prinċipji għat-titjib 
tad-determinazzjoni tal-prezzijiet fis-swieq 
tad-derivati ta' komodità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm l-IOSCO kif ukoll il-G20 għamlu xogħol estensiv fis-settur tad-derivati ta' komodità, 
din l-attività trid tkun rikonoxxuta u inkluża fil-MiFID biex jiġu segwiti r-
rakkomandazzjonijiet tal-esperti f'dan is-settur u jintlaħaq kemm jista' jkun aktar 
koordinament f'livell globali.

Emenda 343
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 83d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83d) Il-Prinċipji tal-IOSCO ġew 
sussegwentement approvati mis-summit 
tal-G20 ta' Cannes fl-
4 ta' Novembru 2011 li, fl-ambitu tal-
aġenda ta' regolamentazzjoni finanzjarja 
tiegħu, japprova r-rakkomandazzjonijiet 
tal-IOSCO għat-titjib tar-
regolamentazzjoni u tas-superviżjoni tas-
swieq tad-derivati ta' komodità. Il-G20 
qabel ukoll li l-awtoritajiet ta' 
regolamentazzjoni tas-suq għandhom 
jingħataw is-setgħat ta' intervent effikaċi 
biex jipprevjenu l-abbużi tas-suq.  B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet ta' 
regolamentazzjoni tas-suq għandu 
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jkollhom u jużaw setgħat formali ta' 
ġestjoni tal-pożizzjonijiet, fost is-setgħat l-
oħra ta' intervent, inkluża s-sertgħa li jiġu 
stabbiliti (jekk ikun il-każ) limiti tal-
pożizzjonijiet ex ante.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm l-IOSCO kif ukoll il-G20 għamlu xogħol estensiv fis-settur tad-derivati ta' komodità, 
din l-attività trid tkun rikonoxxuta u inkluża fil-MiFID biex jiġu segwiti r-
rakkomandazzjonijiet tal-esperti f'dan is-settur u jintlaħaq kemm jista' jkun aktar 
koordinament f'livell globali.

Emenda 344
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Is-setgħat disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
kkumplimentati bis-setgħat espliċiti li 
tintalab informazzjoni minn kwalunkwe 
persuna rigward id-daqs u l-iskop ta' 
pożizzjoni f'kuntratti tad-derivattivi 
marbuta ma' komoditajiet u li l-persuna 
tintalab tieħu passi biex tnaqqas id-daqs 
tal-pożizzjoni f'kuntratti tad-derivattivi.

(84) Is-setgħat disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
kkumplimentati bis-setgħat espliċiti li 
tinkiseb informazzjoni regolarment minn 
kwalunkwe persuna rigward id-daqs u l-
iskop ta' pożizzjoni f'kuntratti tad-
derivattivi marbuta ma' komoditajiet u li l-
persuna tintalab tieħu passi biex tnaqqas 
id-daqs tal-pożizzjoni f'kuntratti tad-
derivattivi.

Or. en

Emenda 345
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 85
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jillimitaw 
il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni milli jidħlu f'kuntratt 
tad-derivattivi b'rabta ma' komodità. L-
applikazzjoni ta' limitu għandha tkun 
possibbli kemm fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
individwali u pożizzjonijiet mibni maż-
żmien. Fil-każ tal-aħħar partikolarment,
l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li
dawn il-limiti ta' pożizzjoni huma mhux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq.

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jiġġestixxu 
l-pożizzjonijiet ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni fil-kuntratti derivati
b'rabta ma' komodità. L-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura li s-setgħat 
neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din 
il-ġestjoni tal-pożizzjonijiet ma jkunux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq. Il-limiti tal-
pożizzjonijiet għandhom jintużaw biss kif 
xieraq u fix-xahar tal-konsenji biss, billi 
jistgħu jkollhom impatt negattiva fuq il-
likwidità.

Or. en

Emenda 346
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE

Proposta għal direttiva
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jillimitaw 
il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni milli jidħlu f'kuntratt tad-
derivattivi b'rabta ma' komodità. L-
applikazzjoni ta' limitu għandha tkun 
possibbli kemm fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
individwali u pożizzjonijiet mibni maż-
żmien. Fil-każ tal-aħħar partikolarment, l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
dawn il-limiti ta' pożizzjoni huma mhux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq.

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jillimitaw 
il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni milli jidħlu f'kuntratt tad-
derivati b'rabta ma' komodità. L-
applikazzjoni ta' limitu għandha tkun 
possibbli kemm fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
individwali u pożizzjonijiet mibni maż-
żmien. Fil-każ tal-aħħar partikolarment, l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
dawn il-limiti ta' pożizzjoni ma jkunux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq ġustifikati 
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minn sitwazzjoni definita mill-AETS 
permezz ta' standards tekniċi regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-AETS għandu jkollha s-setgħat biex timmitiga l-volatilità tas-swieq tal-komoditajiet u 
tipprevjeni diżordnijiet tas-swieq.

Emenda 347
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jillimitaw 
il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni milli jidħlu f'kuntratt tad-
derivattivi b'rabta ma' komodità. L-
applikazzjoni ta' limitu għandha tkun 
possibbli kemm fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
individwali u pożizzjonijiet mibni maż-
żmien. Fil-każ tal-aħħar partikolarment, l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
dawn il-limiti ta' pożizzjoni huma mhux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq.

(85) Għandhom jingħataw setgħat espliċiti 
lill-awtoritajiet kompetenti biex jillimitaw 
il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna jew 
klassi ta' persuni milli jidħlu f'kuntratt tad-
derivati b'rabta ma' komodità. L-
applikazzjoni ta' limitu għandha tkun 
possibbli kemm fil-każ ta' tranżazzjonijiet 
individwali u pożizzjonijiet mibni maż-
żmien. Fil-każ tal-aħħar partikolarment, l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
dawn il-limiti ta' pożizzjoni ma jkunux
diskriminatorji, spjegati b'mod ċar, iqisu l-
ispeċifiċità tas-suq in kwistjoni, u huma 
meħtieġa biex jiżguraw l-integrità u l-
funzjonament tajjeb tas-suq, kif ukoll biex 
tiġi eliminata l-ispekulazzjoni eċċessiva.

Or. en

Emenda 348
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Wolf Klinz
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Proposta għal direttiva
Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86) Il-postijiet kollha li joffru kummerċ
fid-derivattivi ta' komoditajiet għandu 
jkollhom limiti xierqa jew arranġamenti 
alternattivi xierqa mfassla biex jappoġġaw 
il-likwidità, jipprevjenu l-abbuż tas-suq, u 
jiżguraw li l-ipprezzar u l-kundizzjonijiet 
tas-saldu jkunu kif suppost. L-AETS 
għandha żżomm u tippubblika lista li 
tinkludi sommarji tat-tali miżuri kollha fis-
seħħ. Dawn il-limiti jew arranġamenti
għandhom jiġu applikati b'mod konsistenti 
u jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tas-suq 
inkwistjoni. Dawn għandhom jiġu stipulati 
ċarament fir-rigward ta' għal min japplikaw 
u kwalunkwe eżenzjoni għalihom kif ukoll 
għal-livelli limitu kwantitattivi relevanti li 
jikkonstitwixxu l-limiti jew li jistgħu 
jixkattaw obbligi oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati, inkluż bil-ħsieb li jiġi evitat 
kwalunkwe effett diverġenti tal-limiti jew 
arranġamenti applikabbli għal kuntratti 
komparabbli fuq postijiet differenti.

(86) Barra mis-setgħat mogħtija lill-
awtoritajiet kompetenti biex jimponu 
limiti tal-pożizzjonijiet, il-postijiet kollha li 
joffru kummerċ fid-derivati ta' 
komoditajiet għandu jkollhom
arranġamenti xierqa għall-ġestjoni tal-
pożizzjonijiet imfassla biex jappoġġaw il-
likwidità, jipprevjenu l-abbuż tas-suq, u 
jiżguraw li l-ipprezzar u l-kundizzjonijiet 
tas-saldu jkunu kif suppost. Tali 
arranġamenti jistgħu jinkludu, 
pereżempju l-identifikazzjoni ta' 
konċentrazzjonijiet kbar ta' pożizzjonijiet 
partikolarment ftit qabel is-saldu, limiti 
tal-pożizzjonijiet, limiti għall-movimenti 
tal-prezz, l-impożizzjoni tal-likwidazzjoni 
jew tat-trasferiment ta' pożizzjonijiet 
miftuħa, is-sospensjoni tan-negozjar, l-
alterazzjoni tat-termini u tal-
kundizzjonijiet tl-konsenja, il-
kanċellazzjoni tan-negozjar u t-talba tal-
intenzjonijiet tal-konsenja. Irid 
madankollu jiġi rikonoxxut li post wieħed 
tan-negozjar ma jistax jara l-pożizzjonijiet 
aggregati meħuda mill-membri jew mill-
parteċipanti tiegħu fir-rigward tas-suq 
globali. L-AETS għandha tiddefinixxi l-
karatteristiċi ewlenin ta' reġim armonizzat 
ta' ġestjoni tal-pożizzjonijiet permezz ta' 
standards tekniċi regolatorji u żżomm u 
tippubblika lista li tinkludi sommarji tat-
tali miżuri kollha fis-seħħ. Dawn l-
arranġamenti għandhom jiġu applikati 
b'mod konsistenti u jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi tas-suq inkwistjoni. Dawn 
għandhom jiġu stipulati ċarament fir-
rigward ta' għal min japplikaw u 
kwalunkwe eżenzjoni għalihom kif ukoll 
għal-livelli limitu kwantitattivi relevanti li 
jikkonstitwixxu l-limiti jew li jistgħu 
jixkattaw obbligi oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati, inkluż bil-ħsieb li jiġi evitat 
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kwalunkwe effett diverġenti tal-
arranġamenti applikabbli għal kuntratti 
komparabbli fuq postijiet differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċċarat li l-MiFID II tipproponi li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom setgħat li 
jimponi l-limiti tal-pożizzjonijiet u tipproponi ċerti miżuri li l-postijiet tan-negozjar għandhom 
jadottaw.  Dawn il-miżuri għandhom ikunu kumplimentari u mhux jirreplikaw miżuri diġà 
eżistenti. Huma bosta l-modi li bihom il-postijiet tan-negozjar jistgħu jadottaw, u jadottaw, 
miżuri intiżi li jiggarantixxu l-eżistenza ta' swieq ordnati. Din iċ-ċirkostanza għandha tkun 
rikonoxxuta u, barra minn hekk, il-limiti tal-pożizzjonijiet għandhom ikunu eżempji ta' miżuri 
adottati mill-postijiet tan-negozjar, iżda ma għandhomx ikunu obbligatorji.

Emenda 349
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86) Il-postijiet kollha li joffru kummerċ
fid-derivattivi ta' komoditajiet għandu 
jkollhom limiti xierqa jew arranġamenti
alternattivi xierqa mfassla biex jappoġġaw 
il-likwidità, jipprevjenu l-abbuż tas-suq, u 
jiżguraw li l-ipprezzar u l-kundizzjonijiet 
tas-saldu jkunu kif suppost. L-AETS 
għandha żżomm u tippubblika lista li 
tinkludi sommarji tat-tali miżuri kollha fis-
seħħ. Dawn il-limiti jew arranġamenti
għandhom jiġu applikati b'mod konsistenti 
u jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tas-suq 
inkwistjoni. Dawn għandhom jiġu stipulati 
ċarament fir-rigward ta' għal min japplikaw 
u kwalunkwe eżenzjoni għalihom kif ukoll 
għal-livelli limitu kwantitattivi relevanti li 
jikkonstitwixxu l-limiti jew li jistgħu 
jixkattaw obbligi oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati, inkluż bil-ħsieb li jiġi evitat 
kwalunkwe effett diverġenti tal-limiti jew

(86) Il-postijiet kollha li joffru kummerċ
fid-derivati ta' komoditajiet għandu 
jkollhom limiti xierqa u arranġamenti 
xierqa addizzjonali mfassla jkunu kif 
suppost biex jappoġġaw il-likwidità, 
jipprevjenu l-abbuż tas-suq, u jiżguraw li l-
funzjoni tad-determinazzjoni tal-prezzijiet
u l-kundizzjonijiet tas-saldu kif ukoll biex 
jeliminaw l-ispekulazzjoni eċċessiva. L-
AETS għandha żżomm u tippubblika lista 
li tinkludi sommarji tat-tali miżuri kollha 
fis-seħħ. Dawn il-limiti u l-arranġamenti
għandhom jiġu applikati b'mod konsistenti 
u jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tas-suq 
inkwistjoni. Dawn għandhom jiġu stipulati 
ċarament fir-rigward ta' għal min japplikaw 
u kwalunkwe eżenzjoni għalihom kif ukoll 
għal-livelli limitu kwantitattivi u 
kwalitattivi relevanti li jikkonstitwixxu l-
limiti jew li jistgħu jixkattaw obbligi oħra.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
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arranġamenti applikabbli għal kuntratti 
komparabbli fuq postijiet differenti.

tadotta standards tekniċi regolatorji, 
inkluż bil-ħsieb li jiġi evitat kwalunkwe 
effett diverġenti tal-limiti u l-
arranġamenti applikabbli għal kuntratti 
komparabbli fuq postijiet differenti.

Or. en

Emenda 350
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Postijiet fejn ikunu nnegozjati l-iktar 
derivattivi likwidi ta' komoditajiet 
għandhom jippubblikaw analiżi statistika 
miġbura darba fil-ġimgħa tal-pożizzjonijiet 
meħuda minn tipi differenti ta' parteċipanti 
tas-suq, inkluż il-klijenti ta' dawk li mhux 
qed jinnegozjaw f'isimhom. Analiżi 
statistika komprensiva u dettaljata kemm 
bit-tip kif ukoll bl-identità tal-parteċipant 
tas-suq għandha tkun disponibbli lill-
awtorità kompetenti jekk din tkun 
rekwiżita.

(87) Postijiet fejn ikunu nnegozjati l-iktar 
derivati likwidi ta' komoditajiet għandhom 
jippubblikaw analiżi statistika miġbura 
darba fil-ġimgħa tal-pożizzjonijiet meħuda 
minn tipi differenti ta' parteċipanti tas-suq, 
inkluż il-klijenti ta' dawk li mhux qed 
jinnegozjaw f'isimhom. Analiżi statistika 
komprensiva u dettaljata kemm bit-tip kif 
ukoll bl-identità tal-parteċipant tas-suq 
għandha tkun notifikata regolarment lill-
awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) B'kunsiderazzjoni tal-komunikat tal-
ministri tal-finanzi tal-G20 u tal-
gvernaturi tal-bank ċentrali tal-
15 ta' April 2011 dwar li jkun żgurat li 

imħassar
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parteċipanti fis-swieq tad-derivattivi ta' 
komoditajiet għandhom ikunu suġġetti 
għal regolamenti u superviżjoni xierqa, l-
eżenzjonijiet mid-Direttiva 2004/39/KE 
għal parteċipanti varji attivi fis-swieq ta' 
derivattivi ta' komoditajiet għandhom 
ikunu modifikati biex jiżguraw li 
attivitajiet minn ditti, li mhumiex parti 
minn grupp finanzjarju, li jinvolvu l-
hedging ta' riskji relatati mal-prodott u 
riskji oħra kif ukoll il-provvista ta' servizzi 
finanzjarji f'derivattivi ta' komoditajiet 
jew eżotiċi fuq bażi anċillarja lil klijenti 
tal-kummerċ ewlieni jibqgħu eżenti, iżda 
li ditti li jispeċjalizzaw fil-negozjar tal-
komoditajiet jinġiebu f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa ma tirrispettax l-eżenzjonijiet riġidi fl-Artikolu 2 u toħloq ambigwità.

Emenda 352
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) B'kunsiderazzjoni tal-komunikat tal-
ministri tal-finanzi tal-G20 u tal-gvernaturi 
tal-bank ċentrali tal-15 ta' April 2011 dwar 
li jkun żgurat li parteċipanti fis-swieq tad-
derivattivi ta' komoditajiet għandhom 
ikunu suġġetti għal regolamenti u 
superviżjoni xierqa, l-eżenzjonijiet mid-
Direttiva 2004/39/KE għal parteċipanti 
varji attivi fis-swieq ta' derivattivi ta' 
komoditajiet għandhom ikunu modifikati 
biex jiżguraw li attivitajiet minn ditti, li 
mhumiex parti minn grupp finanzjarju, li 
jinvolvu l-hedging ta' riskji relatati mal-
prodott u riskji oħra kif ukoll il-provvista 
ta' servizzi finanzjarji f'derivattivi ta' 

(88) B'kunsiderazzjoni tal-komunikat tal-
ministri tal-finanzi tal-G20 u tal-gvernaturi 
tal-bank ċentrali tal-15 ta' April 2011 dwar 
li jkun żgurat li parteċipanti fis-swieq tad-
derivati ta' komoditajiet għandhom ikunu 
suġġetti għal regolamenti u superviżjoni 
xierqa, l-eżenzjonijiet mid-Direttiva 
2004/39/KE għal parteċipanti varji attivi 
fis-swieq ta' derivati ta' komoditajiet 
għandhom ikunu modifikati biex jiżguraw 
li attivitajiet minn ditti, li mhumiex parti 
minn grupp finanzjarju, li jinvolvu l-
hedging ta' riskji relatati mal-prodott u 
riskji oħra kif ukoll il-provvista ta' servizzi 
finanzjarji f'derivati ta' komoditajiet jew 
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komoditajiet jew eżotiċi fuq bażi anċillarja 
lil klijenti tal-kummerċ ewlieni jibqgħu 
eżenti, iżda li ditti li jispeċjalizzaw fil-
negozjar tal-komoditajiet jinġiebu f'din id-
Direttiva.

eżotiċi fuq bażi anċillarja lil klijenti tal-
kummerċ ewlieni jibqgħu eżenti. Jixraq li 
jitqies li d-ditti li, bħala kummerċ ewlieni, 
jipproduċu u jfornu komoditajiet u li, bħal 
attività anċillari, jinnegozjaw f'isimhom 
f'derivati ta' komodità diġà huma suġġetti 
għal sorveljanza partikolari u għal 
obbligu ta' rappurtar, speċjalment għat-
tranżazzjonijiet spot u bil-quddiem, skont 
ir-regoli settorjali, bħar-Regolament (UE) 
Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tall-25 ta' Ottubru 2011 dwar 
l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa (REMIT) u huma 
suġġetti għal obbligi ta' rappurtar 
regolatorji fir-rigward ta' tranżazzjonijiet 
ta' derivati standard u għal sorveljanza 
regolatorja skont ir-Regolament (UE) 
Nru .../... (EMIR). Id-ditti li jispeċjalizzaw 
fil-negozjar tal-komoditajiet għandhom 
madankollu jinġiebu f'din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Emenda 353
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) B'kunsiderazzjoni tal-komunikat tal-
ministri tal-finanzi tal-G20 u tal-gvernaturi 

(88) B'kunsiderazzjoni tal-komunikat tal-
ministri tal-finanzi tal-G20 u tal-gvernaturi 
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tal-bank ċentrali tal-15 ta' April 2011 dwar 
li jkun żgurat li parteċipanti fis-swieq tad-
derivattivi ta' komoditajiet għandhom 
ikunu suġġetti għal regolamenti u 
superviżjoni xierqa, l-eżenzjonijiet mid-
Direttiva 2004/39/KE għal parteċipanti 
varji attivi fis-swieq ta' derivattivi ta' 
komoditajiet għandhom ikunu modifikati 
biex jiżguraw li attivitajiet minn ditti, li 
mhumiex parti minn grupp finanzjarju, li 
jinvolvu l-hedging ta' riskji relatati mal-
prodott u riskji oħra kif ukoll il-provvista 
ta' servizzi finanzjarji f'derivattivi ta' 
komoditajiet jew eżotiċi fuq bażi anċillarja 
lil klijenti tal-kummerċ ewlieni jibqgħu 
eżenti, iżda li ditti li jispeċjalizzaw fil-
negozjar tal-komoditajiet jinġiebu f'din id-
Direttiva.

tal-bank ċentrali tal-15 ta' April 2011 dwar 
li jkun żgurat li parteċipanti fis-swieq tad-
derivati ta' komoditajiet għandhom ikunu 
suġġetti għal regolamenti u superviżjoni 
xierqa, l-eżenzjonijiet mid-Direttiva 
2004/39/KE għal parteċipanti varji attivi 
fis-swieq ta' derivati ta' komoditajiet 
għandhom ikunu modifikati biex jiżguraw 
li attivitajiet minn ditti, li mhumiex parti 
minn grupp finanzjarju, li jinvolvu l-
hedging ta' riskji relatati mal-prodott u 
riskji oħra kif ukoll il-provvista ta' servizzi 
finanzjarji f'derivati ta' komoditajiet jew 
eżotiċi fuq bażi anċillarja lil klijenti tal-
kummerċ ewlieni jibqgħu eżenti, jekk id-
daqs jew l-impatt ta' din l-attività ma 
jkunux sinifikanti fuq tali suq, iżda li ditti 
li jispeċjalizzaw fil-negozjar tal-
komoditajiet jinġiebu f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 354
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 88a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88a) Konformement mal-komunikat tal-
G20, u bil-għan li tiġi promossa l-
armonizzazzjoni globali u jiġi evitat l-
arbitraġġ regolatorju, id-definizzjoni ta' 
strumenti finanzjarji derivati għandha 
teskludi aktar biċ-ċar kwalunkwe kuntratt 
ta' bejgħ ta' komodità għal konsenji futuri 
jew posposti jekk it-tranżazzjoni ma 
jkollhiex il-karatteristiċi ta' strumenti 
finanzjarji derivati oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu esklużi espliċitament il-prodotti fiżikament ikkonsenjati fil-futur biex 
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jiġi ċċarat eżattament li dawn il-prodotti mhumiex se jitqiesu bħala "strumenti finanzjarji 
derivati oħrajn" indipendentement mill-post tal-eżekuzzjoni. Din il-proposta tkun tallinja l-
leġiżazzjoni tal-UE mad-definizzjoni ta' Swaps skont id-Dodd-Frank Act fl-Istati Uniti, fejn il-
kuntratti bbażati fuq il-konsenja futura tal-komoditajiet ma jitqisux bħala "swaps".

Emenda 355
Kay Swinburne

Proposta għal direttiva
Premessa 89

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89) Huwa mixtieq li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-kapital għal intrapriżi żgħar u 
medji u li jkun iffaċilitat l-iżvilupp ta' 
swieq speċjalizzati li jimmiraw li jaqdu l-
ħtiġijiet ta' emittenti żgħar u medji. Dawn 
is-swieq li huma ġeneralment operati skont 
din id-Direttiva bħala MTFs huma iktar 
magħrufa bħala swieq SME, swieq tat-
tkabbir jew swieq żgħar. Il-ħolqien fi ħdan 
il-kategorija MTF ta' sottokategorija ġdida 
ta' suq tat-tkabbir SME u r-reġistrazzjoni 
ta' dawn iss-swieq għandha żżid il-
viżibilità u l-profil u tgħin l-iżvilupp ta' 
standards regolatorji pan-Ewropej komuni 
għal dawk is-swieq.

(89) Huwa mixtieq li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-kapital għal intrapriżi żgħar u 
medji u li jkun iffaċilitat l-iżvilupp ta' 
swieq speċjalizzati li jimmiraw li jaqdu l-
ħtiġijiet ta' emittenti żgħar u medji. Dawn 
is-swieq li huma ġeneralment operati skont 
din id-Direttiva bħala MTFs huma iktar 
magħrufa bħala swieq SME, swieq tat-
tkabbir jew swieq żgħar. Il-ħolqien fi ħdan 
il-kategorija MTF ta' sottokategorija ġdida 
ta' suq tat-tkabbir SME u r-reġistrazzjoni 
ta' dawn iss-swieq għandha żżid il-
viżibilità u l-profil u tgħin l-iżvilupp ta' 
standards regolatorji pan-Ewropej komuni 
għal dawk is-swieq. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-mod kif tingħata 
leġiżlazzjoni futura li trawwem u 
tippromwovi l-użu ta' dan is-suq bħala 
klassi ġdida ta' assi attraenti għall-
investituri. Ir-regolamentazzjonijiet tas-
suq tal-UE l-oħra kollha għandhom 
ikunu aġġornati biex inaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi u jagħtu aktar inċentivi 
għall-elenkar tal-SMEs fis-suq tat-tkabbir 
tal-SMEs.

Or. en

Emenda 356
Sylvie Goulard
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Proposta għal direttiva
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Fid-dawl tal-impatt sinifikanti u s-
sehem tas-suq miksub minn MTFs varji, 
huwa xieraq li jkun żgurat li jkunu 
stabbiliti arranġamenti ta' kooperazzjoni 
adegwati bejn l-awtorità kompetenti tal-
MTF u dik tal-ġuriżdizzjoni li fiha qed 
tipprovdi s-servizz l-MTF. Biex ikunu 
antiċipati kwalunkwe żviluppi simili, dan 
għandu jkun estiż għall-OTFs.

(94) Fid-dawl tal-impatt sinifikanti u s-
sehem tas-suq miksub minn MTFs varji, 
huwa xieraq li jkun żgurat li jkunu 
stabbiliti arranġamenti ta' kooperazzjoni 
adegwati bejn l-awtorità kompetenti tal-
MTF u dik tal-ġuriżdizzjoni li fiha qed 
tipprovdi s-servizz l-MTF.

Or. en

Emenda 357
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(99) Biex ikun identifikat ksur potenzjali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi biex jinkoraġġixxu r-rapportar ta' 
ksur potenzjali jew attwali. Dawn il-
mekkaniżmi għandhom ikunu bla ħsara 
għas-salvagwardji xierqa tal-persuni 
akkużati. Għandhom ikunu stabbiliti 
proċeduri xierqa li jiżguraw id-dritt tal-
persuna rrappurtata għad-difiża u li 
jinstemgħu qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni 
finali li tikkonċerna lilhom kif ukoll tad-
dritt li jfittxu rimedju quddiem tribunal 
kontra d-deċiżjoni li tikkonċerna lilhom.

(99) Biex ikun identifikat ksur potenzjali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u affidabbli biex jinkoraġġixxu r-
rapportar ta' ksur potenzjali jew attwali. L-
impjegati li jirrapportaw ksur fi ħdan l-
istituzzjonijiet tagħhom stess għandhom 
ikunu protetti adegwatament u jgawdu 
mill-anonimat totali. Dawn il-mekkaniżmi 
għandhom ikunu bla ħsara għas-
salvagwardji xierqa tal-persuni akkużati. 
Għandhom ikunu stabbiliti proċeduri 
xierqa li jiżguraw id-dritt tal-persuna 
rrappurtata għad-difiża u li jinstemgħu 
qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni finali li 
tikkonċerna lilhom kif ukoll tad-dritt li 
jfittxu rimedju quddiem tribunal kontra d-
deċiżjoni li tikkonċerna lilhom.

Or. en
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Emenda 358
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(101) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għal kwalunkwe dispożizzjonijiet 
fid-dritt tal-Istati Membri marbuta mas-
sanzjonijiet kriminali.

(101) Din id-Direttiva hija bla ħsara għal 
kwalunkwe dispożizzjonijiet fid-dritt tal-
Istati Membri marbuta mas-sanzjonijiet 
kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar preċiża.

Emenda 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u protezzjoni 
adegwata tad-depożitanti, l-investituri u l-
konsumaturi fl-Unjoni kollha. Bħala korp 
b'kompetenza esperta speċjalizzata għolja, 
ikun effiċjenti u xieraq li l-AETS tiġi fdata 
bl-elaborazzjoni tal-abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji u implimentattivi li ma 
jkunux jinvolvu għażliet ta' politika, biex 
jitressqu lill-Kummissjoni.

(108) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u protezzjoni 
adegwata tad-depożitanti, l-investituri u l-
konsumaturi fl-Unjoni kollha. Bħala korp 
b'kompetenza esperta speċjalizzata għolja, 
ikun effiċjenti u xieraq li l-AETS tiġi fdata 
bl-elaborazzjoni tal-abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji u implimentattivi li ma 
jkunux jinvolvu għażliet ta' politika, biex 
jitressqu lill-Kummissjoni. Biex tkun 
żgurata protezzjoni koerenti ta' investituri 
u konsumaturi fis-setturi kollha tas-
servizzi finanzjarji, l-AETS, sal-punt 
possibbli, għandha tiżvolġi l-kompiti 
tagħha billi tikkoopera mill-qrib maż-
żewġ Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-
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oħra fi ħdan il-qafas tal-Kumitat 
Konġunt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni koerenti ta' investituri u konsumaturi fis-setturi kollha tas-
servizzi finanzjarji, l-AETS, sal-punt possibbli, għandha tikkoopera mill-qrib maż-żewġ
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħra fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Konġunt. (suġġeriment 
tal-BĊE)

Emenda 360
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u protezzjoni 
adegwata tad-depożitanti, l-investituri u l-
konsumaturi fl-Unjoni kollha. Bħala korp 
b'kompetenza esperta speċjalizzata għolja, 
ikun effiċjenti u xieraq li l-AETS tiġi fdata 
bl-elaborazzjoni tal-abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji u implimentattivi li ma 
jkunux jinvolvu għażliet ta' politika, biex 
jitressqu lill-Kummissjoni.

(108) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u protezzjoni 
adegwata tad-depożitanti, l-investituri u l-
konsumaturi fl-Unjoni kollha. Bħala korp 
b'kompetenza esperta speċjalizzata għolja, 
ikun effiċjenti u xieraq li l-AETS tiġi fdata 
bl-elaborazzjoni tal-abbozzi ta' standards 
tekniċi regolatorji u implimentattivi li ma 
jkunux jinvolvu għażliet ta' politika, biex 
jitressqu lill-Kummissjoni. Biex tkun 
żgurata protezzjoni koerenti ta' investituri 
u konsumaturi fis-setturi kollha tas-
servizzi finanzjarji, l-AETS, sal-punt 
possibbli, għandha tiżvolġi l-kompiti 
tagħha billi tikkoopera mill-qrib maż-
żewġ Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-
oħra fi ħdan il-qafas tal-Kumitat 
Konġunt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni koerenti ta' investituri u konsumaturi fis-setturi kollha tas-
servizzi finanzjarji, l-AETS, sal-punt possibbli, għandha tikkoopera mill-qrib maż-żewġ
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Awtoritajiet Superviżorji Ewropej l-oħra fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Konġunt.

Emenda 361
Olle Schmidt
f'isem il-grupp ALDE
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(109) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
żviluppati mill-AETS skont l-Artikolu 7 
rigward il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut 
ta' talbiet għall-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-
investiment, skont l-Artikoli 9 u 48 rigward 
ir-rekwiżiti għall-korpi maniġerjali, skont 
l-Artikolu 12 rigward l-akkwiżizzjoni ta' 
parteċipazzjonijiet kwalifikattivi, skont l-
Artikolu 27 rigward l-obbligu li jiġu 
eżegwiti ordnijiet fuq patti l-aktar 
favorevoli għall-klijenti, skont l-Artikoli 34 
u 54 rigward il-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-informazzjoni, skont l-Artikolu 36 
rigward il-libertà li jitforġdid is-servizzi u 
l-attivitajiet tal-investiment, skont l-
Artikolu 37 rigward l-istabbiliment ta' 
fergħa, skont l-Artikolu 44 rigward il-
forniment ta' servizzi minn ditti ta' pajjiżi 
terzi, skont l-Artikolu 63 rigward proċeduri 
għall-għoti u r-rifjut ta' talbiet għall-
awtorizzazzjoni tal-fornituri tas-servizzi 
tar-rapportar tad-dejta, skont l-Artikoli 66 
u 67 rigward ir-rekwiżiti organizzazzjonali 
għall-APAs u CTPs u skont l-Artikolu 84 
rigward il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
kompetenti. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-abbozzi ta' 
standards tekniċi regolatorji permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE u 
skont l-Artikoli 10 sa14 tar-Regolament
(UE) Nru 1093/2010.

(109) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji 
żviluppati mill-AETS skont l-Artikolu 7 
rigward il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut 
ta' talbiet għall-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-
investiment, skont l-Artikoli 9 u 48 rigward 
ir-rekwiżiti għall-korpi maniġerjali, skont 
l-Artikolu 12 rigward l-akkwiżizzjoni ta' 
parteċipazzjonijiet kwalifikattivi, skont l-
Artikolu 27 rigward l-obbligu li jiġu 
eżegwiti ordnijiet fuq patti l-aktar 
favorevoli għall-klijenti, skont l-Artikoli 34 
u 54 rigward il-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-informazzjoni, skont l-Artikolu 36 
rigward il-libertà li jiġu pprovduti servizzi 
u attivitajiet tal-investiment, skont l-
Artikolu 37 rigward l-istabbiliment ta' 
fergħa, skont l-Artikolu 44 rigward il-
forniment ta' servizzi minn ditti ta' pajjiżi 
terzi, skont l-Artikolu 59 dwar l-
applikazzjoni tal-ġestjoni ta' pożizzjonijiet 
fis-swieq tad-derivati ta' komodità, skont
l-Artikolu 63 rigward proċeduri għall-għoti 
u r-rifjut ta' talbiet għall-awtorizzazzjoni 
tal-fornituri tas-servizzi tar-rapportar tad-
dejta, skont l-Artikoli 66 u 67 rigward ir-
rekwiżiti organizzazzjonali għall-APAs u 
CTPs u skont l-Artikolu 84 rigward il-
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
kompetenti. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-abbozzi ta' 
standards tekniċi regolatorji permezz ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE u 
skont l-Artikoli 10 sa14 tar-Regolament
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(UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 362
Sylvie Goulard

Proposta għal direttiva
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-abbozzi ta' standards 
tekniċi implimentattivi permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
TFUE u skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010. L-AETS 
għandha tiġi fdata bl-abbozzar ta' standards 
tekniċi implimentattivi għas-sottomissjoni 
lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 
rigward il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut 
ta' talbiet għall-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-
investiment, skont l-Artikolu 12 rigward l-
akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjonijiet 
kwalifikattivi, skont l-Artikolu 18 rigward 
il-proċess tan-negozjar għall-
finalizzazzjoni tat-tranżazzjonjiet fl-MTF u 
l-OTF, skont l-Artikoli 32, 33 u 53 rigward 
is-sospensjoni jew it-tneħħija ta' strumenti 
min-negozjar, skont l-Artikolu 36 rigward 
il-libertà li jitforġdid is-servizzi u l-
attivitajiet tal-investiment, skont l-
Artikolu 37 rigward l-istabbiliment ta' 
fergħa, skont l-Artikolu 44 rigward il-
forniment ta' servizzi minn ditti ta' pajjiżi 
terzi, skont l-Artikolu 60 rigward ir-
rapportar tal-pożizzjonijiet minn kategoriji 
ta' negozjanti, skont l-Artikolu 78 rigward 
is-sottomissjoni ta' informazjzoni lill-
AETS, skont l-Artikolu 83 rigward l-
obbligu ta' kooperazzjoni, skont l-
Artikolu 84 rigward il-kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet kompetenti, skont l-Artikolu 85 
rigward l-iskambju tal-informazzjoni u 
skont l-Artikolu 88 rigward il-

(110) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-abbozzi ta' standards 
tekniċi implimentattivi permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
TFUE u skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010. L-AETS 
għandha tiġi fdata bl-abbozzar ta' standards 
tekniċi implimentattivi għas-sottomissjoni 
lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7 
rigward il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut 
ta' talbiet għall-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-
investiment, skont l-Artikolu 12 rigward l-
akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjonijiet 
kwalifikattivi, skont l-Artikolu 18 rigward 
il-proċess tan-negozjar għall-
finalizzazzjoni tat-tranżazzjonjiet fl-MTF, 
skont l-Artikoli 32, 33 u 53 rigward is-
sospensjoni jew it-tneħħija ta' strumenti 
min-negozjar, skont l-Artikolu 36 rigward 
il-libertà li jitforġdid is-servizzi u l-
attivitajiet tal-investiment, skont l-Artikolu 
37 rigward l-istabbiliment ta' fergħa, skont 
l-Artikolu 44 rigward il-forniment ta' 
servizzi minn ditti ta' pajjiżi terzi, skont l-
Artikolu 60 rigward ir-rapportar tal-
pożizzjonijiet minn kategoriji ta' 
negozjanti, skont l-Artikolu 78 rigward is-
sottomissjoni ta' informazjzoni lill-AETS, 
skont l-Artikolu 83 rigward l-obbligu ta' 
kooperazzjoni, skont l-Artikolu 84 rigward 
il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
kompetenti, skont l-Artikolu 85 rigward l-
iskambju tal-informazzjoni u skont l-
Artikolu 88 rigward il-konsultazzjoni qabel 
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konsultazzjoni qabel l-awtorizzazzjoni. l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 363
Anne E. Jensen

Proposta għal direttiva
Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(111) Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-
funzjonament ta' faċilitajiet organizzati ta' 
negozjar, il-funzjonament tas-sistema għas-
swieq tat-tkabbir SME, l-impatt tar-
rekwiżiti li jirrigwardjaw negozjar 
awtomatizzat u ta' frekwenza għolja, l-
esperjenza bil-mekkaniżmu għall-
projbizzjoni ta' ċerti prodotti jew prattiċi u 
l-impatt tal-miżuri li jirrigwardjaw swieq 
ta' derivattivi ta' komoditajiet.

(111) Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-
funzjonament ta' faċilitajiet organizzati ta' 
negozjar, il-funzjonament tas-sistema għas-
swieq tat-tkabbir SME, l-impatt tar-
rekwiżiti li jirrigwardjaw negozjar 
awtomatizzat u ta' frekwenza għolja, l-
esperjenza bil-mekkaniżmu għall-
projbizzjoni ta' ċerti prodotti jew prattiċi, l-
impatt tal-introduzzjoni tal-consolidate 
tape għall-ekwitajiet inkluż l-iżvilupp tal-
prezzijiet fuq id-data tas-suq inġenerali u 
l-impatt tal-miżuri li jirrigwardjaw swieq 
ta' derivati ta' komoditajiet.

Or. en

Amendment 364
Pascal Canfin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113) L-istabbiliment ta' consolidated tape 
għall-istrumenti nonazzjonarji jitqies aktar 
diffiċli biex jiġi implimentat mill-
consolidated tape għall-istrumenti 
azzjonarji u l-fornituri potenzjali 

(113) L-istabbiliment ta' consolidated tape 
għall-istrumenti nonazzjonarji jitqies aktar 
diffiċli biex jiġi implimentat mill-
consolidated tape għall-istrumenti 
azzjonarji u l-fornituri potenzjali 
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għandhom ikunu kapaċi li jiksbu 
esperjenza dwar dan tal-aħħar qabel 
jippruvaw jibnu l-oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat 
l-istabbiliment xieraq tal-consolidated tape 
għall-istrumenti finanzjarji nonazzjonarji, 
huwa għalhekk xieraq li jkun hemm 
dispożizzjoni għal data estiża għall-
applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu d-dispożizzjonijiet relevanti.

għandhom ikunu kapaċi li jiksbu 
esperjenza dwar dan tal-aħħar qabel 
jippruvaw jibnu l-oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat 
l-istabbiliment xieraq tal-consolidated tape 
għall-istrumenti finanzjarji nonazzjonarji, 
huwa għalhekk xieraq li jkun hemm 
dispożizzjoni għal data estiża għall-
applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu d-dispożizzjonijiet relevanti.
Fejn is-soluzzjonijiet kummerċjali jonqsu 
milli jfornu consolidated tape effikaċi 
għall-istrumenti mhux tal-ekwitajiet, il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tipproponi soluzzjoni pubblika għal 
consolidated tape għall-istrumenti mhux 
tal-ekwitajiet kapaċi jiksbu trasparenza 
effikaċi ta' wara n-negozjar.

Or. en

Emenda 365
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 113a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta, fir-Regolament futur dwar il-
Leġiżlazzjoni fil-qasam tat-Titoli, proposti 
leġiżlattivi konkreti dwar id-definizzjoni 
ta' "kustodja u amministrazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji" li tinsab fil-lista fl-
Anness I, Taqsima B, inċiż (1), it-tip ta' 
entitajiet tal-UE u ta' pajjiżi terzi li jistgħu 
jkunu awtorizzati biex iwettqu dan is-
servizz kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi ta' 
dawn l-entitajiet biex tiġi garantita l-
integrità tat-titoli, it-trasparenza assoluta 
u s-salvagwardja tad-drittijiet tal-
investituri finali.

Or. en
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Emenda 366
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 113a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113a) Biex tiġi żgurata l-istabbiltà fit-tul, 
is-sorveljanza u l-fehim tal-flussi 
finanzjarji aggregati, huwa awspikabbli li 
jiġi massimizzat l-immappjar tat-
tranżazzjonijiet f'ħin reali jew kważi f'ħin 
reali u l-proċeduri ta' analiżi 
awtomatizzati. Fid-dawl ta' dan, għandha 
tiġi promossa l-istandardizzazzjoni tal-
identifikaturi u ta' ċerti segmenti tal-
messaġġi ta' data, b'dispożizzjonijiet ta' 
awtorizzazzjoni ġusti, raġonevoli u mhux 
diskriminatorji applikati lid-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali kollha.

Or. en

Emenda 367
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 113b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113b) Il-Kummissjoni, flimkien mal-
AETS, l-ABE u l-BERS, għandha 
tippromwovi l-ħidma fuq l-identifikaturi li 
jindikaw in-natura, it-tip ta' kontenut tal-
assi u l-grad ta' kumplessità tal-prodotti 
strutturali u kumplessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-identifikaturi għandhom ikunu jistgħu jindikaw, pereżempju, jekk prodott fih derivati jew 
tranżazzjoni ta' riakkwist.
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